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НПО – неправителствени организации 

НПРР – Национален план за регионално развитие 

НСИ – Национален статистически институт 

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие 

НКПР – Национална концепция за пространствено развитие 

НПР – Национална програма за развитие 

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, 

прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОП – Оперативна/и програма/и 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда” 

ОПРР 2007-2013г. – Оперативна програма „Регионално развитие” 

ОПРР 2014-2020г. – Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

ОСР – Областна стратегия за развитие 

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПР – Общински планове за развитие 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОУП – общи устройствени планове 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСПВ-пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води 

РЗИ-Регионална здравна инспекция 

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите 

РПР – Регионален план за развитие 

РСЗ – Регионална служба по заетостта 

СОЗ-санитарно охранителна зона 

ЮИР – Югоизточен район 

ТБО – твърди битови отпадъци  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Общинската програма за околна среда на община Айтос за периода 

2015-2020г.е средство за постигане целите на Закон за опазване на 
околната среда - Ново: Закон за изменение и допълнение на Закона за 
опазване на околната среда, обн. ДВ., бр. 62 от 14.08.2015 г.и се разработва 
в съответствие с принципите за опазване на околната среда по чл. 3 и с 
приоритетите на Националната стратегия за околна среда за 
страната, където е записано, че опазването на околната среда е свързано 
с прилагането на следните фундаментални принципи: 

1. устойчиво развитие;  
2. предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;  
3. предимство на предотвратяването на замърсяване пред 

последващо отстраняване на вредите, причинени от него;  
4. участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на 

решения в областта на околната среда;  
5. информираност на гражданите за състоянието на околната среда;  
6. замърсителят плаща за причинените вреди;  
7. съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им 

биологично разнообразие;  
8. възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в 

замърсените и увредените райони;  
9. предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони 

и на други неблагоприятни въздействия върху тях;  
10. интегриране на политиката по опазване на околната среда в 

секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и 
обществените отношения;  

11. достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда. 
Програмата цели актуализация на действащата в момента Програма 

за опазване на околната среда на Община Айтос за периода до 2014г. и 
постигане на целите и съответствие с актуалните законови изисквания в 
областта на околната среда. С нея е изпълнено и се изпълнява 
задължението на Кмета на община Айтос съгласно чл.79, ал.1 от Закона за 
опазване на околната среда,който гласи, че  кметовете на общините 
разработват програми за опазване на околната среда.  

Програмата си поставя следните цели: 
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•Подобряване качеството на живот на населението на общината; 

•Опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие на 
общината; 

•Открояване приоритетите в областта на околната среда и стиковане 
на общинските мерки с националните програми и стратегии; 

•Идентифициране и анализиране проблемите в областта на околната 
среда, установяване на причините; предлагане на решения и действия за 
тяхното преодоляване. 

•Формулиране на приоритетните и конкретни за общината 
проблеми, свързани с опазване на околната среда и подобряване на 
качеството на живот; 

•Разумно използване на природните дадености на територията на 
общината за развитие на икономическия потенциал. 

•Обединяване на усилията на общинските органи, държавни 

институции, населението, НПО и бизнеса на територията на общината за 
решаване на проблемите свързани с опазване на околната среда. 

•Формулиране основните мерки, чрез които Общината следва да 
изпълнява задълженията си и да реализира правомощията си, делегирани 
от нормативните актове в областта на околната среда; 

•Умело използване на пазарните условия и насочване на частните 
интереси към отстраняване на негативните последици и преди всичко към 
създаване на интерес за превантивни мерки; 

•Аргументиране проектите на общината, които тя ще предложи за 
финансиране; 

•Оптимално използване на ограничените финансови и човешки 

ресурси и съсредоточаването им за решаване на най-приоритетните и 
належащи проблеми свързани с опазване на околната среда на територията 
на Общината. 

•Да ускори процеса на интеграция на Община Поморие в 

европейските структури. 
При разработване на Програмата са използвани: 
- Указания за разработване на общински програми на Министъра на 
околната среда и водите ; 
-Източници на националното законодателство, на местното 
законодателство и нормативни документи, разработени на към тях, 
касаещи работата на общината като административна единица. 
Съдържанието на програмата е съобразено  и подчинено на 

изискванията на Закона за опазване на околната среда; 
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При разработване на програмата са взети предвид следните 
действащи планове, разработени проекти  и програми: 
 -Общински план за развитие на Община Айтос 2014-2020г.; 
 -Програма за управление, стопанисване и ползване на минералните 
води на територията на общината; 
 -Общинска програма за управление на отпадъците в община Айтос 
2015-2020г.; 
 -Проект „Пречиствателна станция за отпадни води –гр.Айтос” по 
ОПОС към МОСВ; 
 - Проект „Изграждане на канализационна система в село Пирне – 
Община Айтос” по ПРСР към Държавен фонд „Земеделие”; 
 -Концепция за развитие на регионалния туристически продукт на 
община Айтос; 
 -Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 
на територията на община Айтос; 
 - Проект за енергийна ефективност на Община Айтос 2010-2013. 

Периодът на разработване и изпълнение на Програма 2015-2020г.  
Програмата за опазване на околната среда на Община Поморие 2014-

2020г.  съвпада с  разработените и приети национални  и регионални 
програми 2020. 

Тя също е разработена за дългосрочния период 2015-2020 год., като 
препоръката е да се актуализира на всеки 3 години, за да има 
възможност да се плануват и осигуряват навреме необходимите средства 
за изпълнение на предстоящи проекти и дейности. Освен това като 
отворена система, следва периодичната й актуализация и по отношение на 
непрекъснато актуализиране и усъвършенстване на нормативната база на 
европейско и национално ниво. 

Програмата за опазване на околната среда на Община Айтос 2015-
2020г. е съобразена с приоритетите на: 

Национална програма за развитие :България 2020; 

Национална стрателия по околна среда; 
Национална стратегия за регионално развитие на Република 

България 2012-2022 г.; 
Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020 - 

Трети работен вариант ; 

Национална програма за защита при бедствия 2014-2018г.; 
План за управление на речните басейни в Черноморски район 

2014-2020г. 
 

Програмата за опазване на околната среда на община Айтос 2015-2020г.е 
възложена от: 
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Община Айтос; 
гр. Айтос 8500  
ул. Цар Освободител 3  
тел. (0558) 23 450   
Факс: (0558) 22 133  
E-mail: aetos@infotel.bg  
Горещ телефон на Община Айтос : 070010558 
 
 

І.АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 

Целта на анализа  съгласно методическите указания е да се определи 
съществуващото състояние на поредица фактори, които имат значение за 
разработването на програмата, да се анализират тенденциите на развитие 
за всеки от факторите и да се идентифицират причините.  Този раздел 
включва: 
- събираните данни и информация за  отделните фактори, 
- анализа на базата данни по фактори  
- формулиране на тенденциите по фактори 
- проблемите, причините, които ги обуславят и пораждат/технически, 
организационни, управленски, ресурсни, информационни и т.н./.  

 

1.1.Природо-географски и териториално-административни 

фактори 

Кратка информация за: 
1.1.1.Географско положение спрямо територията на страната, 

съседни общини 

Община Айтос е обособена като административно-териториална единица 
с Указ №2294 на Държавния съвет на Република България от 26.12.1978год. 
 В административно-териториално отношение община Айтос граничи 
само с общини от Бургаска област, като на Север същата граничи с община 
Руен, на Запад с община Карнобат, на изток с община Поморие, на юг- с 
общините Бургас и Камено. 

 Община Айтос е в географската близост и транспортно-комуникационна 
свързаност с икономическият и административен център на Югоизточният 
район от ниво 2 и област Бургас - гр. Бургас. 
 Общината се определя като транспортен възел, през който се 
осъществяват пътните връзки между Северна и Южна България в тази част 
на страната. През общината преминава главен първокласен път І-6 (Бургас-
София), третокласен път ІІІ-208 (Айтос-Провадия) и ж.п. линията София – 
Бургас. Връзката между Община Айтос и Община Камено се осъществява 
по третокласен път ІІІ-539.  
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Общината отстои само на 28 км. от най-голямото пристанище на 
Черно море-Порт Бургас  и от летище Бургас, чрез които могат да се 
осъществяват транспортните връзки и със страните от Черноморската зона: 

 

 
 

 

 
                       Географско положение на община Айтос (населени места и 

граници на землища) 

 

 

 1.1.2. Релеф 

Релефът е предимно равнинен, който в морфоструктурно отношение е 
формиран вследствие на доминацията на масивите на Източна стара планина и 
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нейния преход към Айтоското поле, което формира периферията на Бургаската 
низина. Благодарение на това съчетание територията на общината се поделя на 
две ясно обособени части - Северна, където доминира структурата на 
сравнително ниската Айтоска планина, която плавно преминава към 
Айтоското поле на Бургаската низина, която се отличава със сравнително 
„плосък“ релеф в южно направление и хълмист в централните части на 
общината. 

Северните части на общината по цялото й протежение са заети от 
южните разклонения на невисоката (до 700м) Айтоска планина. Склоновете й 
постепенно се снижават, заоблят очертанията си и на места преминават в 
разлети хълмове. Последните й разклонения завършват с теренни гънки, 
сливайки се с равнината - южно от гр. Айтос. Планинските склонове са 
прорязани от множество дерета. Преобладаващият наклон от 11°-20° позволява 
трасирането и подравняването на склоновете и използването им за отглеждане 
на трайни насаждения - лозя и овощни градини. Южната част от общината е 
заета от Айтоското поле, което е периферна част на Бургаската низина. 
Разположено е на квота от 60 до 100м с лек наклон към р. Айтоска. 
 

 
 

 

1.1.3.Климат 
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Според климатичното деление на страната, Община Айтос попада в 
преходно континенталната климатична област. Най-източните й части са в 
обсега на черноморската климатична област, която се отличава със 
специфична проява на ветрова циркулация.  

 Вятър 

 В течение на цялата година преобладават ветрове от североизточната 
част на хоризонта-през лятото главно североизточни и източни, а през 
зимата северни и северозападни. Повторяемостта на ветровете за всяко от 
тези направления представлява 19-22%. През зимата се увеличава 
повтoряемостта на западните  и северозападните ветрове.   

Частта на безветрието и много слабия вятър /0-1м/с/ е около 41% 
през месец март и достига до 58% през месец септември. Повтаряемостта 
на ветровете със скорост 2-5м/с от 35% през септември достига до 45% 
през април.  

Умереният вятър 6-9м/с има най-висока повтoряемост /13-14%/ през 
периода от януари до март. В останалите месеци неговата повтаряемост е 
средно 7-8%. 

Вятър със скорост по-висока от 10м/с в течение на цялата година се 
наблюдава с честота не по-висока от 2-3%. 

В денонощния ход максимума на скоростта на вятъра се наблюдава 
през деня, а минимума през нощта, което заедно с нощния минимум на 
облачността довежда до охлаждане на приземния слой и съответно води до 
приземни инверсии. 

 



Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос, 2015-

2020г. 

 

 

 

Възложител: Община Айтос                                   „Ареал Консулт Инженеринг”ЕООД 

13

 

 

 

Фиг.I-03. Роза на вятъра за периода 2007-

2010 г. по данни на НИМХ при БАН за 
Община Айтос 

Легенда: С различни цветове са показани 
скоростните интервали на вятъра 
 

 
                                              РозаРозаРозаРоза    нананана    ветроветеветроветеветроветеветровете    

зазазаза    ОбщинаОбщинаОбщинаОбщина    АйтосАйтосАйтосАйтос 

Температура на въздуха 

  Абсолютните максимални температури достигат високи стойности-
най-високата измерена абсолютна максимална температура достига-42

0С 
/през месец август/, а най-ниската максимална температура достига-22

0С 
/м.януари-м.декември/. 
 Средногодишните стойности на температурата са 12,2

0С. 
 Годишният ход на средно месечните стойности на температурата на 
въздуха и средно месечните стойности на температурата на въздуха в 14 
часа имат синусоидален ход. Стойностите в 14 часа са с около три градуса 
по-високи от месечните, като амплитудата е по-голяма през лятото. 
 
Влажност на въздуха  

 Средногодишната относителна влажност на въздуха е 79%, като най-
високата е през месец януари и най-ниската относителна влажност на 
въздуха е през месеците юли и август. 
 
Мъгли 

 Средногодишния брой на дните с мъгла е 7,4. 

Валежи 



Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос, 2015-

2020г. 

 

 

 

Възложител: Община Айтос                                   „Ареал Консулт Инженеринг”ЕООД 

14

 Годишният валеж се движи от 30 до 50мм/кв.м./мес., като най нисък 
е за месец август, а най-висок за месец ноември. 

 Средногодишния валеж е 473мм/кв.м. 

 

Общи метеорологични данни по месеци за община Айтос 
Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІ

І 
ІХ Х ХІ ХІІ год. 

Отн. влажност, 
% 

84 83 80 79 80 77 73 73 75 79 81 85 79 

Брой дни с 
мъгли 

1,4 0,9 0,
8 

1,
2 

1,
4 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,8 7,4 

Валежи, мм/м2 38 36 32 39 48 48 33 25 31 45 51 47 473 

 

 1.1.4. Полезни изкопаеми 
На  територията на общината са разпространени два основни типа почви- 

излужени канелени горски и алувиални и алувиално-ливадни. На отделни 
петна се срещат хумусно-карбонатни и черноземни смолници.  
 Сред основните скали преобладават варовици и в резултат на това на 
много места, макар и на малки участъци, теренът има ясно изразен карстов 
характер. При това варовиците обикновено са размесени с мергели, пясъчници, 
конгломерати и шисти, които най-чесно се срещат край леглата на доловете и 
реките. 
 Този геоложки строеж определя наличието на множество находища на 
нерудни изкопаеми и инертни материали. Те имат широко разпространение и 
показват еднообразие по състав и стопанско предназначение. 
 В миналото широко известни са били находищата от глина, които са 
използвани от майсторите грънчари. 
 Популярност има и т.н. „Айтоски камък”, който представлява сиенит с 
наситено зелен цвят. Намира приложение за вътрешни облицовки. 

1.1.5. Кметства и населени места в общината по кметства 
Съгласно класификацията на Националната концепция за 

пространствено развитие на България 2013-2025 г., община Айтос , заедно 
с още 90 общини се намира в 4-то йерархично ниво. 
 Съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14 Август 2012г. на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Община Айтос 
попада в 3 категория (функционални типове, съобразно действащата в 
страната функционална категоризация на административно-
териториалните единици и населени места), а населените места попадат в 
следните категории по степен на развитост на селищните функции. 

Община Айтос включва 17 населени места: 1 град и 16 села. 
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Градове и села в община Айтос:  Град Айтос, Село Черна могила, Село 
Черноград, Село Чукарка, Село Дрянковец, Село Карагеоргиево, Село 
Караново, Село Лясково, Село Мъглен, Село Малка поляна, Село Пещерско, 
Село Пирне, Село Поляново, Село Раклиново, Село Съдиево, Село Тополица, 
Село Зетьово . 
 

 
Брой на населението на община Айтос през периода 2004 – 2012 г.  
 
Динамика на населението на община Айтос през периода 2004-2012г. 
Год. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Бр. 30316 30386 30312 30265 30420 30450 30339 28669 28579 

 

Територията на община Айтос е сформирана от землищата на 17 
населени места (16 села и един град), които формират територия с обща площ 
от 402,9 кв.км . 

В границите на Бургаска област община Айтос заема трета позиция по 
брой на населението след общините Бургас и Руен. Към 01.02.2011 г. на нея се 
падат 6,9% от населението на Бургаска област.  

Промените в броя на населението се отразяват на показателя средна 
гъстота. През 2012 г. средната гъстота на населението в община Айтос е 70,9 
д./кв.км. и тя е по-висока от средната за страната стойност – 65,7 д./кв.км. 
 Съотношението между градското и селското население е 69,8:30,2. 
Относителният дял на градското население е малко по-малък от средните 
стойности за страната(72,9%) и областта (74,9%). По този показател община 
Айтос се нарежда на трето място в областта след общините Бургас и Карнобат. 
Селското население в общината живее в различни по големина села. Броят на 
населението в тях варира от 1 347 жители при с. Карагеоргиево до 131 жители 
при с. Лясково. Големият относителен дял на населението, живеещо в 
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общинския център определя водещата роля на гр. Айтос в цялостното 
социално-икономическо развитие на общината. 
 1.1.6.Демографски показатели 

 Характеристиката на демографските показатели е изготвена, 
ползвайки актуалните данни от Общински план за развитие 2015-2020г.  
 Населението на община Айтос по официални статистически данни 
към 31.12.2013г. е 28 440 души. 

По населени места, броят на населението е разпределено 
неравномерно. От цялото население на общината към 2013г. в гр.Айтос, 
който е и общински център е разположено най-голям брой население – 19 
708 души.( 69.29%). На второ място се нарежда с.Карагеоргиево,– 1346 
души. (4.73%). На трето място е с.Мъглен – 1266 души.(4.45%). Това са и 
трите населени места с население над 1000 души. Най-малко населеното 
място е с. Лясково – 129 души.(0,45%). 

За разглеждания период (2004г. до 2013г.), броя на население в 
Община Айтос е намаляло с 1874 души. За периода от 2004-2013г. се 
наблюдава различен темп на нарастване и на намаляване на броя на 
населението. За периода от 2004г. до 2008г. има леки колебания в броя на 
населението. Към 2009г. населението спада с 3.18 % спрямо 
предходната година, след което към 2010г. нараства с 3.02%. В периода от 
2010г. до 2013г. броя на населението спада с 6.25%(данни от ОУП). 
 Съществуващата демографска ситуация в община Айтос може да 
бъде определена като относително благоприятна на фона на 
продължаващата демографска криза в България. В подкрепа на това са и 
по-ниските темпове на намаление на населението в сравнение с 
преобладаващата част от общините у нас. Влияние в тази насока оказват 
по-слабо изразените негативни стойности на естествения и механичен 
прираст, отчетени само за отделни години на изследвания период. При 
запазване на средногодишния темп на намаление от периода 2004 – 2012 г. 
може да се очаква, че през 2020 г. населението на общината ще бъде около 
27 000 жители. 

Заетост на населението от общината 
 На настоящия етап община Айтос притежава по-голям дял население под 
трудоспособна възраст в сравнение със средните стойности за страната и 
Бургаска област. По отношение на дела на населението в трудоспособна 
възраст общината има стойност еднаква с тази за областта, но по-висока от 
средната за страната. Всичко това създава известно предимство на селищата в 
общината по отношение на наличните човешки ресурси. Неговото практическо 
реализиране изисква повишаване на образователното равнище и 
професионалната подготовка на лицата под и в трудоспособна възраст. 
Мерките в тази насока трябва да са съобразени и с добре изразения превес на 
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мъжете над жените в трудоспособна възраст (52,8:47,8)..-по данни от 
Общински план за развитие на община Айтос 2015-2020г. 
 1.1.7. Курорти  и туризъм 
 Туристическа атракция е парк "Славеева река". Той е приютил Малкия 
айтоски Етър - Алеята на старите занаяти, съхранила традиционните айтоски 
стилове в строителството. Комплексът разполага с хотелска база, механа и 
кафене, обслужващи гостите. 

На територията на общината като туристически атракции се ползват: 
Лесопарк "Айтос"; 

          Лесопарк "Славеева река" Паркът е разположен на площ 1337 декара, 
като 422 от тях са горски фонд, а останалите – земеделски земи. В територията 
на парка влизат защитените територии „Трите братя” и месността „Генгер”, 
където се намира единственото находище в България на бодливо сглобче 
/айтоски клин/. „Славеева река” е мястото, където можете да отморите и да се 
насладите на красотата на българската природа. Паркът е приютил и 
етнографският комплекс ”Генгер”, който е гордост за жителите на Айтос и те с 
умиление го наричат „Малкият Етър”. Етнографският комплекс е малък, но 
вървейки по калдъръмените му улички, надничайки в малките дюкянчета на 
кошничарите и грънчарите, всички съвременни тревоги и надбягване  времето 
ще ви се сторят маловажни. Ще ви се прииска да поседнете в механата и да 
опитате от уханното вино на винарната или да се освежите с глътка ароматно 
кафе. Тук всяка година в началото на юни се провежда фолклорният фестивал 
“Славееви нощи”, който има дългогодишна традиция. 

На територията на лесопарка се намира единственият за 
югоизточната част на България  Зоопарк – гр. Айтос. Той е създаден на 
първи юни 1969 г. по случай Деня на детето. През 2009 г. Община Айтос 
тържествено отбеляза 40 години от неговото съществуване. Зоопаркът е 
разположен в горска среда на територия от 10 дка, което оформя 
естественото местообитание на част от видовете животни, отглеждани в 
него. Обитателите са  над 200 екземпляра екзотични животни и птици, от 
30 вида, подвида и породи. 

Зелена зона – Айтос; 
Природна забележителност Трите братя - скални групи; 
Природна забележителност Генгер-находище на защитеното растение 
бодливо сграбиче (айтоски клин), ендемит от Кримския полуостров. 
Архитектурно - етнографският комплекс „Генгер", наричан  Алея на 

старите занаяти. Изграден изцяло в старинен стил, комплексът предлага 
кафене, механа, винарна, леглова база и множество занаятчийски ателиета - 
грънчарско, медникарско, кошничарско, шивашко и ателие за сувенири и 
приложно рисуване. Във винарната туристите имат възможност да дегустират 
различни видове вина, произведени от грозде, отгледано в айтоския край. В 
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старинното кафене се предлагат традиционните за този край кафе на пясък и 
бяло сладко, приготвени в комплекса. 
 

 
 
 Край село Пирне се намира „Водопадчето”, а край село 
Карагеоргиево ждрелото „ Джендема”. 

Много посещавано място и планинското летовище Тополица. То е 
разположено е на 12 км западно от града, по южните склонове на 
Айтоския Балкан. Включва две курортни местности – „Тополица” и „Бяла 
река”. 

Лесопарк „Тополица” отстои на 3 км от с.Тополица и обхваща площ 
от 410 дка и с много изградени хижи за отдих. 
 

1.1.8.Културно-историческо и архитектурно наследство 

Историята на Айтос, едно от най – древните селища, известни още от 
епохата на траките, обхваща няколко хилядолетия. Всички археологически 
находки, разкрити около града, показват че началото на съществуването на 
селището започва 5 хиляди години преди новата ера. 

Намерените около местността „Мангалята” и „Балар чешма” върхове 
на копия, битова и декоративна керамика, оброчни плочки с изображение 
на тракийски конник и други останки, ни показват тракийския период на 
града. Градът влиза в пределите на българската държава по времето на хан 
Тервел. 

Крепостта Аетос е играла важна роля в отбранителната система на 
българските земи срещу набезите на татари, авари и кръстоносци. През 
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1378 г. градът е превзет от войските на султан Мурад. През време на руско 
– турската война (1828 г. – 1829 г.) легендарният генерал Дибич 
Забалкански превръща града в опорен стратегически пункт. След 
Одринския мир през 1829 г. много от жителите му се изселват в Бесарабия. 

През Възраждането населението участва активно в национално – 
освободителните борби. Васил Левски организира в града революционен 
комитет. 

След Освобождението Айтос се утвърждава като оживен търговски 
център, по – голям от Бургас. Тук се провежда голям панаир. Открива се и 
първото девическо земеделско училище в страната. 

След проведени археологически разкопки от Окръжния исторически 
музей – Бургас под ръководството на н. с. Иван Карайотов през 1973 – 74 
г., в местността „Старият град” („Балар чешма”) на три километра северно 
от Айтос са разкрити стени от масивни сгради, градени с обработени 
каменни блокове, споени с хоросан; основи (бази) на колони; каменни 
корнизи; водопроводни тръби; останки от отоплителна система 
(хипсокауст); тухли и керемиди. На това място е имало Антично селище, 
което се е наричало Аквилея. То е включвало пътна станция и сгради от 
пред римската и римската епоха, разположени на площ от 22,5 ха. 
Архитектурните фрагменти сочат, че монументите са били с богата 
архитектурна украса. Селището е било водоснабдено и с канална 
отоплителна система. С писмо до Градския народен съвет – Айтос 
(05.01.1972г.), Комитетът за изкуство и култура – София и Националния 
институт за паметниците на културата, останките от селището се 
определят като паметник на културата, който попада под закрилата на 
Закона за паметниците на културата и музеите. 

В самия център на Айтос, на ъгъла на улиците „Васил Левски и 
„Красна”, при извършване на строителни работи, е разкрита крепостна 
стена от V – IV век, известна като Късно антична крепост в центъра на 
Айтос. Тя има правоъгълна форма и е с площ 5,5 ха. Част от крепостната 
стена е с дебелина повече от 2 метра и е консервирана под жилищна сграда 
на ул. ”Васил Левски”. В средата на находището се намира кръгла кула. От 
основата на кулата започва тунел, който води до кладенец, отстоящ на 300 
-400 метра в североизточна посока. Предназначението му не е добре 
проучено, но се предполага, че е част от подземната мрежа от 
съобщителни галерии на античния град, съществувал на това място. 

На планинско възвишение, северозападно от днешния град, се е 
издигала Антична крепост „Аетос”. В превод от гръцки „Аетос” означава 
орел, т. е. наричала се е „Орлова крепост”. Тя се е оформила като опорен 
пункт със стратегическо значение – да охранява проходи и да служи за 
укритие на населението от близкото селище. 
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Построена е върху мъчнодостъпна, със стръмни скалисти склонове 
височина. От запад и изток е ограничена от дълбоки долове. Формата й е 
неправилна. Крепостният зид е изграден по ръба на височината и следва 
нейната конфигурация. През 1968 г. при проведените под ръководството 
на н. с. Михаил Лазаров, директор на Историческия музей в Бургас, 
археологически разкопки е разкрито водохранилището на крепостта.  

 

1.1.9.Икономически показатели 
 Община Айтос е сред най-големите селски общини в България. В 
икономическо отношение тя представлява аграрно-промишлен център с 
регионално значение. Преобладаващ дял в икономиката на общината имат 
селското стопанство и свързаната с него преработваща промишленост.  

Най-голям източник на заетост и доходи в община Айтос се явява 
земеделието. Неговото интензивно развитие, както и това на 
животновъдството се обуславя от благоприятните природни дадености на 
територията. В района на общината се произвеждат основно зърнени и 
зърнено-фуражни култури, зеленчуци, череши, грозде и тютюн.  
Важно значение в общината имат и хранително-вкусовата, 
дървопреработвателната, шивашката и текстилна промишленост.  

По-голямата част от фирмите на територията на община Айтос са в 
сферата на търговията и услугите. Около 99 % от всички (над 2000 на 
брой) регистрирани фирми в общината са микро и малки по размер. 
Основен фактор за растежа на икономиката и заетостта в общината е 
частният сектор, който е относително по-гъвкав.  

По отношение на туризма община Айтос разполага с отлични 
условия за неговото развитие. В района могат да се практикуват различни 
видове туризъм благодарение наличието на разнообразни туристически 
ресурси - минерални извори, природни и археологически 
забележителности.  

Най-общо отрасловата структура на икономиката на територията на 
община Айтос е представена от следните видове отрасли:  
• Селско стопанство;  
• Хранително-вкусова промишленост;  
• Дърводобив и дървопреработвателна промишленост;  
• Текстилна промишленост;  
• Строителство;  
• Транспорт и съобщения;  
• Търговия и услуги;  
• Туризъм.  
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Основен фактор за икономическото развитие на общината 
представляват хранително-вкусовата, шивашката и текстилната 
промишленост и дървопреработващата промишленост.  
Разположението на икономическата база на общината е в западната 
промишлена зона и заема площ от близо 900 дка. Комуникационната 
обезпеченост на зоната е изключително добра. Налични са както ж.п 
съоръжения, така и комуникации с оптимални габаритни размери.             
Наличието на електропреносни мрежи в зоната предотвратява 
възникването на проблеми за изграждането на нови мощности. 
Водоснабдяването на предприятията е осигурено, въпреки това се налага 
изграждането на система за водоснабдяване с промишлени води.  
По данни на Община Айтос към началото на 2015г. на територията на 
общината действат следните предприятия(Източник: Общинска 

администрация- Айтос): 
Общински фирми  
„Айтос автотранспорт“ ЕООД  
„Генгер“ ЕООД (вкл.Етнографски комплекс „Генгер“Музей, 
занаятчийство, кафене, хотел) 
Медицински център I-Айтос ЕООД  
МБАЛ Айтос ЕООД Болница 
„Авицена“ ЕООД Аптека 
Местни фирми ,частна собственост: 
„Бургаспътстрой“ АД –БазаАйтос (Пътно строителство ) 
„Стокар -89“ ЕООД (Строителство) 
„Коректстрой“ ООД (Строителство) 
„Дисел 2010“ ЕООД (Строителство) 
„Строймонтаж 96“ ООД (Строителство) 
„Кидекс-68“ЕООД- (производство на бетонови изделия) 
 „Аетос пласт“ ЕООД –(изработка и монтаж на алуминиеви и PVC 
дограми) 
 „Никс“ ЕООД –( ремонт и монтаж на електросъоръжения) 
 „Алмар Сийфуд“ АД (Хранителна промишленост ) 
„Модатекс Европа“ ЕООД (Шивашка промишленост) 
„Пелето“ ЕООД (Мебелна промишленост) 
„Айтос автотранспорт“ ЕООД (Транспортни услуги ) 
„Хелиос Милк“ ЕООД (Хранителна промишленост) 
„Симпто“ АД (Производство на детайли) 
„Димон“ ЕООД (Хранителна промишленост) 
„Полпласт 2011“ ЕООД (Производство на дограма) 
„Десий“ ЕООД (Хранителна промишленост) 
„Авицена“ ЕООД Аптека  
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„Хляб и сладкарски изделия“ ЕООД (Хранителна промишленост)  
„Термолукс-радиатори“ ООД (Производство на детайли)  
„Механизация и борба с ерозията“ ООД 
 „Георги Тончев и сие“ ЕООД (Хранителна промишленост)  
„НСКФ Трейд“ ООД (Производство)  
Анджи Фешън ЕООД (Шивашка промишленост) 
ЕТ „Краси“ Сладкарска промишленост -Хлебозавод –Айтос 
ЕТ „Стоян Колев Трейдинг“ (Хранителната промишленост) 
МЕЛКО „Диана Колева –База Айтос“ ООД 
 „Хитекс“ ЕООД (Хранителната промишленост) 
Селско стопанство 

Районът на община Айтос се характеризира като селски район със 
съществени възможности за производството на екологично чиста 
селскостопанска продукция и суровини. Поради тази причина отрасълът се 
явява основен източник на заетост и доходи на населението в общината.    
Климатичните условия са подходящи за отглеждането предимно на 
зърнени (предимно пшеница и ечемик) и зърнено фуражни култури. Има 
значителни трайни насаждения от ябълки, череши, праскови, бадеми, 
грозде. От техническите култури се отглеждат слънчоглед, соя, тютюн. В 
тази връзка природните дадености и климатичните условия 
благоприятстват развитието на хлебно и фуражно производство, лозарство, 
овощарство, тютюнопроизводство и зеленчукопроизводство. 
Над половината от обработваемата земя на територията на общината е 
заета от зърнени култури. Зърно производството в района се е утвърдило 
като основна селскостопанска дейност, благоприятствана от климатичните 
и почвените условия на района, допринасящи за сравнително добрите 
добиви от пшеница и ечемик. 

Промишленост 
Негативно влияние върху цялостното функциониране и начина на работа 
на промишлеността на община Айтос оказват икономическите последствия 
от прехода  към пазарна икономика на национално ниво. В периода преди 
началото на реформите общината се отличава със сравнително 
разнообразна икономическа структура. Налице са отрасли като 
електротехническо машиностроене, производство на оборудване и машини 
(включително и специализирана военна продукция), добивна, 
дървообработваща, хранително-вкусова и шивашка промишленост. 
1.1.10. Категория на земите и земеползване 

Общата площ на Община Айтос е 402 ,9кв.км., което представлява 
2,7 % от територията на Бургаска област/От Плана за развитие на община 
Айтос 2015-2020г./. В площта се включват:  
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Земеделски фонд;  

Горски фонд;  

Фонд “Населени места”;  

Територии за транспорт и инфраструктура;  
Водни течения и водни площи;  
Територии за добив на полезни изкопаеми и депа;  

Други терени ( 3 964 дка ).  
 

Земеделският фонд заема площ от 297 068 дка, което представлява 
73,73 % от територията на общината. Обработваемата земя във фонда 
заема 225 310 дка или 75,84 % .  

Най-много обработваема земя има в землищата на  гр.Айтос, 
с.Караново, с.Пирне, ОСС– Айтос, с.Черноград, а най-малко в землищата 
на селата Зетьово, Раклиново, Черна могила и Поляново. 
Необработваемата земя в земеделския фонд заема площ от 71 758 дка или  
24,15 %.   

Горският фонд заема площ от 82 485 дка или 20,47 % от територията 
на общината. Горските пасища са 10,70 % от фонда ( 8 833 дка ).  

Територията на фонд ”Населени места” е 12 346 дка или 3,06 % от 
територията на общината. От площта на населените места 9 197 дка са 
обработваема земя, като нивите заемат площ от 6 411 дка, а трайните 
насаждения – 2 786 дка.  

Необработваемата земя заема 3 149 дка от фонда.Застроените площи 
са 1 116 дка или  9,04 % от фонда.Улиците, площадите и ж.п. линиите 
заемат 11,23 % от селищните територии и са с обща площ 1 387 дка. Водни 
те площи са 26 дка; озеленените  площи 443 дка и др. терени - 177 дка.  

Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 2 456 дка от 
общата площ на общината. Към тях се включват: ж.п. линии и съоръжения, 
заемащи 534 дка; Републиканска пътна мрежа– 1 135 дка; местни и 
ведомствени пътища, представляващи 782 дка от разглежданите територии 
и надземни проводи и инженерни съоръжения– 5 дка.  

Водните течения и водните площи в община Айтос заемат площ от 4 
430 дка. От тях реките обхващат 506 дка; язовирите, водоемите и каналите 
заемат площ от 3 860 дка, а блатата и мочурищата- 64 дка.  

Териториите за добив на полезни изкопаеми и депа, представляват 
117 дка от общата площ на общината. Депата за кариери и  рудници заемат 
27 дка, а депата за битови отпадъци – 90 дка.  
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Горски ресурси 

По данни на Общинска служба по Земеделие – гр.Айтос териториите 
с предназначение „За нуждите на горското стопанство“, са с площ 100 840 
дка, което представлява 25% от общата територия на община Айтос. От 
тях 89 470 дка са държавен горски фонд. 6 790 дка са общински гори (ОГФ 
и ОГЗЗ) и 4 580 дка са на части и юридически лица. 

По данни от Държавно горско стопанство – Айтос е предоставена 
информация за отделите и подотделите собственост на Общината, по 
фондова принадлежност, а именно: 

В одобрения ЛУП 2010г. първоначално общинските гори в ЗЗ на 
територията на община Айтос, са описани като 830,6 ха видно от 
приложените справки за Община Айтос. 

С писмо №ИАГ1203/13.01.2012г - т.5 са дадени указания всички 
незалесени и неподлежащи на залесяване територии извън горския фонд 
(т.е. в 33) да излязат от баланса на горските територии. По смисъла на 
горното от баланса на горските територии собственост на Община Айтос 
са отпаднали следните площи: 

- нелесопригодни голини в 33 - 22,9 ха 
- поляни в 33 - 9,6 ха 
- скали, сипеи,дворове и др в 33 - 176,2 ха 
ОБЩО: -208.7 ха 
Основните видове дивеч, обитаващ територията на Община Айтос по 

справка от 
последната ловна таксация са следните: 
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-Бозайници: сърна, дива свиня, заек; 
В т.я. хищници: лисица, чакал, дива котка, единично черен и пъстър пор, 
скитащи кучета и котки; 

-Птици: Фазан, яребица, тракийски кеклик, пъдпъдък; 
 Водоплаващи птици: Зеленоглава патица, гъска, бекас, гургулица, 
гълъби и др. 

Наред с разнообразната и богата горска растителност, представена от 
дъбови насаждения с единични и групови участия на габър, източен бук, 
липа, явор, бряст, ясен, мъждрян, топола, върба, елша, келяв габър и др., се 
срещат разнообразни билки, които имат стопанско значение. В района са 
разпространени тетра, шипка, трънка, глог, коприва, подъбиче, ягода, 
мента, живовляк, риган, глухарче, лайка, бял равнец, жълт кантарион, 
мащерка, липа, орех. Те намират приложение във фармацевтичното 
производство и медицината за билколечение. За гъбарството значение 
имат манатарката и пачият крак. 
Айтоска планина е с богат фаунистичен състав. От бозайниците се срещат 
благороден елен, сърна, дива свиня, заек, гризачи (катерица, лалугер, 
полска мишка, сив плъх, съсел и др.). Най-често срещаните хищници са – 
чакал, лисица, дива котка, белка, златка (защитен вид), невестулка, черен 
пор, язовец. Влечугите са представени от костенурка (блатна, 
шипобедрена, шипоопашата - защитени видове), гущер, усойница, пъстър 
смок, змия медянка и др. От птиците са разпространени ястреб, яребица, 
пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб, глухар,сова (защитен вид), 
улулица, бухал, кукумявка и др. 

 

2. SWOT анализ на община Айтос 
Основен подход при анализа на състоянието и прогнозите за опазване на 

околната среда в Община Айтос, който води до основните изводи в тази насока 
е SWOT анализът.  
 Направените изводи  в различни публикации (използвани за целта) са, че  
този метод е инструмент, даващ възможност да се оцени как стратегията може 
по-добре да съчетае силните и слабите страни на организацията в нашия 
случай на Община Айтос, т.е. нейните възможности като административна 
организация със ситуацията на обкръжаващата среда. По нататък- какви 
възможности или заплахи предоставя тя за развитието на общината. След като 
са анализирани условията на вътрешната и външната среда, се формулират 
алтернативни стратегии за достигането на целите на община Айтос при 
изпълнение на законовите разпоредби по управление на отпадъците на 
територията й. 
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 SWOT анализа е техника, свързана с разработването на матрица. Целта е 
добре да се съчетаят силните и слабите страни и външните възможности и 
заплахи.  
SWOT анализ е ситуационен анализ. 

Той е определен за периода 2015-2020г., съобразно стратегическите цели 
на  националното планиране по околна среда. 

Силни страни. Силните страни са ресурса с който разполага общината, 
умението да решава проблемите по опазване и възобновяване на компонентите 
и факторите на околната среда във времето и отчитайки конкретната 
обстановка.  

Слаби страни. Слабите страни на общината са свързани с някои  
проблеми, които са попречили за изпълнение на задачите в сектора. Слабите 
страни се отразяват в по-малка или по-голяма степен на качеството околната 
среда. 

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните 
елементи на външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които 
секторът се възползва или би могъл да се възползва. 

Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната 
среда. Те поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото 
(желаното) състояние. 
  В Общинският план за развитие на община Айтос 2015-2020г. е 
направен  ситуационен анализ на развитието на общината: 
 

СИЛНИ СТРАНИ 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
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� Благоприятното географско и 
транспортно-географско местоположение 
- фактор за развитието на интеграционни 
процеси;  
� Плодородните почви и добри 
климатични условия за развитие на 
селскостопански производства  
� Предпоставки за развитие на туризъм 
и за предлагане на туристически продукт;  
� Ниско ниво на замърсяване на 
въздуха, водите и почвите;  
� Опит в изработване и реализация на 
програми и проекти;  
� Осъзната е необходимостта от 
хоризонтално сътрудничество и 
солидарност при решаване на общи 
проблеми;  
� Близост до Черноморското 
крайбрежие.  
� Сравнително добро състояние на 
образователната инфраструктура по 
отношение на материално –техническата 
База; 
�Добре развита социална 
инфраструктура; 
�Богато културно наследство; 
�Активна администрация 
�Работи се по осъществяване на проект 
„Изграждане на ПСОВ-гр. Айтос” 
�Изградена е ПСОВ с. Пирне.; 
�Изграждане на канализация с. Пирне; 
�Община Айтос има готов работен проект 
за обект:"Закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо за битови 
отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в 
землището на с.Лясково и ПИ 001003 в 

землището на гр.Айтос, община Айтос, 
област Бургас; 
�Има изготвена и програма за третиране на 

утайките от ПСОВ Айтос 
 

 
�Туристическата инфраструктура е  
Недостатъчна; 
�Геокултурният потенциал на  
територията не е използван адекватно; 
�Няма стратегия, адекватна на  
демографските изменения и  
съотношенията в нейната динамика; 
�Липсата на капацитет в част от  
фирмите за подготовка на проекти и  
програми, ограничава привличането на
инвестиции и високи технологии по  
линия на европейски и други  
донорски програми; 
�Недостатъчно утилизиране на  
културното наследство; 
�Население с нисък образователен ценз; 
�Отрицателен механичен прираст на
населението; 
�Недостиг на специалисти в сферата на
здравеопазване; 
�Лошо състояние на материалната база 
в здравеопазването; 
�Липса на пречиствателна станция за  
отпадни води(ПСОВ)гр. Айтос 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
 

ЗАПЛАХИ 
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�Обединяването на усилията на  
Общината със съседни общини за 
подготовка на програми и проекти, 
увеличава шансовете за финансово  
подпомагане по национални и 
европейски програми; 
�Възможностите за развитие на 
туризъм с комбиниране на туристически 
пакети със съседни общини; 
�Възможности за производството на 
екологично чиста селскостопанска  
Продукция и суровини; 
�Използване на структурните фондове и 
Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони за развитие 
на територията; 
�Обмен на добри практики, 
междурегионално и международно 
партньорство в сферата на бизнеса, 
културата, образованието и социалната 
политика; 
�Наличието на ресурси и политическа 
воля; 
�Развитие и прилагане на ефективна  
политика за повишаване на образованието на
населението; 
�Създаване на условия и възможности за
премахване на отрицателния прираст на на
населението; 
�Анализ на нуждата от откриване на 
още една детска ясла или дневен център; 
�Иницииране на интервенция за  
привличане на лекари-специалисти на 
ротационен принцип; 
�разработване на проекти за 
подобряване на материалната база в 
здравеопазването; 
�Осигуряване на транспорт до 
оброзователните институции на децата в 
ученическа възраст; 
�Разработване на модерни интервенции 
със спортна насоченост-състезания, 
турнири и др., които да са атрактивни за  
младите и децата; 
�Изграждане на ПСОВ; 
�Изграждане на цялостна канализационна 
система; 
�Модернизиране на енергийната мрежа. 
 

�Задълбочаването на световна 
Финансова и икономическа криза 
значително променя приоритетите на 
местните и общински власти; 
�Риск от влошаване на бизнес 
средата в общината; 
�Подценяването на възможностите 
за междуобщинска интеграция, намалява 
шансовете за по-ефективно използване 
на съществуващите фондове; 
�Влошена образователна 
структура; 
�Недостатъчното предлагане на работни 
места за млада и висококвалифицирана  
работна ръка; 
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ІІ.АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА 

АЙТОС 

Съгласно закона за опазване на околната среда "Околна среда" е 
комплекс от естествени и антропогенни фактори и компоненти, които се 
намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху екологичното  
равновесие и качеството на живота, здравето на хората, културното и 
историческото наследство. 

Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух, 
атмосферата,  водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните 
обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите 
елементи. 

Факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, могат да 
бъдат:  

естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове 
отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници -
шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани 
организми. 

1.Атмосферен въздух. Качество на атмосферния въздух (КАВ) 
Понятието „качество на атмосферния въздух” е дефинирано в 

българското екологично законодателство със Закона за чистотата на 
атмосферния въздух. В Допълнителни разпоредби на Закона се посочва, че 
„Качество на атмосферния въздух е състояние на въздуха на открито в 
тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от 
състава и съотношението на естествените й съставки и добавените 
вещества от естествен или антропогенен произход”. 

 Проблемът „замърсяване на въздуха” има три основни компонента: 
 -източници на емисии замърсяващи вещества; 

 -атмосферата, в която се осъществява транспортиране, 
разпространение и химична трансформация на замърсителите, а също така 
и очистване от тях; 

 -рецептори, разположени близо до земната повърхност. 
Замърсяването на атмосферния въздух се разглежда в глобален, 

регионален и локален аспект. 
 В глобален аспект проблемът е свързан с изтъняване на озоновия 
слой и увеличаване на концентрацията на парникови газове. 
 На регионално ниво замърсяването е свързано с пренос на 
замърсители от основни промишлени райони  към други райони, където се 
утаяват или се проявяват като киселинни дъждове. Киселинните дъждове 
се отразяват неблагоприятно върху екосистемите и земеделските култури. 
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 В локален аспект проблемите са свързани със замърсяване на 
атмосферния въздух от индустриалните обекти, натоварени пътища, 
районите около летищата и др. 
 „Вредни физически фактори” са енергиите, внесени в атмосферния 
въздух като:топлина, шум, вибрации, електромагнитни полета, лъчения и 
др.  
 Върху разпространението на замърсителите в даден район влияят 
физикогеографските особености на територията/релеф, температура, 
валежи, вятър/. За района на община Айтос е характерно: 
 Районът попада в субтропическия климатичен пояс на западната 
граница на Черноморската подобласт на Континентално 
средиземноморската климатична област. 
 Вятърът е фактора с най-силно въздействие върху разпространението 
на замърсители в атмосферата. 

За територията на община Айтос частта на безветрието и много 
слабия вятър /0-1м/с/ е около 41% през месец март и достига до 58% през 
месец септември. Повтаряемостта на ветровете със скорост 2-5м/с от 35% 
през септември достига до 45% през април.  

Умереният вятър 6-9м/с има най-висока повтoряемост /13-14%/ през 
периода от януари до март. В останалите месеци неговата повтаряемост е 
средно 7-8%. 

Вятър със скорост по-висока от 10м/с в течение на цялата година се 
наблюдава с честота не по-висока от 2-3%. 

В денонощния ход максимума на скоростта на вятъра се наблюдава 
през деня, а минимума през нощта, което заедно с нощния минимум на 
облачността довежда до охлаждане на приземния слой и съответно води до 
приземни инверсии. 

 Обобщено средно месечните стойности на метеорологичните 
параметри за района на град Айтос е: 
 
 

Месец 
Параметър 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Температура 
/
0С/ 

0.1 1.9 5.0 10.5 15.5 19.4 22.1 21.8 17.7 12.6 7.6 2.7 

Максимална 

Температура 
/0С/ 

12.6 15.5 21.1 24.9 28.9 32.2 34.5 35.0 31.6 26.7 20.1 14.9 

Минимална 
Темтература 
/0С/ 

-3.5 -2.2 0.2 44.8 9.6 13.2 15.55 15.1 11.6 7.3 3.6 -0.9 
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Обща 
облачност 
/бр.дни/ 

7.1 6.9 6.5 5.8 5.5 4.7 3.2 2.8 3.5 5.0 6.8 7.0 

Брой на дните 
с мъгли 
/бр.дни/ 

7.0 6.4 4.0 2.7 3.2 1.6 0.6 0.5 1.3 3.6 6.8 8.1 

Влажност /%/ 84 80 76 73 73 70 64 63 69 755 8.3 85 

Скорост на 
вятъра /м/с/ 

2.9 3.0 3.3 2.8 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 2.8 2.5 2.6 

Тихо време 
/%/ 

30.9 26.2 24.1 25.33 28.88 31.1 31.7 33.9 35.4 35.9 34.1 33.2 

 
 В района на Община Айтос няма предприятия на химическата, 
металургичната и енергийната промишленост, които да я характеризират 
като потенциален замърсител-„гореща точка”.  
 По тази причина до момента състоянието на атмосферния въздух е 
контролиран инцидентно. 

РИОСВ-Бургас е извършвала контрол на състоянието на 
атмосферния въздух в град Айтос от 1995г. до м. юли 1997г. в един пункт, 
разположен в района на Ветеринарна служба по показателите: прах, серен 
и азотен диоксид, сероводород, амоняк и фенол.  

Обобщените данни за периода на наблюдението, отразени в 
информационните бюлетини на РИОСВ-Бургас и МОСВ показват, че за 
този период не са регистрирани концентрации на серен прах и азотен 
диоксид и сероводород, които да превишават максимално 
еднократните/МЕК/ и средните концентрации за година. 

През този период са регистрирани системни превишения на МЕК по 
показател прах средно в 10-13% от случаите. 

През 2000г. и 2001г. са извършени непрекъснати тридневни 
измервания за летен и за зимен период с подвижна лаборатория на 
РИОСВ-гр. Стара Загора. Обобщените резултати от наблюдението са 
показали наднормено замърсяване с ФПЧ10. По тази причина на основание  
и по компетентност по изискванията на Наредба №7 за управление и 
оценка на атмосферния въздух, от страна на МОСВ територията на община 
Айтос е класифициран като район с повишено съдържание на прах. 
  Данни от РИОСВ и МОСВ не показват да са регистрирани 

концентрации, които да превишават максимално еднократните и средните 

концентрации за годината. 
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Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални горивни 

и производствени процеси в община Айтос 

Годи
на 

Серни 
оксид
и 

Азотн
и 

оксид
и 

Неметанови 
летливи 

органични 
съединения 

Мета
н  

Въглерод
ен оксид 

Въглерод
ен 

диоксид 

Двуазот
ен оксид 

Амоня
к  

2008 55,3 10,0 17,9 33,3 4,8 4 283,3 0,0 0,0 

2007 55,3 10,0 17,9 33,3 4,8 4 283,3 0,0 0,0 

2006 78,0 11,5 30,7 226,0 1,0 5746,5 0,3 0,0 

2005 71,4 10,7 6,9 43,2 0,9 5263,8 0,2 0,0 

Освен това са осъществявани периодични замервания от лаборатория 
на ХМО –Бургас по отделни компоненти на различни места в района на 
общината, които дават представа за моментното състояние на въздуха. 
Правени са замери на серни и азотни диоксиди, фенол, сероводород, 
амоняк и прах. Резултатите показват, че не са установени концентрации, 
превишаващи средно денонощните или максимално – еднократните 
пределно допустими концентрации. 

Усилията на общинската администрация в областта за опазване на 
околната среда са насочени Община Айтос да отговаря на критериите на 
Европейския съюз за чистота на атмосферния въздух, да се защити 
здравето на хората и се предотврати настъпването на опасности и щети за 
обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат 
на различни дейности.  

Община Айтос въз основа на констатациите с необходимата 
отговорност е подходила и с Решение №209 от 18.02.2005г. на Заседание 
на Общински съвет Айтос е приела за изпълнение разработената 
Комплексна програма за намаляване на емисиите на замърсители и 
достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 
въздух в района на общината. 
  Съгласно анализната част на комплексната програма за качеството 

на атмосферния въздух общото количество на емисии от суспендиран 

прах за година е около 50 тона. Основните източници на този замърсител 

са:  

� автомобилният транспорт ; 

� промишлените предприятия - основно малки промишлени обекти, 

бензиностанции и газстанции /големите промишлени предприятия в 

града, които ползваха в парокотелните си инсталации гориво с 

високо съдържание на сяра от години не работят/; 

� битовият сектор /отоплението с твърдо гориво – 60% от 

домакинствата се отопляват с въглища и 35% с дърва/.  
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� Особено място в замърсявана на въздуха заема добива на енергия от 
фосилни енергоносители.При добива се отделят емисии, които 
попадат в околната среда и предизвикват замърсяване на въздуха и 
оттам последващи болести. 

Потенциални рискови фактори по отношение на КАВ , шум, вибрации 
поради организирани или неорганизирани незначителни емисии от вредни 
вещества се явяват и: 
 -хранителната промишленост с евентуално генериране на емисии 
от полициклични ароматни въглеводороди(РАН), полихалогенни диоксини 
и фурани(DIOX), неприятни миризми и др.; 
 -бензеностанции, автосервизи, паркинги, автогари, автомивки, 
които са потенциални източници на емисии от бензинови пари, изгорели 
газове от МПС, летливи въглеводороди, РАН, DIOX, полихлорирани 
бифенили, сажди ; 

-локални отоплителни инсталации на твърдо и течно гориво , като 
замърсители с ФПЧ10 и 2,5, азотни и серни окиси, въглероден диоксид при 
изгаряне на въглища. Азотните и серните окиси, праховите частици и 
вторичния озон силно увеличават риска от затруднения в дишането, астма 
и хронични белодробни заболявания. Продължително излагане на 
определени нива на фини прахови частици може да доведе до хроничен 
бронхит и емфизем, намаление на белодробната функция и да окаже 
неблагоприятно въздействие върху нормалното развитие на белите 
дробове. 

-строителството,складове за насипни товари –неорганичен прах, 
силициев диоксид; 

-текстилни и шивашки цехове-текстилен прах; 
-автомобилен транспорт- Наблюденията показват, че над 80 % от 

общото замърсяване на въздуха в рамките на големите градове се дължи на 
автомобилния транспорт. Той замърсява с азотни и въглеродни окиси, 
сажди, аерозоли, ароматни въглеводороди, прахови аерозоли . 

Разработеният План за енергийна ефективност на община Айтос пък 
очертава общинския принос за намаляване емисиите на вредни вещества в 
атмосферния въздух на местно ниво чрез съществуващи опции: 

-Фасадите и покривните пространства на общинските и обществените 
сгради могат да бъдат използвани за поставяне на слънчеви колектори, 
соларни инсталации; 

 -Изграждане на инсталации за компостиране и използване на 
биомасата от поддръжката на зелените площи ; 

 -Поощряване и разширяване използването на биомасата; 
 -Изграждане или поощряване изграждането на станции за биогорива 

и електрическа енергия за хибридни и електрически автомобили; 
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 -Организиране на обучителни занятия за възобновяема енергия. 
Положителни са резултатите в тази насока на община Айтос, която 

започна активни дейност по енергийна ефективност, обследване и 
саниране. 

В периода на изготвяне на програмата за опазване на околната 
среда 2015-2020г. община Айтос възлага и се разработва актуализация 

на „Комплексна програма за намаляване на емисиите и достигане на 
установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в 
района на  Община Айтос за периода 2015-2020г.” 

В тази връзка актуалното състояние  на качеството на 
атмосферния въздух на територията на община Айтос е оценено и 

подробна информация за състоянието му се намира в 
актуализираната Комплексна програма с приетите мерки за 
подобряване на състоянието. 
 1.1.Задължения, произтичащи от законодателната и 

нормативната уредба по компонент атмосферен въздух, които трябва 

да се изпълняват от кмета на общината, съответно от длъжностните 
лица са свързани с изпълнение на : 
 Глава V.Управление и контрол, чл.19, ал.2 Общинските органи и 
РИОСВ осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с 
чистотата на атмосферния въздух на тяхната територия; 
 Чл.20, ал.2. Общинските органи, съгласувано с министъра по опазване 
на околната среда и водите могат да изграждат местни системи за наблюдение 
и контрол на качеството на атмосферния въздух в райони на тяхната 
територия; 
 Чл.27, ал.1. В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите 
довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в 
атмосферния въздух и на нормите за отлагания, кметовете на общините 
разработват и общинските съвети приемат програми за намаляване нивата на 
замърсителите и за достигане на утвърдените норми по чл. 6 в установените за 
целта срокове, които са задължителни за изпълнение. 
 Чл. 30. За ограничаване на уврежданията върху здравето на населението, 
когато съществува риск от превишаване на установените норми или алармени 
прагове, при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори 
общинските органи съгласувано със съответната регионална инспекция по 
околната среда и водите разработват оперативен план за действие, определящ 
мерките, които трябва да бъдат предприети с цел намаляване на посочения 
риск и ограничаване продължителността на подобни явления. 

 1.2.Анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на 
общината 
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 Нормите за нивата на замърсителите се дават с Наредба №12 от 15 

юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 

въздух, издадена от Министерството на околната среда и водите и 

Министерството на здравеопазването и в сила от 30.07.2010г. (обн. ДВ. 

бр.58 от 30 Юли 2010г.) и Наредба №14 за норми за пределно 

допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух 

на населените места от 23.09.1997г. 
По данни на РИОСВ-Бургас  на територията на Община Айтос са 

разположени следните промишлени обекти: 
-„Асфалтобаза Айтос” – кариера и ТСИ към “Бургаспътстрой” АД, гр. 

Бургас. Асфалтосмесителят е подменен с нов мобилен, оборудван с 
ръкавен филтър. През 2014г. са извършени контролни емисионни 
измервания. При измерванията се констатира превишение на нормите за 
прах и въглероден оксид. За констатираните превишения на нормите за 
допустими емисии е наложена санкция. 

-Мелница за брашна ,,Георги Тончев и СИЕ”. През 2014 г. са 
извършени собствени периодични измервания, показващи спазване на 
нормите. 

На този етап не може да се каже какви са тенденциите за 
концентрациите на вредни вещества в атмосферния въздух на територията 
на общината и отговарят ли те на Наредба №14 за норми за пределно 
допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на 
населените места от 23.09.1997г., тъй като продължава тенденцията : 

- липсва постоянен пункт за мониторинг на въздуха на 
територията на общината; 

- няма данни от постоянен мониторинг на атмосферния въздух; 

- няма данни от постоянен мониторинг за замърсяването на 
въздуха и относителния дял на промишлеността, комунално-битовия 

сектор и транспорта. 
Законът за чистотата на атмосферния въздух, Обн., ДВ, бр. 45 от 

28.05.1996 г., в сила от 29.06.1996г. (ЗЧАВ) изисква : 
Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности с 

източници на емисии в атмосферния въздух, са длъжни: 
1. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2000 г., изм., бр. 102 от 2012 г., в сила от 

21.12.2012 г.) да провеждат емисионен контрол, включително собствени 
измервания - непрекъснати (автоматични) и/или периодични, да извършват 
редовни проверки и да изготвят и изпълняват програма за техническа 
поддръжка на пречиствателните съоръжения с оглед на осигуряване 
спазването на емисионните норми, по определени с подзаконовите 
нормативни актове по прилагането на този закон, и/или с комплексното 
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разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда;  
2. да уведомяват своевременно общинските органи и регионалните 

инспекции по околната среда и водите за предстоящи промени в 
суровините и в технологичните процеси, които ще доведат до изменения в 
условията и изискванията за осигуряване качеството на атмосферния 
въздух, както и при извършване на ремонтни работи на пречиствателните 
съоръжения; 

3. в едномесечен срок да уведомяват общинските органи и 
регионалните инспекции по околната среда и водите за промените в 
предмета на дейност, в наименованието, на собственика на обекта и на 
лицата, отговарящи за опазване на околната среда; 

4. незабавно да уведомяват общинските органи и регионалните 
инспекции по околната среда и водите за настъпили производствени 
аварии и други инциденти, които могат да доведат до увеличаване на 
емисиите или да предизвикат влошаване качеството на атмосферния 
въздух, както и да предприемат мерки съгласно нормативната уредба, 
регламентираща действията при промишлени аварии и бедствия; 

 Слаба страна на общината е осъществяването на  контрол и 

управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на 
въздуха на територията й(изискване на ЗЧАВ). 

Мерки: 

1.Общината съгласувано с министъра на околната среда и водите 
да проучи възможността за изграждане на  система за наблюдение и 

контрол на качеството на атмосферния въздух в района на 
територията си(ЗЧАВ); 

Станциите от националната система и от местните системи за 
наблюдение и контрол върху състоянието на околната среда, както и 

станциите за трансграничен пренос на замърсяващи вещества и 

фоново качество на въздуха са публична държавна или общинска 
собственост. 

2.Общината  съгласувано с органите на Министерството на 
вътрешните работи да организират и регулират движението на 
автомобилния транспорт в населените места с оглед осигуряване 
качество на атмосферния въздух, отговарящо на установените норми 

за вредни вещества (замърсители) по чл. 6 на ЗЧАВ. 
 

 2. Водни ресурси на територията на община Айтос 
 Община Айтос попада на територията на област Бургас, която 
административна област е включена в Черноморския басейнов район. 
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Водните ресурси на територията на РБългария се формират предимно от 
външен приток и са неравномерно разпределени на територията на страната. 

Водните ресурси се характеризират с някои специфични особености  
неизчерпаемост, неравномерно разпределени във времето и пространството, и 
са в тясна връзка и единство на всички води в природата. 

Състоянието на водните ресурси на територията на община Айтос 
зависи от климатичните и хидроложките условия. 

Фактори за формирането и режима на водите в община Айтос 
Климатични фактори 
Влиянието на климата върху речния отток се осъществява чрез 

прякото влияние на климатичните елементи - валежи, температура и 
изпарение. За формирането на оттока значение има количеството на 
валежите, а за неговия режим, определящи са месечното и сезонно 
разпределение на валежите, както и тяхната продължителност и 
интензитет. Температурата на въздуха обуславя различните величини на 
изпарението и протичане на снеготопенето. 
 Община Айтос попада в преходно континенталната климатична 
област. 

Количеството валежи, което попада се влияе от Черноморския 
басейн и е средно годишно е 538мм/под средното за страната/, 
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неравномерно разпределени през годината. Максимумът е през лятото-
160мм. През зимата-120мм, през пролетта-130мм и есен-128мм. 

Фактори на постилащата повърхнина 
Релеф. Релефът оказва влияние, чрез надморската височина, наклона 

на склоновете, експозицията на склоновете и характерът на 
земеповърхностните форми.  

Геоложки строеж и скален състав. Влиянието на геоложката основа 
е свързано с характера на скалния състав /със водопропускливостта или 
водонепропускливостта си/ и особеностите на земекорния строеж 
/определя наличието или не на подземни води/.  

Районът представлява горнокредитен вулканогенен масив от 
Медовската свита, за който са характерни дебелослойните андезитови 
туфи и андезити. Той е разположен в централната част на Бургаския 
синклинории, където към разломните зони са привързани редица 
термоминерални находища в гр. Айтос-на 4 км е находище Поляново и др. 

Характерни за района са общината са наличието на два генетични 
типа пукнатинни води: 

-пукнатинно жилни-те са дълбоки и термоминерални и залягат в 
горната креда; 

-пукнатинно грунтови-те са плитки студени води, формиращи се в 
регионалната напуканост. 

Почвена и растителна покривка. Влиянието им е сложно и 
многообразно.Проявява се съвместно с останалите фактори. Почвената 
покривка разпределя в зависимост от свойствата си падналите валежи в 
изпарение, повърхностен и подземен отток. Нейното влияние винаги се 
проявява съвместно с растителната покривка.  

Хидрографски особености на речните басейни. Водосборните 
басейни със своята големина, форма, гъстота на речната мрежа, наличието 
или не на езера и блата оказват значително влияние върху формирането и 
режима на оттока. По-големите по площ речни басейни обуславят 
включването в тях на разнообразни природни ландшафти с разнообразен 
режим на оттока. Обикновено при тези речни басейни оттока е по-
постоянен и по-равномерен както през годината, така и през отделните 
години. 

Антропогенни фактори. 
  Антропогенните фактори се обединяват в групи – дейности, 
реализирани директно върху речната мрежа /язовири, водохващания, 
корекции на речните легла, директно заустване на отпадъчни води в реките 
и др./ дейности, реализирани върху водосборните басейни /напояване, 
лесо-мелиорациите, агротехнически мероприятия, урбанизация/.  
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Анализа на водните ресурси на територията на община Айтос е 
извършен за: 

1. Реки ,езера, блата  на територията на общината – проектна 
категория, замърсяване над ПДК по видове замърсяващи вещества и 
показатели; 

2. Минерални води ; 
3. Подземни води; 
4. Язовири (Изкуствени водни тела); 
5.Води за къпане. 

2.1.Повърхностни водни обекти и подземни водни тела на територията 

на Община Айтос  
Реки 
 Основен речен басейн е басейна на река Айтоска, попадащ в 
Подбасейн Севернобургаски речен комплекс. 

Река Ахелой извира край с. Дряновец (в местността Адата), в 
източната част на Карнобатско-Айтоската планина и се влива в Черно море 
южно от гр. Ахелой. Дължината и е 39.9 km. За начало на река Айтоска е 
приета р. Дермендере, която минава през гр. Айтос и която води началото 
си от чешмата Конакбунар на 10 km североизточно от града. Дължината й 
е 32 km, водосборната площ възлиза на 305 km², при залесеност -15 %, 
среден наклон на реката - 9.9 ‰ и средна гъстота на речната мрежа - 0.580 
km/km². 

Съгласно сценариите от извършено климатично моделиране за 

територията на България по райони за басейново управление по два 
сценария за очаквано изменение на средните температури и количество 
валежи за три периода: за първия период с хоризонт 2027 г., и за периодите 
2021- 2050 г. и 2071-2100 г.в ПУРБ(БДЧР) в поречията на останалите реки 
от Севернобургаските реки , в които попада и река Айтоска, се наблюдава 
намаление на средногодишния отток по сценарии RCP 4.5 за 2071-2100 с -
16.01% и по RCP 8.5 за 2071- 2100 с -15.76% във връзка с доминиране на 
увеличението на изпарението в резултат от повишение на температурата, 
по-значително от увеличението на валежите. За останалите сценарии се 
наблюдава повишение на средногодишния отток. Основните изводи, които 
могат да бъдат направени, са, че измененията всредногодишния отток за 
бъдещите периоди, отнесени към периода 1976-2005, сеочаква да бъдат -
16% и 15%. Естествената изменчивост на средногодишния отток вбасейна 
на Севернобургаските реки е по-голяма от очакваните промени в резултат 
от климатична промяна за избраните бъдещи периоди. 
 Съгласно Заповед №РД-970/28.07.2003г. на Министъра на МОСВ  за 
определяне на чувствителните зони във водните обекти, всички водни 
обекти във водосбора на Черно море, на територията на Република 
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България представляват “чувствителни територии”. Водните обекти в 
района са категоризирани като ІІ категория. 

За начало на реката се приема р. Дермен дере с извори в местността 
Голям Кокар в Айтоска планина на около 10км североизточно от гр. Айтос. 
Влива се в Бургаското езеро. Общата ѝ дължина е 32,5 км с водосборна 
площ 304,7 кв. км.  
 В речния басейн са определени 3 водни тела: 
 1.BG2SE900R030-р. Айтоска от извор до преди вливане на Садиевска 
река и притоците- Садиевска река и река Славеева; 
 2. BG2SE900R036 -р. Айтоска от вливане на Садиевска река до 
вливане в Бургаско езеро 
 3. BG2SE900R024- р. Съдиевска от извор до вливане в р. Айтоска. 
 Поречието на река Айтоска е формирано от основната река Айтоска 
и по-големите й притоци: 
 -ляв приток на реката след гр. Камено; 
 -десен приток на реката от извор до с. Пирне до вливане в реката; 
 -река Славеева от извор до с. Лясково и преминаваща през гр. Айтос 
и вливаща се в Айтоска река; 
 -река Съдиевска-от извора до с. Мъглен, до устие.  
 По данни от Доклад на БДУВ за ЧР, през първото тримесечие на 
2010г. Са анализирани водни проби взети от четири пункта както следва: 
 -р. Айтоска при с. Тополица и р. Айтоска при с. Поляново, 
характеризиращи състоянието на водно тяло р. Айтоска от извор до преди 
вливане на Садиевска река; 
 -р. Айтоска след гр. Камено и р. Айтоска при вливането й в Бургаско 
езеро, характеризиращи състоянието на водно тяло р. Айтоска от вливане 
на Съдиевска река до вливането й в Бургаско езеро. 
 Анализът на резултатите показва, че и в четирите пункта са измерени 
моментни стойности за нитрити значително превишаващи 
препоръчителната норма от 0,03мг/л за шаранови води. Тъй като 
нитритите могат да бъдат токсични за рибната фауна в концентрации >0,1 
мг/л този показател ще бъде следен по-внимателно през следващите 
периоди от годината и в двете водни тела. 
 В три пункта на реката-при с. Тополица, гр. Камено и при устие, 
намерените стойности на амониеви йони са около препоръчителната норма 
0,2мг/л от Наредба №4/2000г., което индекира прясно битово-фекално 
замърсяване на водите. 
 В два пункта на р. Айтоска-при гр. Камено и при устие са 
измерените моментни стойности за общ фосфор превишаващи 
препоръчителната норма 0,4мг/л, съгласно Наредба №4/2000г., което 
индекира прясно битово-фекално замърсяване на водите. 
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 Анализът на данните на останалите физикохимически показатели от 
проведения мониторинг не показва отклонения от характерните стойности 
на двете водни тела. 
 В района на община Айтос се очертават като дифузни източници на 
замърсяване прилагани земеделски замърсяващи практики и населените 
места под 2000 екв.ж. без изградени пречиствателни станции за 
отпадъчните води. 

По данни на РИОСВ-Бургас през 2014г.-2015г. точкови източници на 
замърсяване на повърхностните води на територията на общината са: 

  Канализационната система на гр. Айтос. Отпадъчните води на гр. 
Айтос с брой жители около 22869, към настоящия момент се заустват 
непречистени, посредством два колектора, във водните обекти: дере, 
приток на река Айтоска и в река Славеева. Проектирана е ПСОВ за пълно 
биологично пречистване. Изграждането на обекта не е започнало. 

„Симпто” АД гр. Айтос – механо-монтажен завод 
Титуляр е на разрешително за заустване на отпадъчни води включващи и 
водите, формирани от шивашка фирма “Гюлтекс България” ООД, 
предприятие за топено сирене “Хелиос Милк” ЕООД, офис къща “Ринг 
Строй” ООД. Има изградена площадкова канализация и ЛПСОВ за 
формираните от дейността на всички фирми отпадъчни води. Смесеният 
поток битово – фекални и производствени води се заустват брегово в 
Аланско дере. През 2014 г. няма превишение на ИЕО, определени в 
разрешителното за заустване. 

На територията на общината са създадени и 46 броя изкуствени 
повърхностни водни тела-язовири. Два от тях са изградени на река 
Славеева и западното й дере. 

В района на село Съдиево също има 2 язовира. 
Минерални води  

 Територията на община Айтос е богата на минерални водни ресурси-
топли и студени. Те имат лечебни качества. 
 На територията на общината са разкрити минерални води и сондажи, 
една част от които са въведени в експлоатация със стопански цели. 

Сондаж Б-75 до “Резистори” АД с дебит 5 л/сек и температура 
+44оС. 

Сондаж Б-18, разположен в двора на мелничния цех, с дебит 5 л/сек 
и температура +44

оС. 
Сондаж Б-111, намиращ се до ябълковата градина по пътя за София 

вдясно, с дебит 22 л/сек и температура 54
оС. Няма каптаж, няма изградена 

охранителна зона; 
Сондаж Б-80, намиращ се до градския стадион, с дебит 2,7 л/сек и 

температура 36
оС. 
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Минерални извори - с. Съдиево. Намират се източно от гр. Айтос. 
Направени са три сондажа: 

Сондаж Б-20, разположен на един километър северно от с. Съдиево, 
с дебит 11,551 л/сек и температура 23,3

оС. Химични свойства - 
субтермална, прясна, хидрокарбонатно-карбонатно-натриева, алкална по 
РН, твърдост - много мека (хидрокарбонатна твърдост от 0,1 до 0,3 мг/екв/ 
на литър), флуор до 7 мг/л, което я прави негодна за питейно 
водоснабдяване. Експлоатира се без помпа, на самоизлив. Подходяща е за 
лечение. 

Сондаж Б-88 - водата е хидрокарбонатно-натриева с обща 
минерализация 436,7 мг/л, неагресивна. Не отговаря по БДС за питейни 
нужди. 

Сондаж Б-94 - има дебит на водата 0,017 л/сек и температура 34
оС. 

Намира се на 1 км от с. Съдиево до сондажите Б-20 и Б-88. Водата в него 
се намира на 42 м от повърхността на земята. Той се наблюдава, но не се 
използва. 
Нямат стопанско значение и също не се използват следните сондажи: 

Сондаж Б-63 - намира се в зона “А” на сондаж Б-75, до “Резистори”-
АД. Има дебит 1л/сек и температура на водата 41оС. 

Сондаж Б-13 - до чешма “Лъджата”, дебит 12л/сек. 
Наличието на минерални води на територията на община Айтос предлага 
възможности за стопанското им използване. Според физико-химичните им 
качества те могат да бъдат използвани в няколко направления:за лечебни 
цели;за питейни нужди - особено перспективен е сондажът при с. Съдиево, 
който предлага възможности за бутилиране;за хигиенно-битови нужди; 
за оранжерийно производство и зеленчуци. 
 Министерство на околната среда и водите уведоми общините, на 
територията на които са разположени находища на минерални води – 
изключителна държавна собственост, за утвърден списъкът на находищата 
по Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, които могат да 
бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините, 
за срок 25 години. 

На територията на общината това са : 
 Сондаж №Б-18 «Айтос» с утвърден експлоатационен ресурс-
4,20л/сек и свободен експлоатационен ресурс-4,20л/сек 
 Сондаж №Б-20, Сондаж Б-88 «Съдиево» с утвърден експлоатационен 
ресурс-11,27л/сек и свободен експлоатационен ресурс-11,27л/сек 

Подземни води 
На територията на Община Айтос попадат четири подземни водни 

тела:  
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1. Подземно водно тяло с име „Порови води на кватернера на р.Айтоска” и 
код BG2G000000Q008, с колектор от варовици, чакъли, гравий, пясъци и 
глини, което според ПУРБ: 

-е в лошо химично състояние; 
- показатели над ПС – Mn, Mg, Na, Елпроводимост, Cl в района на с. 

Камено; 
-източник на замърсяване – дифузни източници: развито земеделие, 

липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци, наличие на 
селища без ПСОВ; 

Водното тяло е в риск. 
2. Подземно водно тяло с име „Порови води в неоген – сармат Айтос” и 
код BG2G000000N021, с колектор от варовици, пясъци, пясъчници, глини 
и конгломерати, което според ПУРБ: 

-е в добро химично състояние; 
3. Подземно водно тяло с име „Порови води в палеоген, палеоцан, 

еоцен Руен- Бяла” и код BG2G00000Рg028, което според ПУРБ: 
-е в добро химично състояние; 
4. Подземно водно тяло с име „Пукнатинни води в К2t cn-st-Бургаска 

вулканична северно и западно от Бургас” и код BG2G00000К2034, 
коетоспоред ПУРБ: 

-е в лошо химично състояние; 
-показатели над ПС – NO3, РО4, Mn и Fe; 
-източник на замърсяване – дифузни източници: развито поливно 

земеделие и интензивно азотно торене през 80-90 години, 
зеленчукопроизводство, овощарство и лозарство и използването на торове 
за по-високи добиви увеличава постъпването на замърсители в ВХ, 
неефективно действащи ПСОВ на ОВ от животновъдни ферми, наличие на 
селища без ПСОВ; 

Язовири 

Язовир „Парка”, в землището на гр. Айтос , имот №000486 до 2012 
год. с Разрешение за ползване на воден обект №200 453/06.07.2006г., 
издадено от БДУВ в Черноморски район, се ползва за аквакултури. Водата 
от водния обект съгласно Разрешително № 2142 0006/16.02.2009г., 
издадено от БДУВ в Черноморски район-Варна до 2015г. се ползва с цел 
напояване на 48 дка овощна градина в землището на гр. Айтос. 
 Язовири в община Айтос(Изт. Община Айтос): 
№ Язовир Община Област Собстве 

ност 
Ползва 
тел 

Състояние на съоръженията Състоя 
ние на 
речното 

легло на 
500м 
след 

Яз.стена 

Забележ 
ка Язовирна

стена 
Преливник Състоя 

ние 

1 Джелеб кайряк2/ Айтос Бургас общинска общината н.д. н.д. н.д. н.д. Дава се на 
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Меселин дере 2 

 

концесия 

2 Джелеб кайряк3/ 
Меселин дере 1 

 

Айтос Бургас общинска общината задов. 
2007 

задов. 
2007 

добро 
2007 

добро 
2007 

Дава се на 
концесия 

3 Марковска река 
„Ляската” 

Айтос Бургас не изясне 
на 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.  
4 Парка Айтос Бургас общинска общината задов. 

2007 
добро 
2008 
добро 
2009 
добро 
2011 

Добро 

2007 
добро 
2008 
добро 
2009 
добро 
2011 

Добро 

2007 
Задов 
2008 
Задов 
2009 
добро 
2011 

добро 

2007 
Под аренда  
ЛРД”Сокол” 
2012г. 

5 Чатал дере/Айтос Айтос Бургас не изясне 
на 

н.д. задов. 
2007 

 

задов. 
2007 

 

Добро 
2007 

 

Добро 
2007  

6 Текме тарла/ 
Селски дол 

Айтос Бургас не изясне 
на 

н.д. задов. 
2007 

 

задов. 
2007 

 

Добро 
2007 

 

Добро 
2007 

 

7 Меслим 3/ 

Хаджи бунар3 

Айтос Бургас общинска общината н.д. н.д. н.д. н.д. Дава се на  

концесия 

8 Хаджи бунар1/ 
Меслим 1 

Айтос Бургас общинска общината 
 

н.д. н.д. н.д. н.д. Дава се на  
концесия 

9 Хаджи бунар2/ 

Меслим 2 
Айтос Бургас общинска общината задов. 

2007 

 

задов. 

2007 

 

Добро 

2007 

 

Добро 

2007 

Дава се на  

концесия 

10 Широка река Айтос Бургас общинска общината задов. 
2007 

добро 
2011 

задов. 
2007 

добро 
2011 

добро 
2009 

Лошо 
2011 

Добро 
2007 

 

Дава се на  
концесия 

11 Лясково/Езерото Айтос Бургас общинска общината задов. 

2007 
 

задов. 

2007 
 

добро 

2007 
 

добро 

2007 

Дава се на  

концесия 

12 Малка поляна/ТашлъкаАйтос Бургас не изясне 
на 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.  
13 Мостино Айтос Бургас не изясне 

на 
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. Село Мости 

но(Джелепски 
мост) е 
официално  
заличено от 
списъка на 
населените 
места в РБ. 
преди 1989г. 

14 Батъклъка Айтос Бургас не изясне 
на 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.  
15 До стопански

двор”Водоема” 
Айтос Бургас общинска общината н.д. н.д. н.д. н.д.  

16 Дряновски 

път/ПС”Лозята” 

Айтос Бургас общинска общината н.д. н.д. н.д. н.д.  
17 Керязлията/Мъглен 

ски път 
Айтос Бургас общинска общината задов. 

2007 

 

задов. 
2007 

 

добро 
2007 

 

добро 
2007 

Дава се на  
концесия 

18 Салиев кайряк Айтос Бургас частна Владев задов. 
2007 
 

задов. 
2007 
 

добро 
2007 
 

задов. 
2007 
 

 

19 Чатала/Широка река Айтос Бургас общинска общината задов. 
2007 
 

задов. 
2007 
 

добро 
2007 
 

задов. 
2007 
 

Дава се на  
концесия 

20 Алан/Кайнарджа Айтос Бургас общинска общината задов. 
2007 
 

задов. 
2007 
 

добро 
2007 
 

добро 
2007 

Дава се на  
концесия 

21 Главата/Белия бряг 
(над военния завод) 

Айтос Бургас общинска общината задов. 
2007 
 

задов. 
2007 
 

добро 
2007 
 

добро 
2007 

Дава се на  
концесия 
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22 Кавака1/Кавака Айтос Бургас общинска общината н.д. н.д. н.д. н.д.  
23 Над селото Айтос Бургас общинска общината задов. 

2007 

задов. 
2008 
задов 
2009 
задов 

2010 
задов 
2011 

задов. 
2007 

задов. 
2008 
задов 
2009 
задов 

2010 
задов 
2011 

задов. 
2007 

задов. 
2008 
задов 
2009 
задов 

2010 
добро 
2011 

добро 
2007 

Дава се на  
концесия 

24 Поляново/ 
ПС”Поляново1” 
(Папур дере1) 

Айтос Бургас общинска общината н.д. н.д. н.д. н.д.  

25 Съдиево1 Айтос Бургас общинска ВС 
„Съедине 
ние” 

Добро 
2007 
добро 
2008 
добро 

2009 
добро 
2010 

добро 
2011 

Добро 
2007 
добро 
2008 
добро 

2009 
добро 
2010 

добро 
2011 

Добро 
2007 
добро 
2008 
добро 

2009 
добро 
2010 

добро 
2011 

добро 
2007 

Стопанисва 
 се 
от водно 
сдружение 
2012г. 
 

26 Съдиево 2 Айтос Бургас общинска ВС 

„Съедине 
ние” 

Добро 

2007 
добро 
2008 
добро 
2009 
добро 
2010 
добро 
2011 

Добро 

2007 
добро 
2008 
добро 
2009 
добро 
2010 
добро 
2011 

Добро 

2007 
добро 
2008 
добро 
2009 
добро 
2010 
добро 
2011 

добро 

2007 
Стопанисва 
 се 
от водно 
сдружение 
2012г. 
 

27 Тупалака/Тополака Айтос Бургас общинска общината задов. 

2007 
 

задов. 

2007 

добро 

2007 
добро 

2007 
Дава се на  

концесия 

28 Раклиново/Ески 

балък 

Айтос Бургас общинска общината н.д. н.д. н.д. н.д.  
29 Кумунар Айтос Бургас общинска общината н.д. н.д. н.д. н.д.  
30 Сувата 1/Суатя Айтос Бургас общинска общината задов. 

2007 
 

задов. 

2007 

добро 

2007 
добро 

2007 
Дава се на  

концесия 

  

2.2.Водоснабдяване. Водопроводна мрежа  

Спрямо други европейски страни България се отличава с относително 
значими пресни водни ресурси, както по абсолютен обем, така и на човек от 
населението. Пресните водни ресурси на България са около 14 хил. m3/год. 
средно на човек, което поставя страната сред първите 10 европейски страни. 
Независимо от това, определени райони на страната може да изпитват 
недостиг на вода, поради неравномерното териториално разпределение на 
ресурсите. Посредством групови селищни водоснабдителни системи се 
осигурява достъп до питейна вода на 99 % от населението. 

Водоснабдяването на голяма част от населените места в община Айтос 
(включително град Айтос) е осигурено от водоснабдителната система 
„Камчия”. От общо население на Общината 30 422 души, 90% се 
водоснабдяват от язовир „Камчия”:  
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Селата Дрянковец, Зетьово, Лясково, Карагеоргиево, Пирне, 
Раклиново, Съдиево,Тополица и Чукарка се захранват от местни 
водоизточници.Или общо На територията на община Айтос 
водоснабдяването на населението е осигурено на 100%, като качеството на 
водата в района на общината отговаря на хигиенните норми и не 
представлява риск за човешкото здраве. 

Основното водоснабдяване се осъществява от язовир „Камчия”. 
Язовир “Камчия” е с общ обем 233,550 млн. м3 и е изграден на р. 

Луда Камчия с местоположение на 3 км над с. Камчия. Оттока при створа 
на язовира е 5,91 м3/сек. – средно водно количество. Водите се използват 
за питейно-битово водоснабдяване на гр. Бургас и населени места от 
общините Бургас, Айтос, Сунгурларе, Карнобат, Камено, Несебър, 
Поморие, Руен и Созопол. От язовира се водоснабдяват и населени места 
от Варненския регион. 

Водоснабдяваното население е над 100 000 жители. “В и К” ЕАД гр. 
Бургас притежава Разрешително № 308 / 17. 05. 2001 г., продължено № 308 
/ 20.05.2004 г. и изменено с решение № 256 / 17. 08. 2010 г. за 
водоползване до 2,4 м3/сек с режим на водоползване 24 часа целогодишно. 

Съгласно Годишният доклад (МОСВ и МЗ) качеството на 
повърхностните води, предназначени за питейно- битово водоснабдяване в 
Черноморски басейнов район, изготвен на основание чл. 16, ал. 2 
отНаредба № 12 / 18. 06. 2002 г. за качествените изисквания към 
повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване 
по данни за 2014 г е: 

За определяне на качеството на повърхностните води за питейно-
битово водоснабдяване в яз. “Камчия”, са анализирани данни за физичните 
и химичните показатели по Приложение № 1 на Наредба 12 за 
качествените изисквания към повърхностните води предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване (от 1-42), и микробиологичните 
показатели по Приложение №1 от същата наредба (от 43-46). 

Анализът на данните е извършен, в съответствие с изискванията на 
чл. 84 и чл. 85 от Наредба 1 за монитоиринг на водите и чл. 3, ал. 1 и чл. 6, 
7 и 8 от Наредба 12 за качествените изисквания към повърхностните води 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване за всеки отделен воден 
обект. 

Проектната категория на язовира за питейно-битово водоснабдяване 
е определена на основание на Наредба № 12 / 2002 г. със Заповед № РД - 
415 / 28. 04. 2004 г. на Министъра на околната среда и водите:тя е– А2. 

 Определената през годините проектна категория А2 е потвърдена 
при провеждания мониторинг. За периода 2014 г., при физикохимичните 
показатели над нормата е установено съдържание на амониев йон. 
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По Наредба №12 / 2002 г. 
Анализът на физико-химичните и микробиологичните показатели от 

проведения мониторинг през 2014 г. е извършен по задължителни и 
препоръчителни стойности, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 12 / 
2002 г.. Резултатите от обработените данни са дадени в Приложение № 2. 

По задължителни стойности от изпитаните показатели анализа 
показва, че има 100% 
съответствие с изискванията за категория А1. 

По препоръчителни стойности анализа показва, че има 96,3 % 
съответствие с изискванията за категория А1. Стойността на показателя 
амониев йон е за категория А2. 

Концентрациите са в границите на нормите за категория А2 по 
препоръчителни стойности (ПС) на: амониев йон през цялата година по 
слоеве в дълбочина от 0,0 до 53 м. 

Повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване не са 
оценени по показател остатъчен органичен въглерод, поради липса на 
норма. Фонови стойности за района няма определени. 

Резултатите от микробиологичните изследвания на водата от язовир 
Камчия съответстват със стойностите, определени в Приложение №1 от 
Наредба №12/2002 г. за категория А1 . 

По Наредба №Н-4/2012г. 
Екологичното състояние на повърхностните водни тела през 2014 г. е 

оценено съобразно утвърдената класификационна система и стандарти за 
качество (СКОС) за специфични замърсители, включени в Наредба № Н-4 / 
14. 09. 2012 г. за характеризиране на повърхностните води, в сила от 05. 03. 
2013 г. 
Водно тяло с код BG2KA400L024 - яз. „Камчия“ е определено в умерено 
екологично състояние през 2014 г. 

Хидробиологичен мониторинг: умерено състояние 
Физикохимичен мониторинг: умерено състояние по показател 

амониев азот. 
По Директива 2008/105/ЕО и Наредба за СКОС на приоритетните 
вещества и някой други замърсители, приета с ПМС № 256/ 2011 г 

Резултатите за приоритетните вещества и специфичните замърсители 
са сравнявани със средногодишните стойности на стандартите за качество 
(СГС-СКОС) установени съответно в: 

Наредбата за стандарти за качество на околната среда за 
приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с ПМС № 256 от 
01.11.2010 г. 

Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на 
повърхностните води. 
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Не са установени несъответствия със стандартите за качество със 
СГС-СКОС на данни за приоритетни вещества и специфични замърсители 
на водите в яз. „Камчия“. 

Заключение: Потвърждава се категорията А2 на язовир 
“Камчия”, съгласно направения анализ на данните за 2014 г. 
съобразно изискванията за повърхностните води, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване.  

За село Зетьово Община Айтос има получени Разрешително №200 
112 със срок на продължителност-21.06.2010г. за водоползване от дренаж 
с. Зетьово, водно тяло BG2G000000Q008 и Разрешително №200 133 за Б-
175, водно тяло BG2G00000Рg028. 

Изработен е и Проект за санитарно-охранителни зони около 
каптирани извори "Кърто капъклията" и "Соватя" и сондажен кладенец Б-
172, находящи се в землището на с. Чукарка, общ. Айтос. 
2.3. Степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на 

канализационната система в населените места 
От разширение се нуждаят уличните водопроводни мрежи в селата 

Малка поляна, Пирне, Съдиево и Тополица (нов квартал). 
Над 90 % от уличната водопроводна мрежа е изградена от 

азбестоциментови и стоманени тръби, което е причина за чести течове. 
Необходима е поетапна подмяна на тръбите с чугунени и ПЕВП. 

2.4. Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води 
За отвеждане и пречистване на отпадъчните води на територията на  

Община Айтос в процес на проектиране и изграждане са:  
-Канализационна система на гр. Айтос с разрешително No 

23140035/17.09.2014г., издадено от Директора на БДЧР - Варна, за 
ползване на повърхностен обект "Аланско дере" с цел заустване на 
отпадъчните води след ПСОВ.  

Проектът за изграждане на ПСОВ в гр. Айтос е в съответствие със: 
-Закон за опазване на околната среда 

-Закон за управление на отпадъците 

-Закон за водите; 

-Наредба №6/09.11.2000 г. за емисионни норми 

за допустимото съдържание на вредни и 

опасни вещества в отпадъчните води, 

зауствани във водни обекти; 

-Националната стратегия за опазване и 

рационално използване на водните 

ресурси; 

-Национален план за развитие 2005 - 2013 

година; 
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-Национална програма за приоритетно 

изграждане на градски пречиствателни 

станции за отпадъчни води за над 10000 

екв.жители 

-Наредба за реда и начина за 

оползотворяване на утайки от 

пречистване на градски отпадъчни води 

чрез употребата им в земеделието. 

Съгласно изискванията на Директива на EC 91/271 EEC e забранено 
изхвърлянето на утайка в повърхностни води. Утайката следва да се 
оползотворява, ако е възможно, или обезврежда. 

Затова от голяма важност при проектирането на ПСОВ – Айтос е 
изготвената през 2014г.  програма за третиране на утайките, която да взема 
предвид наличните регионални възможности за оползотворяване и 
обезвреждане, както и качествата на утайката. 

-Канализационна система на с. Съдиево с разрешително № 
23710054/30.09.2009г., издадено от Директора на БДЧР - Варна за  
ползване на повърхностен воден обект "дере" с цел заустване;  

-Канализационна система на с. Пирне с разрешително 
№23710053/30.09.2009г., издадено от Директора на БДЧР - Варна за 
ползване на повърхностен воден обект "дере" с цел заустване и  
Разрешение за изменение №1321/02.04.2014г.  
 -Изградено е модулно пречиствателно съоръжение за пречистване на 
отпадъчните води, формиране от с. Пирне. Стойността на проекта е 
359 887.90 лева. 
2.5.Източници на замърсяване 
 На територията на общината основните точкови източници на 
замърсяване на повърхностните води са канализационната система на град 
Айтос, „Симпто” и намиращите се на територията му фирми, както и 
зауствания без разрешителни за целта. 

2.6.Риск от наводнения 
Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от 

наводнения, или известна още под името Директива за наводненията, 
регламентира рамката за оценка и управление на риска от наводнения в 
страните, членки на Европейския съюз. 
Тя има за цел да създаде условия за намаляване неблагоприятното 
въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното 
наследство и стопанската дейност. 

Директивата е в сила от 26.11.2007 г. и е транспонирана в Закона за 
водите, чрез направено изменение и допълнение на ЗВ (ДВ бр. 61 от 
06.08.2010 г.). По смисъла на директивата риск от наводнения е 
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съчетанието от вероятността за наводнение и възможните неблагоприятни 
последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, 
техническата инфраструктура и стопанската дейност, свързани с 
наводненията, а наводнение е временното покриване с вода на земен 
участък, който обичайно не е покрит с вода, включително от реки, 
планински потоци и предизвикани от морето наводнения на крайбрежни 
райони и може да изключва наводнения от канализационните системи. 

Въз основа на анализа, типовете наводнения в Черноморски басейнов 
район биват: 

-речни – причинени от дъждове и от снеготопене, както и 
комбинирани; 

-скатови - причинени от дъждове; 
-езерни – причинени от дъждовните води във вливащите се в езерата 

реки; 
-морски – причинени от морски бури; 
- инфраструктурни – причинени от недостатъчна проводимост на 

канализационните и отводнителни системи вследствие дъждове, както и 
от морски вълнения, прехвърлящи морска вода над предпазните диги и 
косите в крайморските райони на градовете. 
 За територията на община Айтос в ПУРН са определени по чл.146г 
от ЗВ следните райони: 
 

 

 

Код РЗПРН Име 
РЗПРН 

Дълж
км 

Поре 
чие 

Водно 
тяло 

Населе 
но 
място 

ЕКАТТЕ Община Об 
ласт 

Степен 

На  

риск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 BG2_APSFR_SE_02 Айтоска- 
Айтос 

49 Север 
но-бур 
гаски 
реки 

BG2SE900R030 Айтос 151 Айтос Бургас Висок 

2 BG2_APSFR_SE_05 Садиевска
Съдиево 

7 Север 
но-бур 
гаски 

реки 

BG2SE900R024 Съдиево 70473 Айтос Бургас Среден 

 

3. Отпадъци 
Според РДО (чл. 3, т. 1), както и според българския ЗУО (§1, т. 17 от 

ДР),  
1. "Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който 

притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е 
длъжен да се освободи и попада поне в една от следните категории: 
а) остатъци, получени в процеса на производството или след консумацията 
на продукти, които не са изброени по-долу - код Q1; 
б) продукти, неотговарящи на съответните стандарти - код Q2;  
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в) продукти с изтекъл срок на годност или на максимална ефективност - 
код Q3; 
г) материали, които поради аварии, бедствия или други злополуки са били 
разлети, разпилени, изгубени или по друг начин са им причинени щети, 
увреждащи непоправимо първоначалните им качества, включително 
материали и оборудване, замърсени при злополука - код Q4; 
д) материали, замърсени вследствие на планирани действия (остатъци след 
операции по почистване, опаковки, съдове и други подобни) - код Q5; 
е) неизползваеми части (употребени батерии, изхабени катализатори и 
други подобни) - код Q6; 
ж) вещества, които повече не притежават необходимите качества и 
свойства и не могат да се използват по предназначение (замърсени 
киселини, замърсени разтворители, отработени охлаждащи соли и други 
подобни) - код Q7; 
з) остатъци от промишлени дейности (шлаки, утайки от дестилация и 
други подобни) - код Q8; 
и) остатъци от пречиствателни дейности (утайки от скрубери, прах от 
ръкавни филтри, отработени филтри и други подобни) - код Q9; 
к) остатъци от режещи и полиращи машини (стружки, нагари и други 
подобни) - код Q10; 
л) остатъци от добива и обогатяването на суровини (остатъци от минната 
промишленост, отпадъчни нефтопродукти и други подобни) - код Q11; 
м) примесени с вредни вещества материали (масла, замърсени с 
полихлорирани бифенили и други подобни) - код Q12; 
н) всички материали, вещества или продукти, чието използване е 
забранено със закон - код Q13; 
о) продукти, за които притежателят не намира по-нататъшна употреба 
(ненужни вещи от селското стопанство, бита, търговията, канцелариите, 
магазините и други подобни) - код Q14; 
п) замърсени материали, вещества или продукти, получени в резултат на 
дейности по възстановяване на земната повърхност - код Q15; 
р) други материали, вещества или продукти, които не са включени в 
категориите по букви "а" - "п", от които притежателят им се освобождава, 
възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи - код Q16. 

Особено важно е да се подчертае, че предотвратяването на отпадъци 
(ПО) има най - висок приоритет в йерархията на управление на отпадъците 
(НРУО,2014-2020г.). 

Законът  за управление на отпадъците(Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 
г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; 
изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г.) 
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въвежда изисквания, които да се изпълняват от общинската администрация в 
лицето на Кмета на общината.  

Като силна страна на дейността на община Айтос е разработената 
и приета от компетентния орган-РИОСВ-Бургас Програма за управление 
на отпадъците на територията на общината 2015-2020г. 

Програмата за управление на отпадъците на община Айтос за периода 
2015-2020 година  е разработена в съответствие с чл. 52  на Закона за 
управление на отпадъците, 2012г. и е в съответствие с „Методически указания 
за разработване на общински програми за управление на отпадъците“, 
утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015г. на Министъра на околната 
среда и водите. Тя въвежда и изискване общината да разработва и изпълнява 
програма за управление на отпадъците за територията си за период, който 
следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление 
на отпадъците 2014-2020г. 

Приложено е положително РЕШЕНИЕ № БС-7-ЕО/23-02-16 издадено от 
РИОСВ-Бургас, с което е оценена Програмата при проведената процедура по 
преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка. 

Програмата за управление на отпадъците на община Айтос за периода 
2015-2020 година  е неразделна част от настоящата Програма за опазване на 
околната среда на територията на общината 2016-2020г. 

Програмата обхваща следните видове отпадъци, чието управление е 
вменено на общината: 

-битови отпадъци, 

- утайки от ПСОВ, 

-строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, 

-опасни отпадъци – битови и строителни. 
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3.1.Генерирани отпадъци по видове и източници на територията на общината 
 

Състояние и тенденции относно битовите отпадъци генерирани на територията на община 

 Айтос 
 

С П Р А В К А             

ЗА ИЗВОЗЕНОТО КОЛИЧЕСТВО СМЕТ В ТОНОВЕ И КУБИЦИ ЗА   2014 г.    

ОТ "АСТОН СЕРВИЗ'' ООД - гр АЙТОС         

            Всичко Контейн.      Кофи за смет        Бр. курсове 

дата     Тона куб. м.    1.1т.    240 л.    110л. сметосъб.  самосв. 

1.2014г 665,00 3 497,90 3 603 1 245 18 740 127 58 

2.2014г 650,00 3 419 3 736 1 400 20 900 126 73 

3.2014г 685,00 3 603 3 946 1 480 21 980 133 73 

4.2014г 797,00 4 192,22 4 102 1 535 23 050 153 84 

5.2014г 721,00 3 792,46 4 094 1 535 22 850 141 79 

6.2014г 700,00 3 682,00 3 946 1 480 22 040 140 81 

7.2014г 706,00 3 713,56 4 274 1 610 24 140 156 87 

8.2014г 625,00 3 287,50 3 922 1 460 21 940 139 73 

9.2014г 700,00 3 682,00 4 124 1 555 23 070 127 86 

10.2014г 700,00 3 682,00 4 282 1 595 24 090 151 91 

11.2014г 700,00 3 682,00 3 736 1 400 20 960 133 79 

12.2014г 700,00 3 682,00 4 312 1 615 24 160 145 68 

                

всичко: 8 349,00 43 915,74 48 077 17910 267 920 1671 932 
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С П Р А В К А             

ЗА ИЗВОЗЕНОТО КОЛИЧЕСТВО СМЕТ В ТОНОВЕ И КУБИЦИ ЗА   2013 г.    

ОТ "АСТОН СЕРВИЗ'' ООД - гр АЙТОС         

            Всичко Контейн.      Кофи за смет        Бр. курсове 

дата     Тона куб. м.    1.1т.    240 л.    110л. сметосъб.  самосв. 

1.2013г 808,90 4 254,91 4 096 1 535 23 110 135 53 

2.2013г 847,80 4 460 3 736 1 400 20 960 142 58 

3.2013г 714,00 3 756 3 922 1 460 21 940 145 65 

4.2013г 823,00 4 328,98 4 124 1 555 23 070 155 68 

5.2013г 752,00 3 960,78 4 282 1 595 24 090 148 78 

6.2013г 701,00 3 624,18 3 736 1 400 20 960 120 69 

7.2013г 763,00 3 834,54 4 312 1 615 24 160 152 70 

8.2013г 700,00 3 682,00 4 054 1 535 23 000 139 67 

9.2013г 699,00 3 676,74 3 986 1 480 22 040 129 69 

10.2013г 700,00 3 682,00 4 274 1 610 24 140 136 77 

11.2013г 720,00 3 787,20 3 882 1 460 21 940 136 82 

12.2013г 690,00 3 629,40 3 936 1 495 21 980 132 58 

                

всичко: 8 228,70 43 282,96 48 340 18140 271 390 1669 814 
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Раздел 1. Събрани отпадъци от територията на общината и изпратени за обезвреждане/оползотворяване  

през 2014 година  

        

Събрани по вид отпадъци от системите за организирано 

сметосъбиране 
На входа на инсталацията 

Вид отпадък 
Шифър на система за 

сметосъбиране 

Общо 

събрани 

отпадъци 

(тона) 

Адресна част на инсталацията,  
на която са отишли отпадъците 

Код на отпадъка 
Име на 
отпадъка 

№ по ред на 
инсталацията 

ЕКАТТЕ на 
инсталацията 

  Шифър на инсталация

ОБЩА СУМА ЗА 

ОБЩИНАТА     27091        

200301 

смесени 
битови 
отпадъци 

6.От предприятия с 
договор за 
организирано 
сметосъбиране 8349,00 1 44817 с.Лясково 

1.Депо за битови
отпадъци 

200101 
хартия и 
картон 

1.За разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки 10950,00 2 35033 гр.Каблешково 

3.Сепарираща 
инсталация 

191204 
пластмаса 
и каучук 

1.За разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки 6312,00 3 35033 гр.Каблешково 

3.Сепарираща 
инсталация 

191205 стъкло 

1.За разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки 1480,00 4 35033 гр.Каблешково 

3.Сепарираща 
инсталация 
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3.1.1.Битови отпадъци 

В рамките на битовите отпадъци особено внимание е отделено на  
биоразградими битови отпадъци и отпадъци от хартия, картон, метал, 
пластмаса и стъкло. 
 Съгласно Закона за управление на строителните отпадъци, "Битови 
отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност 
на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. 
Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи 
производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато 
нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или 
състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 

По-голямата част от битовите отпадъци от домакинствата и други 
организации са биоразградими отпадъци, които с малки изключения до 
приемането на НПУО се депонират. Ето защо българското законодателство 
въведе конкретни количествени цели за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на битови биоотпадъци, както и цели за отклоняване на 
битови биоразградими отпадъци от депата. Тези цели са както следва:  
Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци: 
Разпоредбите на ЗУО изискват  

-до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тази цел е в 
съответствие и с изискванията на европейската директива за депата за 
отпадъци.  
Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци  
В допълнение към общоевропейската цел, амбициозни национални цели за 
оползотворяване на битовите биоотпадъци са поставени в Наредбата за 
разделно събиране на биоотпадъците, приета през месец декември 2013 г. 
Наредбата 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:  

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

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

-до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на 
битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.  

Целите се изпълняват съвместно от всички общини в региона, в 
съответствие с решението, взето от Общото събрание на съответната РСУО.  
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Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети 
в това направление до момента, а именно:  

-одобрен е Национален стратегически план за поетапното намаляване на 
количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране до 2020 
г.  

-ясно е определена в ЗУО отговорността на общините за управление на 
отпадъците, включително набелязаните количествени цели за биоразградимите 
отпадъци и приета подзаконова нормативна уредба за биоотпадъците;  

-въведени са икономически инструменти, стимулиращи общините да 
подобрят показателите за ограничаване на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци. 

Изпълнението на целите за оползотворяване на биоотпадъците се зачита 
при изпълнение на целите за ограничаване на количеството депонирани битови 
биоразградими отпадъци . 

Рамковата директива 2008/98/ЕО относно отпадъците определя правната 
рамка, основните определения и някои от основните разпоредби, свързани с 
европейската политика в областта на управление на отпадъците. Най-висок 
приоритет в рамките на европейската йерархия за управление на отпадъците се 
дава на предотвратяването на отпадъците. Възможностите за повторна 
употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците трябва да се 
реализират, когато е подходящо, с цел да се намали потреблението на 
първичните ресурси. Директивата изисква въвеждането на разделното 
събиране,"ако това е осъществимо от техническа, екологична и икономическа 
гледна точка и не трябва да се допуска смесването на отпадъци или други 
материали с различни свойства" (чл. 10 (2) РДО), като изискването е 
задължително до2015 г. най-малко за хартия, метал, пластмаса и стъкло (чл.11 
(1) РДО). 

По отношение на биоотпадъците, дефинирани като "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 хранително-
преработвателните предприятия",е въведено само задължение за насърчаване 
на разделното събиране по начин, който осигурява високо ниво на опазване на 
околната среда. 
Целите за събиране, повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци 
трябва да превърнат Европа ведно рециклиращо общество 

Притежателят на отпадъка в лицето на община Айтос е възложила през 2015г. 
и е изготвен Доклад за основно охарактеризиране на отпадъците, генерирани 
на територията си. 

Докладът е изготвен във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба №6 от 2013 
г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
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други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци.  

Докладът е за отпадък с код и наименование – 20 03 01 смесени битови 
отпадъци /съгласно приложение № 1 от Наредба № 2 от 2014г. за 
класификация на отпадъците/ със съдържание : 
 Основание за извършване на основно охарактеризиране 
Основното охарактеризиране на отпадъка, който е обект на разглеждане в 
настоящия доклад и предназначен за обезвреждане чрез депониране е 
извършено в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на 
приложение №1 от Наредба №6/2013 г. 
 

 Източник и произход на отпадъка 
Източник на отпадъците е населението на община Айтос, което е обхванато от 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 16 бр. села и един град. 
Данни за населените места и броя на населението са представени в следващата 
таблица: 
 

№ Населено място Брой жители 

1 гр. Айтос 22 379 

2 Карагеоргиево 1 402 

3 Мъглен 1322 

4 Тополица 994 

5 Караново 851 

6 Пещерско 734 

7 Черноград 621 

8 Чукарка 695 

9 Поляново 400 

10 Пирне 851 

11 Малка поляна 428 

12 Съдиево 361 

13 Черна могила 383 

14 Зетьово 255 

15 Лясково 144 

16 Раклиново 153 

17 Дрянковец 203 

ОБЩО 32 176 
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 Информация за процеса, в резултат на който е образуван отпадъкът 
(описание и характеристики на входящите суровини и продукти) 
Разглеждания отпадък е образуван от жизнената дейност на населението в 
община Айтос. В него се включват и отпадъци от административните, 
социални и обществени сгради, търговски обекти и обекти за отдих в 
населените места на Община Айтос. 
 

Общото годишното количество на ТБО, генерирани от община Айтос за 
последните три години е както следва: 

 Количество 

Код на отпадъка 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

20 03 01 
58 568,4 т 8 228,7 т 8 349 т 
43 915 м3

 43 282,96 м3 
43 915 м3 

 

 Предварително третиране на отпадъка 
Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от Наредба №6/2013 г. отпадъците, 
предназначени за обезвреждане чрез депониране следва да се подлагат на 
предварително третиране преди депонирането им. 
 
По смисъл на Наредба №6/2013 г. под “Предварително третиране” се разбира: 
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” 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. 
 
За разглежданите отпадъци от община Айтос не се прилага физичен или друг 
метод на предварително третиране – уплътняване или намаляване на обема.  
 

 Данни за състава на отпадъка и за поведението му при излужване 
 Данни за състава на отпадъка 
В Община Айтос не е провеждано практическо изследване за определяне на 
морфологичния състав на битовия отпадък. Това е причината да се представи 
прогнозна информация, която е заимствана от Националната програма за 
управление на отпадъците за периода 2007-2013 г. В нея са използвани 
усреднените резултати от проведени проучвания в различни типове населени 
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места. При всяко от проучванията са изследвани достатъчни по брой и обем 
представителни измервания, проведени през всеки от четирите сезона.  
 

      Морфологичен състав, %  

        до 25 000 жители 

Органични 

хранителни отпадъци     12,56 
хартия        6,55 

картон        0,70 

пластмаса       8,98 
текстил        4,70 
гума        0,45 
кожа        1,35 
градински отпадъци      14,0 
дървесни отпадъци      2,28 

Неорганични 
стъкло        3,40 

метали        1,30 

Други  
Сгурия, пепел и др. неидентифицирани   43,73 

 
В Община Айтос е въведена система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки, което предполага, че в морфологичния състав на изпитваните 
отпадъци е намалено съдържанието на метали, стъкло, хартия и пластмаса. 

 

 Данни за поведението на отпадъка при излужване 
За разглеждания отпадък не се изисква извършване на изпитване за определяне 
поведението при излужване, тъй като представлява битов отпадък, 
класифициран като неопасен, предвиден за депониране в депа за неопасни 
отпадъци (основание т. ІІ.2. подточка 2.3. от Ръководство за извършване на 
основно охарактеризиране и прилагане на критериите за приемане на 
отпадъци на различни класове депа, утвърдено със Заповед №824/11.11.2011 г. 
на Министъра на околната среда и водите). 
 

 Информация за външния вид на отпадъка 
Отпадъка е смесен от населените места на територията на Община Айтос: 
хартия, пластмаса, отпадъци от храна, градински и други. 

Мирис –    силен 
по вид: смесен – торфен, гнилостен   

Цвят –    смесен 
Агрегатно състояние – твърдо  



Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос, 2015-

2020г. 

 

 

 

Възложител: Община Айтос                                   „Ареал Консулт Инженеринг”ЕООД 

65

 

 Код и наименование на отпадъка 
Отпадъка е с код 20 03 01 и наименование “смесени битови отпадъци”. 

 

В случаите на огледални кодове - свойствата на опасния отпадък 

съгласно Наредба №2 от 2014 г. за класификация на отпадъците 
Разглежданият отпадък с код - 20 03 01 и наименование - смесен битов отпадък 
е с неопасен характер и няма огледален код по смисъла на Наредба №2 от 
2014г. 

 

 Информация, която доказва, че отпадъкът не попада в обхвата на 
изключенията по чл.14, ал.1 от Наредба №6/2013 г. 
Съгласно чл.14, ал.1 от Наредба №6 от 2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г.) не 
се допуска депонирането на редица отпадъци. В следващата текст таблица е 
направен сравнителен анализ между разглеждания отпадък с код 20 03 01 и 
въведените забрани: 
 

Забрани на чл.14 от Наредба №6 Характеристики на разглежданите
отпадъци 

Течни отпадъци Разглеждания отпадък е в твърдо
състояние. 

Отпадъци, определени с  
наредбата по чл. 3 от ЗУО като 
експлозивни, корозивни, 
оксидиращи,лесно запалими  
или запалими. 
 

 Отпадъците не са експлозивни,   
корозивни, оксидиращи, леснозапалими
или запалими. 

Болнични и други клинични  
отпадъци от хуманното и  
ветеринарно здравеопазване и/или 
свързана с тях изследователска 
 дейност, които с наредбата по чл. 3  
от ЗУО са класифицирани като 
инфекциозни 

Отпадъка е смесен с битов характер и
не се образува в болнични или
изследователски условия. 
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Излезли от употреба гуми Отпадъка не представлява излезли от

употреба гуми. 

Отпадъци, които не удовлетворяват 
критериите за приемане на отпадъци на
депа съгласно приложение № 1 на 
Наредба №6/24.08.2004г 

Отпадъка отговаря на критериите за
приемане на отпадъци на депа за
неопасни отпадъци. 

Въз основа на направеното сравнение на характеристиките на разглеждания 
отпадък с код 20 03 01 със забраните на чл.14 от Наредба №6 се доказва, че не 
попада в обхвата на цитираните забрани за депониране. 
 

 Класа депо, на което отпадъкът може да бъде приеман 
Предвид извършената класификация на отпадък с код 20 03 01 и наименование 
смесен битов отпадък може да се твърди, че същият е с неопасен характер тъй 
като не притежава опасни свойства и не съдържа компоненти, който го 
превръща в опасен по смисъла на Наредба № 2 за класификацията на 
отпадъците. 
 
Имайки предвид класификацията на депата: за инертни, неопасни и опасни 
отпадъци, приемаме, че разглеждания отпадък би следвало да се депонира на 
депо за неопасни отпадъци. Съгласно чл.37, ал. 1, т.2 от Наредба №6/2013 г. 
за условията и изискванията на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, се депонират следните видове 
отпадъци: 

• битови отпадъци, които са класифицирани като неопасни; 

• неопасни отпадъци с друг произход (производствени, строителни и др.); 

• устойчиви нереактивоспособни опасни отпадъци в т.ч. втвърдени и 
встъклени, с интензивност на излужване равнозначна на тази на 
неопасните отпадъци. 

 
За разглеждания смесен битов отпадък няма нормативно въведени забрани за 
депониране на депа за неопасни отпадъци. 
 
Както вече бе споменато, отпадък с код 20 03 01 не попада в обхвата на 
въведените в националното законодателство забрани за депониране, а именно: 

1) чл. 13, ал. 1 и чл. 37 от Наредба 6/2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация за на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 



Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос, 2015-

2020г. 

 

 

 

Възложител: Община Айтос                                   „Ареал Консулт Инженеринг”ЕООД 

67

2) чл. 39 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на 
електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на 
отпадъци от електрическо и електронно  оборудване; 

3) чл. 35 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и 
акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и 
акумулатори; 

4) Регламент (ЕО) №1069/2009 на Европейския Парламент и на Съвета, за 
установяване на здравни правила относно странични животински 
продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от 
човека и за отмяна на Регламент (ЕО) №1774/2002.  
 

 Допълнителни предпазни мерки, които трябва да се предприемат на 
депото в случай на необходимост във връзка с приемане на отпадъка. 
Депонирането на разглежданите отпадъци следва да се извършва при спазване 
на условията, определени от компетентните органи. 
 
Най-общо при депониране на отпадъците следва да се имат предвид следните 
предпазни мерки от общ характер, които трябва да се предприемат на депото 
във връзка с приемане на отпадъците: 

- лицата, извършващи преки манипулации с отпадъците трябва да бъдат 
оборудвани с необходимите средства за лична защита, в т.ч. подходящо 
работно облекло и да са преминали съответния инструктаж за здравословни и 
безопасни условия на труд; 

- свободният достъп до територията на депото, приемащо за 
обезвреждане отпадъци трябва да бъде ограничен, както по отношение на хора, 
така и за животни; 

- при депониране на отпадъци, операторът на депото следва стриктно да 
спазва технологията за депониране на отпадъците, в т.ч.: 

• ежедневно уплътняване на натрупаните в депото отпадъци; 

• разтоварването на отпадъците да се извършва на предварително 
избрани дневни работни участъци от депото; 

• ежедневно запръстяване на работния участък от депото; 

• оптимизиране на условията и спазване на технологията на 
депониране при определена височина на натрупване на 
отпадъците. 

Прилагането на цитираните мерки имат за цел да ограничат опасностите и 
уврежданията по време на експлоатацията на депото, причинени от: 

- емисии на миризми и прах; 
- разнасяни от вятъра отпадъци; 
- птици, вредители и насекоми; 
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- образуване на аерозоли; 
- запалване на отпадъци. 
 

 Обосновка за невъзможността и/или нецелесъобразността от 
рециклиране или оползотворяване на отпадъка 

Разнородния вид на разглеждания отпадък не позволява пълното му 
рециклиране и/или оползотворяване.  

Към момента депонирането на битови отпадъци остава основния метод 
за обезвреждане на отпадъци в страната.  

В Община  Айтос  с брой жители 35,639 и брой населени места 17 с 
въведена система за събиране и транспортиране на БО са 17 населени места с  
35,639  население, което е обхванато в организирана система за събиране и 
транспортиране на битови отпадъци 100.00%.   

3.1.2. Производствени неопасни отпадъци 

 „Производствени отпадъци „ са отпадъците образувани в резултат на 
промишлената дейност на физическите и юридическите лица(§1, т. 32 от 
Допълнителните разпоредби на ЗУО, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.). 

По нагоре в Доклада за морфологичния анализ на отпадъците 
образувани на територията на община Айтос, докладчика е използвал 
наличната информация на съществуващото състояние на производствените 
отпадъци в страната в следната последователност: 

� Образувани производствени отпадъци: 
o от дейността по икономически групи; 
o по групи от Списъка на отпадъците. 

� Предварително третирани производствени отпадъци 
� Третирани производствени отпадъци: 

o предадени за оползотворяване и предадени за обезвреждане; 
o оползотворени и обезвредени по дейности R и D и по групи от 

Списъка на отпадъците; 
o оползотворени и обезвредени от собствената дейност. 

� Внесени и изнесени производствени отпадъци 
� Производствени отпадъци на единица БВП: 

o производствени отпадъци на единица БВП; 
o сравнение между България и други страни от ЕС. 

Националният статистически институт и ИАОС са основните източници на 
информацията, свързана с управление на производствените отпадъци. За 
целите на европейските сравнения е ползвана информация на Евростат. 
 Изискванията за управление на производствените отпадъци са 
регламентирани в Наредба за изискванията за третиране и 
транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 
53/1999 г. (ДВ, бр. 29 от 1999 г.). 
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 3.1.3.Строителни отпадъци 

Съгласно ЗУО "строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и 
разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от 
Индекс към Решение 2000/532/EО 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 член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета 
относно опасните отпадъци и следващите му изменения. 

 Морфология на строителните отпадъци 
Както е посочено по-горе, съгласно Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали са 
определени специфични цели за оползотворяване на някои видове строителни 
отпадъци. Във връзка с това беше направен анализ на информация за 
образуваните строителните отпадъци от 317 фирми от различни сектори на 
икономиката през 2010 г. Избрани са фирми, които са основни генератори на 
този вид отпадъци, а данните са получени от предоставени отчети на ИАОС.  

Отпадъци от черни и цветни метали 
Основен източник на черни метали от разрушаването на сгради и 

съоръжения е използваната армировъчна стомана в стоманобетона или 
конструкционна стомана при металните носещи конструкции. Също така 
стоманени листове се използват за производство на покривни панели, за 
метални покрития и парапети на стълби, декоративни елементи и др. Отпадъци 
от строителство и разрушаване от черни метали се генерират и в процеса на 
строителството главно под формата на арматурно желязо, като скрепителни 
елементи, части от тръби и др. Процентът на  оползотворяване и рециклиране 
на черните метали е много висок. Основната част (91%) от строителните 
отпадъци от желязо и стомана се предават на други предприятия за 
оползотворяване. Малка част (2%) се оползотворяват при собствената дейност, 
а останалите (6.5%) се предават за обезвреждане чрез депониране. Черните 
метали се рециклират чрез претопяване, при което е необходима около 60% 
по-малко енергия отколкото при производството на стомана от желязна руда. 
Стоманата може да се рециклира многократно, като сепарирането й от 
останалите отпадъци от строителство и разрушаване е сравнително лесно 
посредством магнитни сепаратори. 

Отпадъците от цветни метали, използвани в строителството, включват 
основно мед, алуминий и техните сплави, а в по-малки количества олово и 
цинк. Те се образуват при разрушаването на сгради от дограми, листове за 
хидроизолация, сградни инсталации и други. При някои цветни метали като 
мед, олово и цинк процентът на оползотворяване достига 100%, а при 
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алуминий - 96%. Това се дължи на високите пазарни цени и голямото търсене 
на световния пазар.  

Полимерни строителни материали (пластмаси) 
Полимерните материали (наричани още пластмаси) са широко 

разпространени в съвременното строителство. Най-голям дял се пада на 
различните тръбопроводи, следвани от продуктите за топлоизолация и 
дограми. В строителството се използват повече от 20 вида пластмаси, всяка от 
които има различен потенциал за рециклиране.  
Полиетиленът PE и поливенилхлоридът PVC са най-често използваните. 
Строителните отпадъци от пластмаси почти изцяло (99%) се предават за 
оползотворяване на други предприятия. 

Строителни отпадъци от стъкло 
Стъклото се използва в строителството главно за изработването на 

прозорци и фасади, а също и за врати и някои части от интериора на сградите. 
Отпадъците от стъкло се образуват главно при разрушаване и ремонт на 
сгради. В България няма стандартизирана система за демонтиране и събиране 
на стъклото в строителството, като само половината от стъклото (52%) се 
предава за оползотворяване, а останалата част се обезврежда чрез депониране. 
Строителни отпадъци от дървесина 

Строителните отпадъци от дървесина се образуват главно при 
разрушаване и ремонта на сгради, където се използват главно за фурнири, 
врати и дограми, подови настилки и други. Предават се за оползотворяване 
близо половината от строителните отпадъци от дървесина (50%), като 
останалата част се обезврежда чрез депониране.  
Строителна керамика 

Строителната керамика включва тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 
керамични изделия. Като цяло строителната керамика притежава голям 
потенциал за рециклиране и повторна употреба. Към момента на проучването 
този потенциал не се използва, като почти изцяло отпадъците от строителна 
керамика (99,9%) се предават за обезвреждане чрез депониране. Потенциалът 
за повторна употреба и за рециклиране на керамичните отпадъци зависи в 
голяма степен от процесите на строителство и разрушаване. Качеството на 
рециклираните материали и респективно тяхната повторна употреба зависят 
основно от методите на разрушаване. 

Строителни отпадъци от бетон 
Този вид отпадъци от строителство и разрушаване са сред най-

разпространените и се образуват най-вече при реконструкция и разрушаване 
на сгради и съоръжения. Бетонът е един от най-често използваните строителни 
материали и притежава висок потенциал за рециклиране, като технологията е 
сравнително проста и включва раздробяване на големите късове, натрошване, 
отделяне на армировката, пресяване и евентуално пречистване. Крайният 
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продукт от рециклирането на бетонните отпадъци са фракции от трошен 
материал, по подобие на трошен камък. Според получените данни 10,6% от 
строителните отпадъци от бетон се оползотворяват от фирмите при 
собствената им дейност, като останалата част се предават за обезвреждане чрез 
депониране. Само малка част се предават на други фирми за рециклиране. От 
края на 2008 г. на депото за строителни отпадъци във Враждебна в близост до 
София работи площадка с инсталация за натрошаване и сортиране на 
строителни отпадъци, които се използват впоследствие в различни строителни 
дейности.  

Строителни отпадъци от асфалт 
Строителни отпадъци от асфалт се образуват в големи количества при ремонт 
на пътища. Дейностите по управление на отпадъци, образувани от ремонт и 
изграждане на пътища, са обхванати в много малка степен от системата за 
управление и контрол на отпадъците в Р. България. Поради това е особено 
трудно да се проследят точните количества генерирани отпадъци. Според 
данните на ИАОС  отпадъците от асфалт се оползотворяват почти напълно при 
собствената дейност на фирмите (97,5%), а останалите се предоставят на други 
фирми за оползотворяване. Съществуваща практика е отпадъците от пътния 
сектор да се употребяват повторно предимно за временни пътища. У нас има 
само ограничени примери за оползотворяване на рециклиран асфалт по горещ 
и студен способ. През последните години Национална агенция „Пътна 
инфраструктура”, отговорна за държавните пътища в страната, обяви „зелени” 
обществени поръчки, като включи в тръжните условия изисквания към 
изпълнителите на ремонтни дейности на пътищата да оползотворяват 
премахнатия асфалт. 
Строителни отпадъци от строителство и ремонт на железопътна 
инфраструктура 

Дейностите по ремонт на железопътната инфраструктура има създадени 
положителни практики по повторна употреба и рециклиране на около 80% от 
образуваните отпадъци. Съществува ведомствена нормативна база, която 
регламентира използването на рециклирани материали в ремонта на релсовия 
път. При ремонта на релсовия път се използват специални мобилни 
съоръжения, движещи се по релсовия път, за рециклиране на баласта.  
Най-разпространените видове строителни отпадъци са земни маси и скални 
материали (33%), бетон и стоманобетон (28%), също така керамика  и 
асфалтобетон. Обобщените данни за морфологията на строителните отпадъци 
през 2009г. са представени на фигурата: 
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Дялово разпределение на строителните отпадъци от различни източници, 2009 
г. 

3%

33%

26%

12%

3%

23%

От железопътна
инфраструктура – общо

От сектор пътища – общо
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От бита: Ново строителство

От бита: Ремонт и
поддръжка на сгради

От бита: Разрушаване на
сгради

 
Основната стратегическа цел, която е поставена в Национален 

стратегически план за управление на отпадъци от строителство и разрушаване 
на територията на Р. България за периода 2011-2020 г., е до 2020 г. в България 
да бъде изградена развита система за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване (ОСР), която да осигури не по-малко от 70% 
икономически целесъобразно рециклиране на отпадъците, образувани в 
резултат на строителните дейности. По този начин България ще отговори на 
изискванията, съгласно Рамковата Директива за отпадъците.  
Други важни стратегически цели са предотвратяването и намаляването на 
количеството на образуваните ОСР, като по този начин се намалява 
необходимостта от изграждането на нови депа и други съоръжения за 
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строителни отпадъци. Предвижда се въвеждане на практики за селективно 
разрушаване, както и събиране и съхраняване на ОСР на строителната 
площадка по начин, осигуряващ в максимална степен тяхното последващо 
икономически и технически целесъобразно рециклиране и оползотворяване. 
Подчертава се необходимостта от създаване на условия за разширяване на 
пазара на рециклираните строителни материали, увеличаване на инвестициите 
в сектора и прилагане на принципа “замърсителят плаща” при интегрирано 
управление на отпадъците. 

В Националния стратегически план за управление на отпадъци от 
строителство и разрушаване са определени конкретни цели за оползотворяване 
и рециклиране на строителните отпадъци по години. Процентите са изчислени 
на база на наличните данни и направени в плана прогнози за образуваните 
строителни отпадъци.  

Разработеното и прието национално законодателство по управление на 
строителните отпадъци осигури солидна основа и се основа изцяло на 
Националния стратегически план за управление на отпадъци от строителство и 
разрушаване до 2020 г. 

Нормативният документ с който се регламентира дейността е Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали., приета на основание чл.43, ал.4 ЗУО. 

С действащият към момента Закон за управление на отпадъците,2012г. се 
поставят цели за оползотворяването на СО в България (поетапно), както 
следва: 

До 01.01.2016 г. - най-малко 35% от общото тегло на СО 

До 01.01.2018 г. - най-малко 55% от общото тегло на СО 

До 01.01.2020 г.- най-малко 70% от общото тегло на СО 

Съществуват и количествени цели за отделните групи СО и сроковете за 
тяхното постигане са дадени в таблица 1 (съгласно Приложение №8 от 
Наредбата за управление на СО и за влагане на рециклирани строителни 
материали): 

Таблица 1: Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2 
 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО 

ВИДОВЕ 
 

Код на отпадъка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
17 01 01 бетон 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%) 

17 01 02 тухли 30% 37% 43% 50% 57% 63% 70% 

17 01 03 керемиди
плочки, фаянсови и
керамични изделия 

30% 37% 43% 50% 57% 63% 70% 
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17 02 01 дървесен
материал 

60% 63% 67% 70% 73% 77% 80% 

17 02 02 стъкло 27% 36% 44% 53% 62% 71% 80% 

17 02 03 пластмаса 47% 52% 58% 63% 69% 74% 80% 

17 04 05 желязо и
стомана 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

17 04 01 мед, бронз
месинг 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

17 04 02 алуминий 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
10 04 03 олово 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

17 04 04 цинк 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

17 04 06 калай 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

17 04 11 кабели, различни
от упоменатите в 17 04 10

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

17 03 02 асфалтови смеси
съдържащи други
вещества, различни от
упоменатите в 17 03 01

53% 58% 62% 67% 71% 76% 80% 

Пътен сектор [т.] 60% 63% 67% 70% 73% 77% 80% 

ЖП сектор [т.] 60% 63% 67% 70% 73% 77% 80% 

 
Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства 
отговарят за влагането поетапно  в строежите на рециклирани строителни 
материали или на третирани СО за материално оползотворяване в обратни 
насипи по член 13(В сила от 1.01.2014г.-ДВ бр.89 от 2012г.) на Наредбата за 
управление на СО по години за  определени строителни дейности, съгласно  
 
Приложение №10 към чл.13, ал.1 и 2 : 
 

Вид строителна дейност2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г
Строителство на сгради
финансирани с публични
средства 

1% 1% 1% 1,5% 1,5% 1,5% 2% 

Строителство на пътища с
публични средства 

5,0% 5,0% 8,0% 8,0% 8,0% 10,0% 10,0%

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

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Строителство, 3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 
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реконструкция и основен
ремонт на други строежи
от техническата
инфраструктура, 
финансирани с публични
средства 
Оползотворяване на СО в
обратни насипи 

8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 11,0% 11,0% 12,0%

 
 Резултатът от всяка разработена и приложена система за управление и 
контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на 
строителните отпадъци е предотвратяването и ограничаването на 
замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване на риска за 
човешкото здраве и околната среда(чл.1 от Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, 
приета с ПМС №277 от 5.11.2012г., обн.ДВ бр.89 от 13.11.2012г). 
Преди започване на СМР и/или премахване на строеж, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/ИНВЕСТИТОРЪТ  е отговорен за изготвянето на ПЛАН 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ по чл. 11, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО): 
 Чл. 11. (1) (В сила от 13.07.2014 г. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) гласи: Възложителят 
на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните 
разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи 
ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за 
управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с 
Наредба за управление за управление  на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали 2012г. Приета с ПМС № 277 от 
5.11.2012 г. Обн. ДВ. бр.89 от 13 ноември 2012г.  
Изискването за разработване на план за управление на отпадъците не се 
прилага за: 

-разрушаване на сгради с РЗП под 100 кв. м; 

-реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на 
строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м; 

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

-разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността 
строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от 

компетентен орган. 
Планът за управление на строителните отпадъци се включва в обхвата на 

инвестиционните проекти по Глава 8 от ЗУТ, а за обектите, за които не се 
изисква одобрен инвестиционен проект по ЗУТ, се изготвя като самостоятелен 
план. 
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Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци се 
установява: 

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

- за строежите, за които не се упражнява строителен надзор-с отчет до 
кмета на общината по образец съгласно изискванията на Наредбата за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали. 

Докладите и отчетите се представят на органа, одобрил инвестиционния 
проект или плана за управление на строителни отпадъци, както и на РИОСВ. 
При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване 
на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи 
сигурността строежи възложителят на строителни дейности носи отговорност 
за изпълнението на целите, 
 Задължение на община Айтос е: 

-Като възложител на строителни дейности с обществени средства или на 
дейности по разрушаване на сгради като задължение на общината, 
включително принудително премахване на строежи: 
-да разработва План за управление на строителните отпадъци като част от 
строителната документация за инвестиционния проект за издаване на 
разрешение за строеж; да изпълни реално Плана за управление на отпадъците; 

-да влага в строежите определен процент материали от рециклирани 
строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи; 

-да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 
определени видове строителни отпадъци в минимални количества 
 -да осигурява хоризонтален контрол при осъществяване на 
превантивната дейност по опазване на околната среда чрез обсъждане и 
съгласуване на инвестиционни предложения, планове и програми. 

 Задължения на Кмета на общината: 
Кметът на общината отговоря за предаването на отделените  

строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи за 
оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни 
материали,  включително за покриването на разходите за извършване на 
дейностите по транспортиране и третиране(чл.10, ал. 4) 

Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране 
на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване 
на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на 
собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила  
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заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за 
дейностите по  транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на 
общината  подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за 
събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от 
Гражданския процесуален кодекс. 

В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и 
монтажни работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на 
премахване на строежи,  следва да  изготви план за управление на 
строителните отпадъци. 
 Съдържанието и изискванията към плана се определят в Наредба за 
управление на строителните отпадъци  
При възлагане на обществени поръчки  от кмета на община  за проектиране и  
изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, в условията 
за избор на изпълнител и в договорите за възлагане се включват задължения 
към изпълнителите за влагане на рециклирани строителни материали. 

За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект 
плановете за  управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на 
общината или  оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се 
реализира проектът. 
 Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и –
количеството и оползотворяването  на отпадъците за строежите, за които не се 
упражнява строителен надзор се установяват с отчет до  кмета на общината, в 
който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на 
строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни 
материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични 
счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, 
притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на 
дейности с отпадъци. 
 Кметът на общината отговаря за организирането на събирането,  
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна 
дейност,  образувани от домакинствата на територията на съответната община. 
3.1.4.Опасни отпадъци 
 Съгласно ЗУО “Опасни отпадъци” са тези отпадъци, чийто състав, 
количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда 
и са определени като такива от Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане и 
Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Този вид отпадъци се 
образуват най-вече в промишлените предприятия, но също така и в някои 
заведения от здравната сфера, а частично и в битовия сектор. Към тях 
спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и 
акумулатори, медицински отпадъци. 
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„Опасни отпадъци” са отпадъците, които притежават едно или 
повече опасни свойства, посочени в Приложение № 3 на ЗУО (§ 1, т. 12 от 
Допълнителните разпоредби на ЗУО, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.). 

Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са 
регламентирани в Наредба, приета с ПМС № 53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 
г./. Фирмите, притежаващи разрешение/регистрационен документ по чл.35 
от ЗУО, представят в ИАОС годишни отчети за образуваните опасни 
отпадъци. Опасните отпадъци от фирмите се събират и съхраняват 
разделно в закрити складове и се предават за третиране на физически или 
юридически лица притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО 
или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. 

Негодни за употреба пестициди 
Негодните за употреба пестициди са опасни отпадъци (§ 1, т. 12 от 

допълнителните разпоредби ЗУО) и се класифицират като опасни 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. 

През 2014 г. МОСВ кандидатства по публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ за финансиране на 
проект с предмет „Обезвреждане на негодни за употреба пестициди, намиращи 
се в Б-Б кубове с нарушена цялост, както и устойчивите органични 
замърсители, които се съхраняват в Б-Б кубове”. Очакваният резултат от 
реализацията на проекта е екологосъобразното обезвреждане на негодните за 
употреба пестициди и на отпадъците от Б-Б кубовете и при необходимост 
саниране на площадките, на които са били разположени Б-Б кубовете. 
Дейностите по проекта ще включват отваряне на Б-Б кубовете и тяхното 
натрошаване, преопаковане, временно съхранение, износ с цел обезвреждане 
(окончателно унищожаване) на негодните за употреба пестициди, както и 
обезвреждане на отпадъците от разрушаване на Б-Б кубовете на депа за опасни 
отпадъци и при необходимост саниране на площадките, на които са били 
разположени Б-Б кубовете. 

На територията на община Айтос се съхраняват в склад 5000 кг пестициди. 
Склада ежегодно се проверява от РИОСВ-Бургас. Установено е, че състоянието 
му е сравнително добро. 
  Специфични потоци отпадъци 
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Масово разпространени отпадъци (отпадъци от
опаковки, негодни за употреба батерии и
акумулатори, излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, излезли от употреба
моторни превозни средства, отпадъчни масла и
нефтопродукти, излезли от употреба гуми) 

Отпадъци от опаковки 

  

 Анализът показва, че в община Айтос се изпълняват мерките, 
свързани с генерираните специфични потоци отпадъци. 

Списък на лицата и фирмите с: 
Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци (Е-mail:  

                                         riosvbs@unacs.bg) 

Публичен регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци по чл.37 

от ЗУО   iaos@eea.government.bg 

на територията на Община Айтос 

ИВ ВАН АУТО 

Разрешение № 02-ДО-00000363-01 от 25.06.2012 г. 

БУЛСТАT 200959338  
гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Димо Шайков" №19  

Директор: ИВАН ТОДОРОВ ПАРУШЕВ 
Телефон: 0898582710 

  Площадка № 1 - Айтос,област Бургас, местност "Герена", поземлен имот №000970 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 
течности или други опасни компоненти 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

 

АЙТОС МОБИЛ БОРСА ЕООД 

Разрешение № 02-ДО-00000394-00 от 25.04.2012 г. 

БУЛСТАT 147060293  

гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Лозенград" № 20  

Директор: МЮМЮН НАИМ ФЕИМ 

Телефон: 0888314290 

  Площадка № 1 - гр. Айтос местност "Кара пелит", парцел № 489005, УПИ І-5. 
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• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 

течности или други опасни компоненти 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 

 

АЙТОС МОБИЛ БОРСА ЕООД 

Разрешение № 02-ДО-00000415-00 от 27.02.2013 г. 

БУЛСТАT 147060293  
гр. Айтос, обл. Бургас 

ул. ЛОЗЕНГРАД № 20  

Директор: МЮМЮН НАИМ ФЕИМ 
Телефон: 0888 314 290; 0894 413 990 

  Площадка № 1 - гр.Айтос, УПИ І - 5, масив 489, местност "Кара пелит" 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 
течности или други опасни компоненти 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

 

ИВ ВАН АУТО 

Разрешение № 02-ДО-00000416-00 от 28.02.2013 г. 

БУЛСТАT 200959338  
гр. Айтос, обл. Бургас 

ул."Димо Шайков" № 19  

Директор: ИВАН ТОДОРОВ ПАРУШЕВ 
Телефон: 0898 582 710 

  Площадка № 1 - гр.Айтос УПИ І - 970, местност "Герена" 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 
течности или други опасни компоненти 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 

 

ГРИЙНПОЙНТ БЪЛГАРИЯ 
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Разрешение № 02-РД-00000244-01 от 09.12.2014 г. 

БУЛСТАT 202396828  
гр. Айтос, обл. Бургас 
гр. Бургас, ул. "Транспортна", № 7, Бизнес 
сграда "Кондоско", офис 25.  

Директор: ВЕСЕЛИН 
ДИНКОВ ЗОЛУМОВ 
Телефон: 0893 489 990 

  Площадка № 1 - гр. Айтос 

• Код 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 07 02 13 - Отпадъци от пластмаси 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 12 01 05 - Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 06 - Смесени опаковки 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 07 - Стъклени опаковки 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 15 01 09 - Текстилни опаковки 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 16 01 19 - Пластмаси 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
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• Код 17 02 03 - Пластмаса 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 
17 06 03 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 19 12 01 - Хартия и картон 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 20 01 01 - Хартия и картон 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 20 01 39 - Пластмаси 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 

  Площадка № 2 - гр. Бургас, ПИ № 07079.662.22 по КК на гр. Бургас, с площ от 121 

• Код 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 07 02 13 - Отпадъци от пластмаси 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 12 01 05 - Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
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на мястото на образуване 
• Код 15 01 09 - Текстилни опаковки 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 16 01 19 - Пластмаси 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 17 02 03 - Пластмаса 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 

17 06 03 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 19 12 01 - Хартия и картон 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 20 01 01 - Хартия и картон 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 20 01 39 - Пластмаси 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

ИВ ВАН АУТО 

Разрешение № 02-ДО-00000363-01 от 25.06.2012 г. 

БУЛСТАT 200959338  
гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Димо Шайков" №19  

Директор: ИВАН ТОДОРОВ 
ПАРУШЕВ 
Телефон: 0898582710 

  Площадка № 1 - Айтос,област Бургас, местност "Герена", поземлен имот №000970 

• Код 13 01 11* - Синтетични хидравлични масла 
o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 
o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 
o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 13 07 01* - Газьол, котелно и дизелово гориво 
o ВрС - Временно съхраняване 
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• Код 13 07 02* - Бензин 
o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 13 07 03* - Други горива (включително смеси) 
o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 
филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

o ВрС - Временно съхраняване 
• Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

o ВрС - Временно съхраняване 
• Код 16 01 07* - Маслени филтри 

o ВрС - Временно съхраняване 
• Код 16 01 10* - Експлозивни компоненти (например предпазни въздушни 

възглавници) 

o ВрС - Временно съхраняване 
• Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 

o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 16 01 13* - Спирачни течности 
o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества 
o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 16 01 16 - Резервоари за втечнени газове 
o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 16 01 17 - Черни метали 

o ВрС - Временно съхраняване 
• Код 16 01 18 - Цветни метали 

o ВрС - Временно съхраняване 
• Код 16 01 19 - Пластмаси 

o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 16 01 20 - Стъкло 
o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 
кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

o ВрС - Временно съхраняване 
• Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 

o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
o ВрС - Временно съхраняване 

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - АЙТОС 

Разрешение № 02-ДО-00000400-00 от 04.07.2012 г. 

БУЛСТАT 102613654  
гр. Айтос, обл. Бургас 

гр.Айтос, ул. "Гарова" № 3  

Директор: СТАНКА ЗЛАТЕВА 
АТАНАСОВА 

Телефон: 0888577284 

  Площадка № 1 - гр. Айтос, ул. "Гарова", № 3. 

• Код 18 01 03* - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на 
специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 

o ВрС - Временно съхраняване 
• Код 18 01 06* - Химични вещества и препарати, състоящи се от или 
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съдържащи опасни вещества 
o ВрС - Временно съхраняване 

• Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
o ВрС - Временно съхраняване 

ИВ ВАН АУТО 

Разрешение № 02-ДО-00000363-01 от 25.06.2012 г. 

БУЛСТАT 200959338  
гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Димо Шайков" №19  

Директор: ИВАН ТОДОРОВ ПАРУШЕВ 
Телефон: 0898582710 

  Площадка № 1 - Айтос,област Бургас, местност "Герена", поземлен имот №000970 

• Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 

o Т - Транспортиране 
• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 

течности или други опасни компоненти 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 16 - Резервоари за втечнени газове 

o Т - Транспортиране 
• Код 16 01 17 - Черни метали 

o Т - Транспортиране 
• Код 16 01 18 - Цветни метали 

o Т - Транспортиране 
• Код 16 01 19 - Пластмаси 

o Т - Транспортиране 
• Код 16 01 20 - Стъкло 

o Т - Транспортиране 
• Код 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде 

o Т - Транспортиране 
• Код 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 16 02 13 
o Т - Транспортиране 

 

 

 

АЙТОС МОБИЛ БОРСА ЕООД 

Разрешение № 02-ДО-00000394-00 от 25.04.2012 г. 

БУЛСТАT 147060293  
гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Лозенград" № 20  

Директор: МЮМЮН НАИМ ФЕИМ 
Телефон: 0888314290 

  Площадка № 1 - гр. Айтос местност "Кара пелит", парцел № 489005, УПИ І-5. 
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• Код 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 

o Т - Транспортиране 
• Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 

течности или други опасни компоненти 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 16 - Резервоари за втечнени газове 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 17 - Черни метали 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 18 - Цветни метали 

o Т - Транспортиране 
• Код 16 01 19 - Пластмаси 

o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 20 - Стъкло 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 
кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

o Т - Транспортиране 

• Код 16 08 01 - Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, 
родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) 

o Т - Транспортиране 

 

АНИТА-Г - ГЕОРГИ АНАСТАСОВ 

Разрешение № 02-РД-00000043-00 от 10.02.2009 г. 

БУЛСТАT 102170760  

гр. Айтос, обл. Бургас 
гр.Айтос, ул. "Сакар" № 4  

Директор: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ 

Телефон: 055/ 827 780 

  Площадка № 1 - обл. Бургас, гр. Айтос, ул."Теньо Мангъров" №8 

• Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 
o Т - Транспортиране 

 

НЕНКО - НЕНКО НЕЙЧЕВ 

Разрешение № 02-РД-00000045-00 от 04.03.2009 г. 

БУЛСТАT 102829673  
гр. Айтос, обл. Бургас 

ул."Антон Страшимиров"№16А  

Директор: НЕНКО КЪНЧЕВ НЕЙЧЕВ 
Телефон: 0898737667 

  Площадка № 1 - Област Бургас, Община Айтос, гр.Айтос, ул."Славянска"№ 80 
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• Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 
o Т - Транспортиране 

 

АНДИ-94 - ХРИСТО АСЕНОВ 

Разрешение № 02-РД-00000059-00 от 28.04.2009 г. 

БУЛСТАT 812130632  
гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Сакар"№14  

Директор: ХРИСТО АСЕНОВ МИХОВ 
Телефон: 0888311105 

  Площадка № 1 - гр.Айтос, ул."Славянска"№52 

• Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

o Т - Транспортиране 

 

АХАТ-111 

Разрешение № 02-РД-00000077-00 от 19.04.2010 г. 

БУЛСТАT 102867503  
гр. Айтос, обл. Бургас 
Бургас, община Айтос, гр.Айтос, 
ул."Станционна" № 10, ет.2  

Директор: ДИМИТЪР ХРИСТОВ 
ТРЕНДАФИЛОВ 
Телефон: 0888298848 

  Площадка № 1 - обл. Бургас , общ. Айтос, гр. Айтос, "Провадийско шосе" 

• Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 
o Т - Транспортиране 

  Площадка № 2 - обл. Бургас, общ. Руен, с. Вресово - сервиз за демонтаж, монтаж 

• Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 
o Т - Транспортиране 

 

ЛИЛИЯН - КАМЕН МАРИНОВ 

Разрешение № 02-РД-00000089-00 от 22.12.2010 г. 

БУЛСТАT 102137212  
гр. Айтос, обл. Бургас 
Бургас, гр. Айтос, ул. "Славянска" 
бл.11, вх.1, ет.4  

Директор: КАМЕН МАРИНОВ 
ГЕОРГИЕВ 
Телефон: 0887290846 

  Площадка № 1 - Бургас,общ. Айтос, гр. Айтос, ул. "Славянска" бл.11,вх.1,ет4 

• Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 
o Т - Транспортиране 

 

КОНТРОЛАУТО - 72 

Разрешение № 02-РД-00000091-00 от 15.02.2011 г. 
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БУЛСТАT 201379345  
гр. Айтос, обл. Бургас 

ул. "Паркова" №.63  

Директор: РАДКО ЙОРДАНОВ ДАМЯНОВ 

  Площадка № 1 - ул. "Паркова" №.63 

• Код 15 01 04 - Метални опаковки 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 17 - Черни метали 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 18 - Цветни метали 
o Т - Транспортиране 

• Код 16 01 19 - Пластмаси 
o Т - Транспортиране 

 

ИВАН ИВАНОВ 

Разрешение № 02-РД-00000300-00 от 18.09.2014 г. 

БУЛСТАT 102202585  
гр. Айтос, обл. Бургас  

Директор: ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ 
Телефон: 0887921367 

  Площадка № 1 - гр. Айтос, ул. "19-ти февруари" № 3, ет. 2 

• Код 19 12 08 - Текстилни материали 
o Т - Транспортиране 

• Код 20 01 10 - Облекла 
o Т - Транспортиране 

• Код 20 01 11 - Текстилни материали 

o Т - Транспортиране 

 

ЕКОПРОЕКТ - Л 

Разрешение № 02-РД-00000310-00 от 14.11.2014 г. 

БУЛСТАT 200251129  
гр. Айтос, обл. Бургас  

Директор: ЕМИЛ КОЛЕВ ПИОНОВ 
Телефон: 0887 878 616 

  Площадка № 1 - гр. Айтос, ул. "Стоян Деведжиев" № 19 

• Код 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 
o Т - Транспортиране 

• Код 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита 

o Т - Транспортиране 
• Код 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители 

o Т - Транспортиране 
• Код 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места 

o Т - Транспортиране 

ИВ ВАН АУТО 

Разрешение № 02-ДО-00000363-01 от 25.06.2012 г. 

БУЛСТАT 200959338  

гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Димо Шайков" №19  

Директор: ИВАН 

ТОДОРОВ ПАРУШЕВ 
Телефон: 0898582710 
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  Площадка № 1 - Айтос,област Бургас, местност "Герена", поземлен имот №000970 

• Код 13 01 11* - Синтетични хидравлични масла 
o О - Образуване 

• Код 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 
минерална основа 

o О - Образуване 
• Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

o О - Образуване 

• Код 13 07 01* - Газьол, котелно и дизелово гориво 
o О - Образуване 

• Код 13 07 02* - Бензин 
o О - Образуване 

• Код 13 07 03* - Други горива (включително смеси) 
o О - Образуване 

• Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 
филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

o О - Образуване 
• Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

o О - Образуване 

• Код 16 01 10* - Експлозивни компоненти (например предпазни въздушни 
възглавници) 

o О - Образуване 
• Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 

o О - Образуване 
• Код 16 01 13* - Спирачни течности 

o О - Образуване 

• Код 16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества 
o О - Образуване 

• Код 16 01 16 - Резервоари за втечнени газове 

o О - Образуване 
• Код 16 01 17 - Черни метали 

o О - Образуване 
• Код 16 01 18 - Цветни метали 

o О - Образуване 

• Код 16 01 19 - Пластмаси 
o О - Образуване 

• Код 16 01 20 - Стъкло 
o О - Образуване 

• Код 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 
кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

o О - Образуване 

• Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 
o О - Образуване 

• Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
o О - Образуване 

 

АЙТОС МОБИЛ БОРСА ЕООД 

Разрешение № 02-ДО-00000394-00 от 25.04.2012 г. 
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БУЛСТАT 147060293  
гр. Айтос, обл. Бургас 

ул."Лозенград" № 20  

Директор: МЮМЮН НАИМ ФЕИМ 
Телефон: 0888314290 

  Площадка № 1 - гр. Айтос местност "Кара пелит", парцел № 489005, УПИ І-5. 

• Код 13 01 11* - Синтетични хидравлични масла 
o О - Образуване 

• Код 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 
минерална основа 

o О - Образуване 
• Код 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни 

предавки 
o О - Образуване 

• Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 
o О - Образуване 

• Код 13 07 01* - Газьол, котелно и дизелово гориво 

o О - Образуване 
• Код 13 07 02* - Бензин 

o О - Образуване 
• Код 13 07 03* - Други горива (включително смеси) 

o О - Образуване 
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 

o О - Образуване 

• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки 
o О - Образуване 

• Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

o О - Образуване 
• Код 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 

o О - Образуване 
• Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

o О - Образуване 
• Код 16 01 07* - Маслени филтри 

o О - Образуване 
• Код 16 01 10* - Експлозивни компоненти (например предпазни въздушни 

възглавници) 

o О - Образуване 
• Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 

o О - Образуване 
• Код 16 01 13* - Спирачни течности 

o О - Образуване 
• Код 16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества 

o О - Образуване 

• Код 16 01 16 - Резервоари за втечнени газове 
o О - Образуване 

• Код 16 01 17 - Черни метали 

o О - Образуване 
• Код 16 01 18 - Цветни метали 

o О - Образуване 
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• Код 16 01 19 - Пластмаси 
o О - Образуване 

• Код 16 01 20 - Стъкло 
o О - Образуване 

• Код 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде 
o О - Образуване 

• Код 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 16 02 13 
o О - Образуване 

• Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 
o О - Образуване 

• Код 16 08 01 - Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, 
родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) 

o О - Образуване 

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - АЙТОС 

Разрешение № 02-ДО-00000400-00 от 04.07.2012 г. 

БУЛСТАT 102613654  
гр. Айтос, обл. Бургас 
гр.Айтос, ул. "Гарова" № 3  

Директор: СТАНКА ЗЛАТЕВА 
АТАНАСОВА 
Телефон: 0888577284 

  Площадка № 1 - гр. Айтос, ул. "Гарова", № 3. 

• Код 18 01 03* - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на 
специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 

o О - Образуване 
• Код 18 01 06* - Химични вещества и препарати, състоящи се от или 

съдържащи опасни вещества 
o О - Образуване 

• Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
o О - Образуване 

ИВ ВАН АУТО 

Разрешение № 02-ДО-00000363-01 от 25.06.2012 г. 

БУЛСТАT 200959338  

гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Димо Шайков" №19  

Директор: ИВАН ТОДОРОВ ПАРУШЕВ 

Телефон: 0898582710 

  Площадка № 1 - Айтос,област Бургас, местност "Герена", поземлен имот №000970 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 
течности или други опасни компоненти 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
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АЙТОС МОБИЛ БОРСА ЕООД 

Разрешение № 02-ДО-00000394-00 от 25.04.2012 г. 

БУЛСТАT 147060293  
гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Лозенград" № 20  

Директор: МЮМЮН НАИМ ФЕИМ 
Телефон: 0888314290 

  Площадка № 1 - гр. Айтос местност "Кара пелит", парцел № 489005, УПИ І-5. 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 

течности или други опасни компоненти 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

 

АЙТОС МОБИЛ БОРСА ЕООД 

Разрешение № 02-ДО-00000415-00 от 27.02.2013 г. 

БУЛСТАT 147060293  

гр. Айтос, обл. Бургас 
ул. ЛОЗЕНГРАД № 20  

Директор: МЮМЮН НАИМ ФЕИМ 

Телефон: 0888 314 290; 0894 413 990 

  Площадка № 1 - гр.Айтос, УПИ І - 5, масив 489, местност "Кара пелит" 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 

течности или други опасни компоненти 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

 

ИВ ВАН АУТО 

Разрешение № 02-ДО-00000416-00 от 28.02.2013 г. 

БУЛСТАT 200959338  
гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Димо Шайков" № 19  

Директор: ИВАН ТОДОРОВ ПАРУШЕВ 
Телефон: 0898 582 710 

  Площадка № 1 - гр.Айтос УПИ І - 970, местност "Герена" 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 
течности или други опасни компоненти 
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o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 

 

ГРИЙНПОЙНТ БЪЛГАРИЯ 

Разрешение № 02-РД-00000244-01 от 09.12.2014 г. 

БУЛСТАT 202396828  
гр. Айтос, обл. Бургас 
гр. Бургас, ул. "Транспортна", № 7, Бизнес 

сграда "Кондоско", офис 25.  

Директор: ВЕСЕЛИН 
ДИНКОВ ЗОЛУМОВ 
Телефон: 0893 489 990 

  Площадка № 1 - гр. Айтос 

• Код 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 07 02 13 - Отпадъци от пластмаси 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 12 01 05 - Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 06 - Смесени опаковки 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 07 - Стъклени опаковки 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 09 - Текстилни опаковки 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
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операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 16 01 19 - Пластмаси 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 17 02 03 - Пластмаса 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 
17 06 03 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 19 12 01 - Хартия и картон 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 20 01 01 - Хартия и картон 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 20 01 39 - Пластмаси 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

  Площадка № 2 - гр. Бургас, ПИ № 07079.662.22 по КК на гр. Бургас, с площ от 121 

• Код 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 07 02 13 - Отпадъци от пластмаси 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 12 01 05 - Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки 
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o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 15 01 09 - Текстилни опаковки 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 16 01 19 - Пластмаси 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 
• Код 17 02 03 - Пластмаса 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 
17 06 03 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 19 12 01 - Хартия и картон 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук 

o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 20 01 01 - Хартия и картон 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 
на мястото на образуване 

• Код 20 01 39 - Пластмаси 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им 

на мястото на образуване 

 

ИВ ВАН АУТО 

Разрешение № 02-ДО-00000363-01 от 25.06.2012 г. 

БУЛСТАT 200959338  
гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Димо Шайков" №19  

Директор: ИВАН ТОДОРОВ ПАРУШЕВ 
Телефон: 0898582710 

  Площадка № 1 - Айтос,област Бургас, местност "Герена", поземлен имот №000970 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
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o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 
течности или други опасни компоненти 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

 

АЙТОС МОБИЛ БОРСА ЕООД 

Разрешение № 02-ДО-00000394-00 от 25.04.2012 г. 

БУЛСТАT 147060293  
гр. Айтос, обл. Бургас 

ул."Лозенград" № 20  

Директор: МЮМЮН НАИМ ФЕИМ 
Телефон: 0888314290 

  Площадка № 1 - гр. Айтос местност "Кара пелит", парцел № 489005, УПИ І-5. 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 
течности или други опасни компоненти 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

 

АЙТОС МОБИЛ БОРСА ЕООД 

Разрешение № 02-ДО-00000415-00 от 27.02.2013 г. 

БУЛСТАT 147060293  

гр. Айтос, обл. Бургас 
ул. ЛОЗЕНГРАД № 20  

Директор: МЮМЮН НАИМ ФЕИМ 

Телефон: 0888 314 290; 0894 413 990 

  Площадка № 1 - гр.Айтос, УПИ І - 5, масив 489, местност "Кара пелит" 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 

• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 
течности или други опасни компоненти 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

 

ИВ ВАН АУТО 

Разрешение № 02-ДО-00000416-00 от 28.02.2013 г. 

БУЛСТАT 200959338  
гр. Айтос, обл. Бургас 
ул."Димо Шайков" № 19  

Директор: ИВАН ТОДОРОВ ПАРУШЕВ 
Телефон: 0898 582 710 

  Площадка № 1 - гр.Айтос УПИ І - 970, местност "Герена" 

• Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
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методите R1 - R11 
• Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 

течности или други опасни компоненти 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 

 

ГРИЙНПОЙНТ БЪЛГАРИЯ 

Разрешение № 02-РД-00000244-01 от 09.12.2014 г. 

БУЛСТАT 202396828  

гр. Айтос, обл. Бургас 
гр. Бургас, ул. "Транспортна", № 7, Бизнес 

сграда "Кондоско", офис 25.  

Директор: ВЕСЕЛИН 

ДИНКОВ ЗОЛУМОВ 
Телефон: 0893 489 990 

  Площадка № 1 - гр. Айтос 

• Код 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 12 01 05 - Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 

• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 
• Код 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 15 01 06 - Смесени опаковки 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 15 01 07 - Стъклени опаковки 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 15 01 09 - Текстилни опаковки 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 

• Код 17 02 03 - Пластмаса 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 
• Код 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 

17 06 03 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 

• Код 19 12 01 - Хартия и картон 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 
• Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
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методите R1 - R11 
• Код 20 01 01 - Хартия и картон 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 20 01 39 - Пластмаси 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 

  Площадка № 2 - гр. Бургас, ПИ № 07079.662.22 по КК на гр. Бургас, с площ от 121 

• Код 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 
• Код 07 02 13 - Отпадъци от пластмаси 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 12 01 05 - Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 
• Код 15 01 09 - Текстилни опаковки 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 16 01 19 - Пластмаси 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 17 02 03 - Пластмаса 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 
17 06 03 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 19 12 01 - Хартия и картон 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук 

o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

• Код 20 01 01 - Хартия и картон 
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите R1 - R11 
• Код 20 01 39 - Пластмаси 
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o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - АЙТОС 

Разрешение № 02-ДО-00000400-00 от 04.07.2012 г. 
 

 

БУЛСТАT 102613654  

гр. Айтос, обл. Бургас 
гр.Айтос, ул. "Гарова" № 3  

Директор: СТАНКА ЗЛАТЕВА 

АТАНАСОВА 
Телефон: 0888577284 

  Площадка № 1 - гр. Айтос, ул. "Гарова", № 3. 

• Код 18 01 03* - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на 
специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 

o D15 - Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по 

обезвреждане D1 - D14, освен временното съхраняване до събирането 
на отпадъците от мястото на образуването им 

 

3.2.Съществуващи практики за събиране и депониране на 
отпадъците на територията на община Айтос 

-В Община Айтос, контролът по управлението на отпадъците е възложен 
на специалисти и експерти към Дирекция „Териториално и селищно 
устройство и строителство”, на кметовете и кметстките наместници по 
населени места. 

-На този етап община Айтос съвместно с останалите общини от 
Регионалното сдружение Бургас  работи по актуализацията на дейността си в 
тази насока във връзка с разработката на проекта и изпълнението на 
Регионална система за управление на отпадъците в рамките на Бургаски 
регион. 

-В община Айтос  е въведена система за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и 
негодни за употреба батерии и акумулатори. 

-.В Община Айтос е  изградена система за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки.До момента е обхванато 81,38% от населението на 
общината. 

-.Община Айтос има сключен е договор с „Екоколект” АД от 01.12.2011 
г. за срок от пет години да се грижи за рециклирането/оползотворяването на 
потоците отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, 
попаднали в елементите част от изградената система за разделно събиране. От 
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) са 
обхванати: гр. Айтос, с. Мъглен, с. Карагеоргиево и с. Тополица. Системата за 
РСОО се състои от два вида контейнери в точка: жълти, пластмасови, тип 
„Бобър”, с плоски капаци, с обем 1100 л – за хартиени и картонени, 
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пластмасови и метални опаковки и зелени, пластмасови, тип „Иглу”, с обем 
1180 л и 1500 л – за стъклени опаковки.  

-.Община Айтос има   сключен договор с  "Трансинс Батерии" ООД от 
12.04.2012 г. за срок от 5 години с възможност за удължаване на срока за  
поставяне на съдове за негодни за употреба портативни батерии във всички 
кметства в населените места на община Айтос и в училища и административни 
сгради в гр. Айтос, които се  събират се два пъти годишно на кампании. 
Обхванато е 100% от населението на общината. 
 -.Община Айтос има  сключен договор с "Трансинс Техно рециклираща 
компания" АД за организиране на кампании за разделно събиране на ИУЕЕО 
два пъти годишно за периода от 01.05. до 01.07. и от 01.09. до 01.11.с цел 
прилагане на система за събиране на ИУМПС, съхраняване, разкомплектоване 
и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от МПС 
.Обхванато е 100% от населението. 

- Община Айтос има сключен договор за събиране, транспортиране, 
съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС с „Автоекобул” АД и „Надин-
Комерс” ЕООД. 

-. Община Айтос има сключен договор за създаване на система за 
разделно събиране и оползотворяване на отработени масла на територията на 
община Айтос с „Ойл Рециклейшън” ЕООД от 06.10.2014 г. за срок до 
31.12.2017 г. 
 -.Община Айтос има сключен е договор за сътрудничество от 12.04.2012 
г. с „Трансинс авто рециклиращ консорциум” АД, гр. Варна с цел прилагане на 
система за събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или 
обезвреждане на ИУГ за срок от 5 г. 
 -.Всички населени места на 100% са с въведена система за събиране и 
транспортиране на битовите отпадъци. 
 -.Община Айтос има готов проект за оползотворяване на утайките от 
бъдещата ГПСОВ. 
 - Община Айтос е възложила и изпълнява Наръчник Правила и методики 
за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики в 
областта на енергийната ефективност и разделното събиране  и съхранение на 
отпадъци в община Айтос, М. юни,2014г. 
 Община Айтос е изпълнила задълженията си като е приета  общинска 
Наредба за управлението на отпадъците на община Айтос приета с Решение 
№617 от заседание на Общински съвет-Айтос, Протокол №41/30.09.2014г. 
Същата е качена на сайта на общината и е достояние за всички .Същата е 
приложена към програмата.  

Община Айтос прилага в работата си по финансовата част изискванията 
на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
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размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.) 
Размерът на таксите и приходите за битови отпадъци се определя и отчита 
съгласно приетия общински бюджет за годината. 
 По надолу е дадена справка за 2014г.- като базова за начален период на 
действие на НПУО2014-2020г. 

Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци през
2014 година 

    

I. ПРИХОДИ   

  Шифър Общо (хил. 
лева) 

Промили (‰) 
 

 

А Б 1 

2 

ОБЩО - ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ОБЩИНСКИ ТАКСИ 199 2885 

X 

   в това число:     

  

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
(Записват се приходите по параграф 27-7 Такса за битови 

отпадъци от отчета за изпълнение на общинския бюджет, 
който се представя в МФ) 

101 = 
102+103 

1153 

X 

   от физически лица 102 655 

  

   от юридически лица 

103 

498   
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II. РАЗХОДИ  

  Шифър Общо (хил. 
лева) 

 

 

А Б 1 

 

ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ          

(298+201+202+203+204) 

299 523 

 

Общо разходи за възнаграждения, социални осигуровки и 
надбавки на персонала зает пряко с дейностите описани 

на ш. 201, 202, 203 и 204. 

298 0 

 

За осигуряване на съдове за съхраняване на битови 
отпадъци –    контейнери, кофи и други. 

201 0 

 

За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до депата, или други инсталации и съоръжения за 

обезвреждането им. 

202 338 
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За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци, или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждане на битови отпадъци. 

203 0 

 

За почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване. 

204 185 

 

 

 

3.2. Съществуващи практики за събиране и третиране на отпадъци 

3.2. 1.Събиране и транспортиране на отпадъци  

 Събирането и транспортирането на отпадъците на територията на 
община Айтос става по приет график за извозване на съдовете за отпадъци с 
наличната техника. 
 За град Айтос: 
С автомобил СА 22-38 МК КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР”-1.1 КУБ.М: 

Понеделник-110бр. 
Вторник-100бр. 
Сряда-110бр. 
Четвъртък-110бр. 
Петък-120бр. 
С автомобил СА 17-29МР: 

Понеделник-кофи  110л-780бр.  240л-60бр. 
Вторник- кофи  110л-760бр.  240л-50бр. 
Сряда- кофи   110л-810бр.  240л-40бр. 
Четвъртък- кофи  110л-780бр.  240л-50бр. 
Петък- кофи  110л-710бр.  240л-40бр. 
С автомобил СА 18-89МР: 

Понеделник-кофи  110л-300бр.  240л-20бр. 
Вторник- кофи  110л-270бр.  240л-25бр. 
Сряда- кофи   110л-280бр.  240л-20бр. 
Четвъртък- кофи  110л-280бр.  240л-25бр. 
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Петък- кофи  110л-270бр.  240л-20бр. 
С автомобил СА 06-29МР КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР”-1.1 КУБ.М. СЕЛА: 

Понеделник-88бр. Раклиново, Тополица, Карагеоргиево 
Вторник-60бр.Черноград, Чукарка, Поляново 
Сряда-73бр.Черна Могила, Мъглен, Пещерско 
Четвъртък-54бр.Зетьово, Съдиево, Лясково, Дрянковец 
Петък-68бр.Пирне, Караново, Малка Поляна 
3.2.2. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Членството на община Айтос в регионално сдружение за управление на 
отпадъците-Бургас по програма ИСПА осигурява  битовите отпадъци да се 
депонират на регионално депо “Братово-запад”. С реализиране на депото се 
постигна драстично намаляване на количествата отпадъци, насочени за 
депониране, респективно редукция в размера на дължимите отчисления по чл. 
64 на ЗУО. 
 В обхвата на регионалното депо като център за управление на 
отпадъците чрез двете претоварни станции в Несебър и Карнобат са включени 
1-ва клетка, инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, локална 
станция за пречистване на инфилтрата и отпадъчните води, рециклиране на 
строителни и едрогабаритни отпадъци, съоръжение за възстановяване на 
материали, както и склад за временно съхранение на опасни и специфични 
отпадъци от бита. 
 Претоварна станция Карнобат, която обслужва и община Айтос е 
разположена на площадка от 7.9 дка,  на около 4 км от гр. Карнобат. Тя ще 
обслужва общините от Карнобат и Сунгурларе с възможност да поеме и 
отпадъците от общините Айтос и Руен. 
  След започване нормалната работа на Регионалното депо за управление 
на отпадъците, очакванията са:  

- Драстично намаляване на количествата отпадъци, насочени за 
депониране, респективно редукция в размера на дължимите отчисления по чл. 
64 на ЗУО;  

- Преустановяване използването на нелицензираните депа и 
съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирано регионално депо;  

- Осигуряване на предварително третиране на отпадъците преди 
депониране;  

- Оптимизация при превоза на дълги разстояния чрез претоварни 
станции /Карнобат и Несебър/ и високоефективни транспортни средства за 
пренасяне на отпадъците;  

- Разделно събиране на специфични отпадъци;  
- Компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото;  

- Екологично депониране, с възможност за оползотворяване на биогаза 
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3.3. Стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията ан 

община Айтос 
Общинското депо е със спряна експлоатация въз основа на Заповед № 

РД-103/06.07.2015г. на Директора на РИОСВ-Бургас, като изпълнението на 
заповедта се възлага на Кмета на общината. 
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              Община Айтос има готов работен проект за обект:"Закриване и 

рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 

000341 и 000342 в землището на с.Лясково и ПИ 001003 в землището на 
гр.Айтос, община Айтос, област Бургас“. 
 Съгласно чл. 137, т.2. -“г” съоръжения и инсталации за третиране на 
отпадъци “ от категоризацията на обектите по ЗУТ – обекта попада във IІ 
категория. 
Общинското депо за битови отпадъци с.Лясково се намира на 2 km западно от 
гр.Айтос и около 2.5 km от регулационните граници на селото. 
Попада в имоти № 000341 и 000342 с начин на трайно ползване депо сметище 
по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Лясково и имот № 
001003 по картата на възстановената собственост (КВС) на гр.Айтос, община 
Айтос, област Бургас. 
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Терена не е ограден, няма контролно-пропускателен пункт и входящ контрол 
на отпадъците. Към момента сметището не е действащо и не се охранява. 
Видът собственост – общинска. Съгласно извършеното геодезическо 
заснемане м. април 2013, площта замърсена с отпадъци е 101.099 дка. 
Депонираното количество отпадъци, определено на база геодезическо 
заснемане се определя на 265 726 куб.м. 
Максималната установена дебелина на насипа от отпадъци е 10 m. 
Съгласно характеристиката на отпадъците - БО и СО, депонирани на депото и 
въз основа чл.11. ал.2 депото може да се класифицира като депо за неопасни 
отпадъци. 
Основната задача на техническата рекултивация (вертикално планиране) се 
изразява в преустройството на съществуващата повърхност на депото в 
проектна повърхност, гарантираща най-благоприятни условия за изпълнение 
на горния изолиращ екран и създаване на условия за биологична рекултивация 
на депото след неговото закриване.           Същевременно се цели рационалното 
естествено отвеждане на повърхностните води и създаване на оптимални 
наклони за минимализиране на вредното въздействие на водната ерозия върху 
растителността. Всичко това се извършва, като стремежът е към 
осъществяване на взаимовръзка между височинното и планово положение на 
обектите. 
В техническият проект са предвидени следните мероприятия по закриване и 
рекултивация на депото: 
-предепониране на натрупаните отпадъци в рамките на контура на депото 
-направа на укрепващи откоси 
-полагане на горен изолиращ екран, състоящ се от: 
          - глини с мощност 0.5 м 
          - промит чакъл с мощност 0.1 м и газоотвеждаща система 
-полагане на рекултивационен пласт – 0.6 м, състоящ се от два пласта: 
- първи пласт – земни маси с мощност 0.3 м. 
- втори пласт – хумусни земни маси с мощност 0.3 м. 
-изграждане на мониторингови съоражения: 
- репери за контрол на вертикални и хоризонтални деформации на тялодепото 
- газови кладенци за контрол на отделените вредни емисии 
- сондажни пиезометри за мониторинг на води 
-биологична рекултивация – първа година 
-биологична рекултивация – втора година 
-биологична рекултивация – трета година 
 

Описание на основните СМР, които ще се изпълняват на обекта 
Основните видове работи, които ще се извършват на обекта съгласно 
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техническият проект са: оформяне на тялото на депото, полагане на горен 
изолиращ екран, полагане на рекултивационен пласт, биологична 
рекултивация и изграждане на ограда. 
ОФОРМЯНЕ ТЯЛОТО НА ДЕПОТО 

Техническите решения за оформяне на проектното тяло на депото са 
съобразени със съществуващото положение на депото както и с особеностите 
на релефа на района. 
Преоформянето на тялото на депото с цел почистване от отпадъци на част от 
терена, както и преоткосиране на съществуващите откоси, които са с наклон не 
по-стръмен от 1:2.5 се изпълнява в следната последователност: 
- Предепониране на отпадъците; 
- Направа на укрепващи откоси; 
- Направа на отводнителни канавки; 

ГОРЕН ИЗОЛИРАЩ ЕКРАН И ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ 

Приемаме следното техническо решение – сбор на слоевете за техническа 
рекултивация – 60 см, разпределени в два пласта както следва: 
1. 30 см рекултивационен слой - земни маси 
2. 30 см рекултивационен слой – хумус 
За изпълнение на рекултивационен пласт с мощност 0.30 м са необходими 
6096 м3 земни маси и 7 573.63 м3 земни маси за откоси, които се предвижда да 
бъдат доставени от изкопни работи в кариера. 
За изпълнение на рекултивационен пласт с мощност 0.30 м са необходими 
6 993 м3

 хумусни земни маси, които ще се добиват при извършване на 
строителни работи в община Айтос и при почистване на напоителни канали в 
района. 
Общия сбор от слоевете горен изолиращ екран и техническа рекултивация е 
120 см. 

БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПОТО 
При биологичната рекултивация на технически подготвените терени се 
отглеждат определени култури при спазване на конкретни технологични схеми 
с цел възстановяване на терена и приобщаването му към ландшафта на 
местността. 
Биологичната рекултивация ще се изпълнява за срок от 3 години. 
Депото ще бъде оградено с пояс от горскодървесна растителност, който ще 
има защитна функция. Неговото основно предназначение е да служи като жива 
ограда и да подобри микроклимата в района. 
Ред за изпълнение на основните работи: 
  1. предепониране на натрупаните отпадъци в рамките на контура на 
депото 
2. направа на укрепващи откоси 
3. полагане на горен изолиращ екран 
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4. изграждане на газоотвеждаща система 
5. полагане на рекултивационен пласт – 0.6 м, състоящ се от 
- първи пласт – земни маси с мощност 0.3 м 
- втори пласт – хумусни земни маси с мощност 0.3 м 
6. изграждане на мониторингови съоражения 
7. биологична рекултивация – първа година 
8. биологична рекултивация – втора година 
9. биологична рекултивация – трета година 
ПРОЕКТ ЗА МОНИТОРИНГ 
Към проекта е разработена в съответствие с Приложение 3 “Система за 
мониторинг на депата” на Наредба 8 от 2004 год. за условията и изискванията 
за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци. 
Системата за мониторинг включва осигуряване на информация за състоянието 
на основните компоненти на околната среда-въздух, води и почви, и 
предотвратяване на негативното му влияние върху тях при осигуряване на 
оптимални условия за нормално функциониране. 
Системата за собствен мониторинг включва наблюдения и изследвания през 
периода на неговата експлоатация и след закриването му. 

Продължителността на мониторинга съгласно чл.15 е с продължителност 
не по-кратка от 30 години. 

Проектът за мониторинг е със съдържание: 
1. Метеорологични данни 
Информацията за количеството валежи, температурата на въздуха, посоката 
исилата на вятъра, както изпарението и атмосферната влага, която информация 
е необходима за проследяване на процесите в отпадъчното тяло на депото, се 
осигурява от най-близката хидрометеорологичната служба в района на 
гр.Бургас. 
Показателите, които са включени в метеоинформацията, както и честотата на 
пробонабиране в зависимост от отделните състояния на депото, са посочени в  
таблицата: 
 

№ 

по ред
Показатели Честота на пробонабиране в зависимост от

състоянието на депото 
  В експлоатация  След закриване 
1. 2. 3. 4. 

1. Количество на валежа ежедневно ежедневно, 
средно месечно 

2. Температура на въздуха ежедневно средно месечно 
 а)минимална   

 б)максимална   
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 в) в 14 часа   

 в) в 14 часа   

3. Посока на вятъра ежедневно  

 Сила на вятъра   

4. Изпарение ежедневно ежедневно, 
средно месечно 

5. Атмосферна влага ежедневно ежедневно, 
средно месечно 

 

2. Повърхностни води 

Показателите, по които ще се определя качественият състав на 
повърхностните води, методите на анализ и честотата на пробонабиране в 
зависимост от състоянието на депото, са посочени  в таблица 2. 
В процеса на изпълнение на мониторинга част от следените показатели могат 
да отпаднат. 
Трябва да се вземе под внимание, че през пункта за пробонабиране не 
преминават само повърхностните води от депото, но и повърхностните води от 
много по-голяма територия. 
С разрешение на компетентните органи мониторинг на повърхностните води 
може и да не се извършва, тъй като върху тях не се оказва съществено 
въздействие от депото. 
Таблица 2 

№ показатели Метод на
изпитване 

Честота на пробонабиране в
зависимост от състоянието на
депото 

   В експлоатация След закриване
1 2 3 4 5 

I. Количество на
повърхностните води

- На тримесечие На всеки 6 

месеца 
II. Състав на

повърхностните води
- На тримесечие На всеки 6 

месеца 
1. РН 17.1.4.27-80   

2. Перманганатнаокисляе
мост 

17.1.4.16-79 

 

  

3. БПК 17.1.4.04-78 

 

  

4. ХПК 17.1.4.02-72 

 

  

5. Обща твърдост 17.1.4.05-80   

6. Хлориди 17.1.4.24-80   
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7. Амоняк 17.1.4.10-79   

8. Нитрити EN26777   

9. Фосфати ISO7890-3   

10. Органичен въглерод ISO8245   

11. Натрий ISO9964-3   

12. Калий ISO9964-3   

13. Желязо ISO6332   

14. Манган ISO6333   

15. Мед ISO8288   

16. Никел ISO8288   

17. Цинк ISO8288   

18. Хром ISO9174   

 

Посочените честота на измерване на количеството на повърхностните води и 
пробонабиране за определяне качествения им състав, след изтичане на първата 
година от закриване на депото може да се намали на всеки 6 месеца. 
3. Подземни води 
От проведените хидрогеоложки проучвания е установено, че подземните води 
са дълбочина 30 m. Съгласно изискването на Наредба №8 за локален 
мониторинг на подземните води в района на депото, се предвижда да бъдат 
изградени 3бр. наблюдателни сондажни кладенци (пиезометри) – всеки с 
дълбочина по 30м. 
Пиезометрите се разполагат един преди и два след депото по посока на 
движение на подземните води. При наличие на подземни води се извършва 
пробовземане за контрол на качеството на подземните води. ( “Методика за 
създаване на мониторинг на подземните води в България” от 1993г. и 
Инструкция за нейното приложение, приети като нормативни документи от 
МОСВ.). 
Схемата на разположение на мониторинговите сондажи е показана в 
графичната част на проекта към част „Мониторинг”. 
Координатите на пиезометрите са посочени в графичаната част на проекта. 
ОБЕКТ: “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за 
битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с.Лясково и ПИ 001003 
в землището на гр.Айтос, общ. Айтос, обл.Бургас” 
Показателите по които се наблюдава състоянието на подземните води, 
нормативните методи на анализ, както и честота на пробонабиране в 
зависимост от състоянието на депото са посочени в табл.3. 
Таблица 3 

№ показатели Метод на
изпитване 

Честота на пробонабиране в
зависимост от състоянието на
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депото 
   В експлоатация След закриване
1 2 3 4 5 

I. Ниво на подземните
води  

- На всеки 6 месецаНа всеки 6 

месеца 
II. Състав на подземните

води 
- месечно На всеки 6 

месеца 
1. РН 17.1.4.27-80   

2. Феноли 17.1.4.13-79   

3. Амониеви йони ISO 5664   

4. Нитрити EN 26777   

5. Нитрати ISO 7890-3   

6. О-фосфати EN 1189   

7. Сулфати MERSK   

8. Калий ISO 9964-2   

9. Натрий ISO 9964-2   

10. Мед ISO 8288   

11. Цинк ISO 8288   

12. Арсен EN ISO 11969   

13. Кадмий ISO 8288   

14. Хром ISO 9174   

15. Олово ISO 8288   

16. Кобалт ISO 8288   

17. Никел ISO 8288   

18. Желязо ISO 8288   

19. Селен ISO 9965   

 

Целта на мониторинга на подземните води е получаване на достатъчна 
информация за оценка актуалното състояние на количеството и качеството 
на подземните води и своевременно идентифициране на негативните процеси 
и осъществяване на мероприятия за опазване на подземните води. 
4. Газоотделяне от депото за битови отпадъци 

Отделеният газ при протичащите в отпадъчното тяло на депото физико- 
химични и биохимични процеси се наблюдава във вертикалните 
газоотвеждащи кладенци-ГК1до ГК10. 
Наблюденията за състава на отделения газ започват най-късно 6 месеца след 
изграждане на газо отвеждащата система на депото. 
Показателите и честотата на пробонабиране в зависимост от състоянието на 
депото за установяване състава му са посочени в табл.4 
Таблица 4 
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№ показатели БДС Честота на пробонабиране в
зависимост от състоянието на
депото 

   В експлоатация След закриване
1 2 3 4 5 

 Газови емисии Методика 
МОСВ 

месечно На всеки 6 

месеца 
1. СН4    

2. СО2 Методика 
МОСВ 

  

3. О2 Методика 
МОСВ 

  

 

5. Състояние на тялото на депото 
Мониторинг за състоянието на тялото на депото (топографията му) се 
извършва съгласно таблица 5.  
 
Таблица 5 

Показатели Брой мониторингови
точки 

Честота 
на измерване 

Слягане 
 

2 репер на площадка и
репер на откоса 

На всеки 12 месеца 

Данните се записват и архивират на книжен и магнитен носител. 
За да се следи топографията на депото е необходимо да се осигури репер, от 
който да се водят измерванията. Този репер трябва да бъде добре сигнализиран 
и охраняван срещу повреди от небрежност или злонамереност. 
Мониторингът за състоянието на 101.099 дка от депото ще се осигурява след 
изпълнението на рекултивацията чрез изграждане на пет репера: 1 на здрав 
терен МПТ1, 2 на площадката МПТ2 и МПТ4 и 2 на откоса – МПТ3 и МПТ5. 
Периодичността на контрола е показана в таблица 5. 
 

6. Остойностяване на програмата за локален мониторинг 
1.Стойност за анализ на повърхностни и подземни води 
Общата стойност за анализ на компонентите на водите за цитираните по-горе 
елементи за един мониторингов пункт е взета на база цени на лицензирани 
лаборатории. 
-анализ по компоненти - 110лв, 

2.Сметко-финансов разчет за мониторинг на водите 
І. Подземни води 
1. Режимни наблюдения 
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1. Режимни наблюдения за 1бр МП за 1 година 
- ниво на водата 
2 пъти/год.,2ч.дневно, 5,0 лв.часова ставка, за 1година -20 лв 
-полеви изследвания 
2 пъти/год.,2ч.дневно, 5,0 лв.часова ставка, за 1година -20 лв 
Общо: 40 лв 
1.2. Режимни наблюдения за 3бр МП за 1,0 година 
40 лв за 1год. х 3бр х 1,0 год. = 120 лв 
2. Хидрохимично опробване 
2.1. Пробовземане за 1бр.МП, за 1 година 
-механизация – бензинова помпа 
2 пъти/год., 1ден /8ч/ -20 лв.машиносмяна - 40 лв 
-труд 
2 пъти/год.,1ден /8ч/, 5,0 лв.часова ставка,2-ма човека - 80 лв 
Общо: 120 лв 
2.2. Пробовземане за 3бр.МП, за 1,0година 
120 лв за 1год. х 3бр х 1,0 год. = 360лв 
2.3. Контролни проби 10% от т.2.2 = 30 лв 
2.4. Анализ на компонентите за 1бр.МП за 1 год 
съгласно т.1 (110 лв х 2бр) = 220 лв 
2.5. Анализ на компонентите за 3бр.МП за 1,0 год 
220 лв за 1год. х 3бр х 1,0 год. = 660 лв 
2.6. Контролни проби 10% = 66 лв 
3. Изготвяне на отчети 
3.1. Етапни отчети 
2бр/год., х 100лв/отчет - 200 лв. 
3.2. Краен отчет 
1бр х 200лв/отчет - 200 лв. 
ОБЩО за І (1.2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1,3.2) - 1 636 лв./год. 
ІІ. Повърхностни води 
1. Режимни наблюдения 
1.1. Режимни наблюдения за 1бр МП за 1 година 
-полеви изследвания 
2 пъти/год.,2ч.дневно, 5,0лв.часова ставка, за 1година - 20 лв 
1.2. Режимни наблюдения за 1бр МП за 1,0година 
20 лв. /год. х 1бр х 1,0 год. - 20 лв. 
2. Хидрохимично наблюдение 
2.1. Пробовземане за 1бр.МП, за 1 година 
-труд 
2 пъти/год.,1ден /2ч/, 5,0 лв.часова ставка,2-ма човека - 40 лв 
Общо: 40 лв 
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2.2. Пробовземане за 1бр.МП, за 1,0години 
40 лв. за 1год. х 1бр х 1,0 год. = 40 л. 
2.3. Контролни проби 10% от т.2.2 = 4 лв. 
3.Анализ на компонентите 
3.1. Анализ на компонентите за 1бр.МП за 1год 
съгласно т.1( 110лв х 2 бр.) - 220 лв. 
3.2. Анализ на компонентите за 1бр.МП за 1,0год 
220лв за 1год. х 1бр х 1,0 год. = 220 лв. 
3.3. Контролни проби 10% = 22 лв. 
4. Изготвяне на отчети 
4.1. Етапни отчети 
2 бр./год. х 100лв/отчет х 1,0год - 200лв 
4.2. Краен отчет 
1бр х 200лв/отчет - 200лв 
ОБЩО за ІІ (1.2, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 ;4.1;4,.2) 706 лв./год. 
ОБЩО по т. І и т.ІІ 2 342 лв./год. 
ІІІ. Газове (след закриване) 
1.Лабораторни изследвания– 4000 лв. 
(стойността включва вземане на проби лабораторни изследвания и написване 
отчети за 10 бр.пунктове) 
2. Изследване Е за 10бр МП за 2 пъти за 1,0година 
4000лв /год. х 2бр х 1,0 год. 8000 лв. 
ОБЩО по т. І, т.ІІ и т.ІІІ 10 342 лв./год. 
ІV. Слягане на повърхността на тялото на депото 
1.Геодезически измервания– 1000 лв./годишно 
(стойността включва дневни, нощни, пътни,геодезическо заснемане и 
написване на отчет) 
ОБЩО по т. І, т.ІІ, т.ІІІ и т.ІV 11 342 лв./год. 

За тридесетгодишен период сумата е 340 260лв__ 

 
Към  работния проект за обект:"Закриване и рекултивация на съществуващо 
общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на 
с.Лясково и ПИ 001003 в землището на гр.Айтос, община Айтос, област 

Бургас“ е разработена и Част: Управление на биогаз. 
Депото за отпадъци може да бъде дефинирано като биохимичен реактор за 
анаеробна ферментация на органични и други биоразградими частици, 
включени в депонираните твърди битови отпадъци (ТБО). Системите за 
контрол на отпадъците се използват да предотвратят нежелано движение на 
биогаз в атмосферата или околната почва. Получения биогаз може да се 
използва за производство на енергия или да бъде изгарян при контролирани 
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условия с цел елиминиране на: освобождаването на парникови газове в 
атмосферата. 
Депото е разположено в ПИ 000341 и 000342 в землището на с.Лясковец и ПИ 
001003 в землището на гр.Айтос, община Айтос. Общата площ на имотите, на 
които ще се извърши рекултивация е 101 099 кв.м. и натрупаното количество 
отпадъци е 265 726 куб.м. 
При депонирането на отпадъците, особено след рекултивацията на депото се 
създават условия за анаеробно разграждане на органичната част при което се 
образуват газове. За тази цел на депото в землищата на с. Лясково и гр.Айтос 
се изгражда газов дренаж в най-високата му част за улавяне на евентуалните 
газови емисии. 
За тази цел проекта  предвижда да бъдат изградени 10 бр. газови кладенеци в 
горната (най-висока) част на депото – показани на съответния чертеж и 
детайли. 
Уловения биогаз от кладенеца ще бъде изпуснат в атмосферата чрез 
вентилаторно устройство. 
След рекултивацията и изграждането на горния изолационен екран би 
следвало да се извърши измерване на действителните количества отделен 
сметищен газ и тогава да се оценят точните параметри и дали е нужно 
обезвреждане, чрез изгаряне във факел. 
За улавяне на образувалия се биогаз са предвидени 10 бр. вертикални газови 
кладенци ( вентилаторен тип). За тази цел с техническата рекултивация се 
изгражда и газов дренаж в най-високата част (платото) за улавяне на 
евентуалните газови емисии. 

Газови кладенеци 

Изграждането на газовите кладенци започва преди започване на 
предепонирането на отпадъците и преоформянето на депото за рекултивация. 
Газовия кладенец се изгражда чрез полагане на цилиндрични габиони с 
размери d=100/ h =100 см запълнени с чакъл с фракция 50/100мм. В габионите 
се вгражда газосъбирателна перфорирана тръба DN 315мм HDPE с дължина 
350 см, като снаждането по височина трябва да е във вътрешността на 
последващия габион. 
Газоотвеждащият кладенец преминава през слоевете на техническата 
рекултивация и последния работен хоризонт като плътна тръба DN 315мм 
HDPE и завършва на минимум 3 м над кота окончателна рекултивация на 
депото. 
Общо 10 кладенеца за извличане и събиране на биогаз ще бъдат изградени при 
рекултивацията. Събрания биогаз се изпуска в атмосферата, посредством 
вертикални газови кладенци „вентилаторен тип“. Разстоянието между две 
системи за извличане на биогаз трябва да е поне 50 m. 
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Височината на газовите кладенци ще е средно - 13м. (8м – перфорирана 
газосъбирателна тръба и 5м - плътна газоотвеждаща): 

‐ 5,50м в съществуващите отпадъци 

‐ 2,50м средно след преоформянето за рекултивацията 
‐ 5,00м плътна газоотвеждаща 
Около кладенеца се полага PEHD фолио 1.5 mm с радиус 3.00 m, като за да не 
се наруши структурата му под него се полага и защитен геотекстил. В същата 
зона газовия дренажен слой е с мощност 0,50м. 
В площния газов дренаж се поставят хоризонталните събирателни тръби 
HDPE 2/3(перфорирани с перфорацията надолу) ф90/3м радиално разположени 
– за газ, които се свързват с вертикална тръба чрез фланшови съединения. 
Събирателните тръби се изпълняват с възходящ наклон към вертикалния газов 
кладенец. Основните принципи на изграждане по отношение на системите за 
управление на биогаза са: 
-Минимизиране на загубите при триене. 
-Максималната скорост на придвижване на биогаза в тръбите да не надхвърля 
10 m/s. 
-Под-налягането в най-отдалечения кладенец е 30 mbar. 

Газов дренаж 
Дренажът e с дебелина 0,10 м е от промита речна баластра с размери 16 – 32 
mm. В дренажния слой са положени хоризонталните събирателни тръби за газ. 
В зоните с радиус 3м. около газовите кладенци, дебелината на слоя е 0,5м. 

Събирателни перфорирани дренажни тръби за газове 
Събирателните тръби от PEHD са с диаметър ф90 mm, перфорирани, с клас по 
налягане PN2. Тези тръби са с муфи, разположени радиално около газовите 
кладенците в газовия дренаж. Монтират се с възходящ наклон от 1% към 
вертикалните газоотвеждащи кладенци, което осигурява възходящото 
движение на уловения газ към тях. 

Изисквания към материала за изграждане на дренажния пласт 
‐ Площният дренаж с дебелина 0,10 м се изпълнява от промита баластра, 

размер на зърната 16/32 мм, положен върху платото. 
Относно площния дренаж следва да се обезпечи дългосрочно запазване на 
коефициент на филтрация kf > 1 х 10 на степен -3 m/s (възпрепятстване на 
процесите на колматация). Площният дренаж се изпълнява върху вече 
положения изравнителен пласт почва. 
Зърнометричният състав на материала е в границите 16/32, като при 
отклонения трябва да е осигурен максималният обем на порите за фракции от 
16 до 32 мм. 
Съдържанието на калциеви карбонати в състава на дренажния материал да не 
надвишава 20% тегловни. За предпочитане е промит объл речен материал. 
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След полагането материалът се уплътнява с минимум три проходки на валяка 
надлъжно и в напречна посока с цел получаване на пласт с мощност 0,1 м, 
измерен в уплътнено състояние вертикално към повърхността. 
Разположението във височина и дебелината на дренажния пласт от 10 см 
следва да се проверява чрез заснемане в растер 20 х 20 метра. 

Геотекстил 300 гр/м2 

Нетъкан, иглонабит геотекстил, произведен от полипропиленови нишки, с 
изотропни свойства, с тегло за единица площ 300 gr/m2 като разделител между 
слоя газов дренаж и изравнителния пласт почва . 
Основни характеристики: 
• якост на опън (надлъжно и напречно) 24.0/24.0 kN/m (EN ISO 10319), 
• удължение при скъсване 65% (EN ISO 10319), 
• CBR 4400 N (EN ISO 12236), 
• съпротивление на динамично пробиване 13 mm, 
• размер на порите 70µ (EN ISO 12956), 
• водопропускливост 65x10"3 m/s (EN ISO 11058), 
• размери на една ролка: 5.40 х 50 м 
Представените продукти да разполагат с СЕ маркировка. Посочените 
стойности да се считат за номинални. При определяне на общото количество, 
да бъде съобразено с точната квадратура на ед. ролка. Също така да се вземе 
предвид разходна норма около 7%. 
Предвидената схема за улавяне и изгаряне на биогаз е с висока ефективност. 
Комбинацията от газов кладенец, перфорирани - обсадна и вертикална – тръби 
запълнени с дренажен материал и площен дренаж на билото на депото от 
промита речна баластра с отлични физико - механични показатели, гарантират 
бързо отвеждане и изгаряне на формиралия се в депото газ. 
Газов кладенец 

Материалите за сондажи на газ се доставят и се полагат на площадката на 
депото за отпадъци, съгласно указанията на строителния надзор и експертът по 
контрола по време на строителството. Мястото за съхранение на всички 
материали, ще се определи в рамките на депото и се съгласува със строителния 
надзор и Експертът по контрола по време на строителството. 
Доставката, разтоварването и съхраняването на материал за перфориран 
кладенец за добив на газ: 
-HDPE DN 315mm, перфорирани, с обща връзка. 
-HDPE DN 315 mm, без перфорация. 
-габиони. 
-чакъл 50/100 mm за пълнеж на габионите. 
-ограда 
Специални изисквания 
- Изграждането на газовите кладенци започва преди започване на 
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предепонирането на отпадъците и преоформянето на депото за рекултивация 
- При констатиране на голямо количество биогаз в кладенците или силна 
миризма, незабавно да се уведоми ръководството на депото и да се 
предприемат мерки по охрана на труда при работа в близост до кладенеца; 
- Не се разрешава тютюнопушенето в района на депото, паленето на огън  и
 строителни дейности, предизвикващи искри в близост до ГК; 
- В близост до ГК да се складира пръст за потушаване на евентуално 
възникнали пожари; 
- Да се спазват действащите нормативни документи по охрана на труда във
 взривоопасни зони; 
- Да се спазват действащите нормативни документи по охрана на труда за 
всички видове дейности. 
Изпитване за пригодност на материалите 
1. Определяне гранулометрията на дренажния пласт на всяка доставка. 
2. Сертификати на фирмата - производител на геотекстила - състав, 
химични и физични показатели. 
В резултат на оползотворяване на сметищния газ се постигат няколко ползи: 
- намаляват се емисиите на парникови газове; 
- силно намаляват неприятните миризми; 
- запазва се почвения слой от унищожаване вследствие реакцията с метана; 
- финансови ползи за общината и населението. 
 По приблизителни данни една такава инсталация се откупува за период 
3-4години. 

 

Рискове от замърсяване от депонирането на отпадъците 
 Община Айтос предвижда и е има изготвен проект за 
обект: "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за 
битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с.Лясково и 

ПИ 001003 в землището на гр.Айтос, община Айтос, област Бургас“. 
Закриването  и рекултивацията  на изведеното  от експлоатация 

общинско депо за битови отпадъци ще елиминира рисковете за околната среда 
и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на 
замърсяване на територията на депото и извън него. Ще се постигне и 
желаното високо ниво на опазване на околната среда и спазването на 
директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление 
на отпадъците.  
Процесът по прекратяване на експлоатацията на депото е в пряка зависимост с 
изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците-Бургас, 
която е финансирана основно от оперативна програма "Околнасреда2007-
2013”. 
            Община Айтос работи ефективно по предотвратяване и ликвидиране на 
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стари неконтрулируеми депа и стари замърсявания чрез прилагане на 
непрекъснат контрол по места, почистване на терени и чрез административни 
мерки. 
 На територията на община Айтос има фирми, които са с разрешения за 
дейности с опасни битови отпадъци. 
 Съгласно изискванията на Директива на EC 91/271 EEC e забранено 
изхвърлянето на утайка от ПСОВ в повърхностни води. Утайката следва да се 
оползотворява, ако е възможно, или обезврежда. В тази връзка при 
проектирането на ПСОВ – Айтос е  изготвена и програма за третиране на 
утайките, която взема предвид наличните регионални възможности за 
оползотворяване и обезвреждане, както и качествата на утайката. 

Спазени са изискванията за недопустимост от екологична гледна точка 
бъдещото изграждането на ГПСОВ, да стане без предварително изготвена 
такава програма. 

Политиката на Община Айтос за управление на дейностите по 
отпадъците е в съответствие с националната политика, с отчитане на 
конкретната ситуация и местните особености на общината. С политиката 
се цели да се осигури управление на дейностите, свързани с отпадъците по 
начин, който: 

-не застрашава човешкото здраве; 
-не причинява замърсяване или негативно въздействие върху 

животинския и растителен свят; 

-намалява количеството на отпадъците и тяхното вредно 
въздействие; 

-създава предпоставки за повторна употреба и рециклиране на 
някои полезни компоненти от отпадъците, вкл. опаковките; 

-екологосъобразно крайно обезвреждане. 
Основните цели на Програмата са: 

-Ограничаване количеството на генерираните отпадъци; 
-Оптимизиране организацията за събиране, транспортиране и 

временно съхранение на отпадъците ; 
-Увеличаване дела на оползотворяваните и рециклирани отпадъци; 
-Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 
-Саниране на стари замърсявания и недопускане на нови; 
-Работа с обществеността; 
-Правно регулиране на дейностите по управлениена отпадъците, 

чрез разработване на местни нормативни документи; 

-Подходът при планиране на дейностите са подчинени на няколко 
групи основни изисквания, включващи: 

-Конкретизиране на институционални мерки за подобряване на 
работата на органите за управление, отчетност и контрол; 
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-Разработване на местни наредби, инструкции, методологии в 
съответствие с националното законодателство; 

-Набелязване на технически мерки; 
Основни принципи на програмата: 

Заложените принципи в Програмата определят основните насоки в 
третираните на отпадъците на Община Айтос, а именно: 

-Чиста и здравословна околна среда; 
-Рационално използване на наличните суровини; 
-Интегрирано управление на отпадъците; 
-Пълна отговорност и спазване на принципа “замърсителя плаща”. 

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. 

Общинския съвет е приел Наредби, определящи реда и условията за 
изхвърлянето, събирането, в т.ч. разделното, превозването, 
претоварването, обезвреждането и оползотворяването на битови, 
строителни и масово разпространени отпадъци, което е гаранция за 
миниминизиране рисковете от замърсяване на околната среда и човешкото 
здраве в резултат на неконтрулируемо замърсяване и ликвидиране на стари 
замърсявания на територията на общината. 

 

4.Почви, минерални ресурси 

4.1.Почви 

На територията на общината са разпространени два основни типа 
почви- излужени канелени горски и алувиални и алувиално-ливадни. На 
отделни петна се срещат хумусно- карбонатни и черноземни смолници. 
Канелените горски почви заемат северните планински части на общината и 
са представени от два подтипа: излужени и оподзолени. 
Излужени канелени горски почви. В по-ниските части от територията са 
разпространени дълбоки, а в хълмистите и планинските части - плитки 
почвени разновидности. Дълбоките имат 20-30 см хумусен хоризонт и 
около 2% хумусно съдържание. Подходящи са предимно за пшеница, 
ечемик, царевица, слънчоглед, овошки. 
Плитките излужени почви са сравнително по-малко мощни, по-бедни и по 
слабо плодородни от дълбоките. Подходящи са за по-невзискателни 
култури, като ръж, тютюн и др. Могат да се отглеждат и почти всички 
останали култури, но добивите от тях са незадоволителни поради ниското 
почвено плодородие. 
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Алувиални и алувиално-ливадни почви. Съпровождат заливните тераси на 
Айтоска река и притоците й. Подходящи са за отглеждане на почти всички 
зеленчукови култури, фуражи и овощни култури. 
Хумусно-карбонатните почви се образуват върху карбонатна скална 
основа. 
Характеризират се с добре оформен хумусен хоризонт, подходящи са за 
развитие предимно на овощарството и лозарството. 
Черноземните смолници се характеризират със сравнително мощен 
хумусен хоризонт. 
Тези почви имат тежко песъчливо-глинест механичен състав в 
повърхностния слой, като се наблюдава постепенно намаляване на 
органичното вещество по дълбочина на профила. 
Притежава слаба водопроницаемост и оказва голямо съпротивление при 
обработка. 
Сред основните скали преобладават варовици и в резултат на това на 
много места, макар и на малки участъци, теренът има ясно изразен карстов 
характер. При това варовиците обикновено са размесени с мергели, 
пясъчници, конгломерати и шисти, които най-често се срещат край леглата 
на доловете и реките. 
Този геоложки строеж определя наличието на множество находища на 
нерудни изкопаеми и инертни материали. Те имат широко 
разпространение и показват еднообразие по състав и стопанско 
предназначение. 
В миналото широко известни са били находищата от глина, които са 
използвани от майсторите грънчари. 
Популярност има и т.н. „Айтоски камък”, който представлява сиенит с 
наситено зелен цвят. Намира приложение за вътрешни облицовки. 
 На територията на общината –с. Караново има склад за съхранение 
на излезли от употреба препарати за растителна защита Състоянието на 
склада е сравнително добро. Не се констатират видими нарушения и 
течове по стените и покривите на сградите. Складовете са заградени с 
телени огради. 
 

4.2.Минерални ресурси 
Южно от линията Зетьово - Черна могила в геоложкия строеж на 

Айтоска планина се явяват варовици, песъкливо-глинести мергели, 
мергелни варовици и пясъчници от южноселската група, както и 
горнокредни вулканити и андезити и др. Последните са локализирани на 
изток и североизток от гр. Айтос. 
Сред основните скали преобладават варовици и в резултат на това на 
много места, макар и на малки участъци, теренът има ясно изразен карстов 
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характер. При товаваровиците обикновено са размесени с мергели, 
пясъчници, конгломерати и шисти, които най-често се срещат край леглата 
на доловете и реките. 
Този геоложки строеж определя наличието на множество находища на 
нерудни изкопаеми и инертни материали. Те имат широко 
разпространение и показват еднообразие по състав и стопанско 
предназначение. Някои от тях са с регионално значение, други са 
предпоставка за развитие на някои промишлени дейности с локално 
значение, както и за задоволяване нуждите на стопанството. 
Широко известен е така нареченият айтоски камък, който представлява 
сиенит с наситено зелен цвят. Използва се за вътрешна облицовка на 
сгради. Има разкрити находища източно от гр. Айтос до местността Трите 
братя, но поради близостта му до града и начина на експлоатация - чрез 
взривяване, кариерата е закрита. 
В момента се експлоатира кариера при с. Лясково (западно от селото). Тя 
отстои на 5 км от гр. Айтос. Има същия състав като находището при гр. 
Айтос. Южно от с. Лясково има открити три находища, които засега не се 
експлоатират, защото нямат приложение. За айтоския камък е известно 
още и това, че в миналото в града е имало училище за подготовка на кадри 
за обработки на камъка, който се е изнасял за Италия. 
От регионално значение е кариерата за трошен камък на 4-5 км северно от 
гр. Айтос. 
Камъкът е с отлични качества. Висококачествен е камъкът и в кариерата, 
която се намира в непосредствена близост до западната част на града. 
Поради взривните работи при добиването му обаче кариерата не се 
експлоатира. 
Кариерата за ломен камък при с. Пирне се намира на 500 м от проектното 
трасе на магистрала “Тракия”. Запасите са големи. Могат да се използват 
при строителството на магистралата. 
Находищата от глина имат локално значение. Използват се за 
производството на тухли и керамични изделия. В миналото особено добре 
е било развито грънчарството. В момента има изоставен грънчарски цех, 
който все още има запазени пещи за изпичане. Глините се срещат в 
делувиалните отложения под. с. Ябълчево, на 12 км от гр. Айтос, в горски 
масив. 

5.Защитени природни територии, защитени зони и биоразнообразие 
5.1. Защитени природни територии 
Законът за защитените територии, Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., 

урежда категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим 
на опазване и ползване, обявяване и управление. 
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Чл. 2. (1) Законът цели опазването и съхраняването на защитените 
територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като 
специална форма на опазване на родната природа, способстващи за 
развитието на културата и науката и за благополучието на обществото. 

(2) Опазването на природата в защитените територии има 
предимство пред другите дейности в тях. 

Чл. 3. Държавата изгражда и осигурява функционирането и 
съхраняването на система от защитени територии като част от 
регионалната и световната мрежа от такива територии в съответствие с 
международните договори по опазване на околната среда, по които 
Република България е страна. 

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) 
Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 
разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, 
както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и 
пейзажи. Предназначението на защитените територии не може да се 
променя освен по реда на глава трета от закона. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Опазването и ползването на 
лечебните растения в защитените територии се уреждат с отделен закон. 

Чл. 5. Категориите защитени територии са: 
1. резерват; 
2. национален парк; 
3. природна забележителност; 
4. поддържан резерват; 
5. природен парк; 
6. защитена местност. 
Чл. 6. (1) В защитените територии се включват гори, земи и водни 

площи. 
На територията на община Айтос са разположени следните защитени 

територии по смисъла на закона за защитените територии: 

Защитени местности : 
ЗМ „Хисаря”, обявена със заповед №РД-1007/04.08.2003г.,(ДВ. 

Бр.81/2003г.) на МОСВ; 
-Това са територии с характерни или забележителни ландшафти, 

включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на 
човека и природата; 

-местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и 
животински видове и съобщества. 

Защитените местности се управляват с цел: 
1. запазване на компонентите на ландшафта; 
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2. опазване, поддържане или възстановяване на условия в 
местообитанията, отговарящи на екологичните изисквания на видовете и 
съобществата - обект на защита; 

3. предоставяне на възможности за научни изследвания, 
образователна дейност и екологичен мониторинг; 

4. предоставяне на възможности за туризъм и за духовно 
обогатяване. 

В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на 
изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита. 

Природни забележителности на територията на община 
Айтос: 

ПЗ ”Айтоската кория”, обявена със заповед №1799/30.06.1972г., 
(ДВ.бр.59/1972г.) на МГОПС 

ПЗ „Трите братя”, обявена със заповед №№1799/30.06.1972г., 
(ДВ.бр.59/1972г.) на МГОПС 

ПЗ „Естествено находище на бодливо сграбиче”, обявена със заповед 
№№1799/30.06.1972г., (ДВ.бр.59/1972г.) на МГОПС 

Те са обявявени като  характерни или забележителни обекти на 
неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна 
стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на 
вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна 
стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност 
или които имат значение за науката и културата. 

Съгласно Закона за защитените територии: 
-Природните забележителности се управляват с цел запазване на 

техните естествени особености. 
-Природните забележителности се обявяват с прилежаща територия, 

необходима за опазването им. 
-В природните забележителности се забраняват дейности, които 

могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят 
естетическата им стойност. 

-Мерки за опазване, укрепване и възстановяване на природните 
забележителности се допускат с разрешение на Министерството на 
околната среда и водите съгласувано със собствениците на природните 
забележителности и други заинтересовани институции. 

5.2. Защитени зони 
Натура 2000 (от сайта на МОСВ) е общоевропейска мрежа, съставена 

от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-
ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с 
основните международни договорености в областта на опазването на 
околната среда и биологичното разнообразие. 
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Тя трябва да бъде изградена във всички страни членки на 
Европейския съюз и се поставя като изискване при присъединяването на 
страни кандидат-членки на съюза. 

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в 
съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на 
Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО  за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива 
за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на 
дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). 

Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в 
България започва през 2002 г. с приемането на Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР), който въвежда нормите на двете европейски 
директиви. 

Съгласно него в страната се обявяват защитени зони като част от 
Националната екологична мрежа. Това са места от територията и 
акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на 
важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и 
типове природни местообитания, включени в Приложенията на 
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Списъците с 
природните местообитания и видовете, вкл. птици, за чиито местообитания 
се обявяват защитени зони са изброени в приложения 1 и 2 на ЗБР. 

На територията на община Айтос са разположени части от защитени 
зони от екологичната мрежа Натура 2000: 

BG0002043 „Трите братя” за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, включена в списъка по чл.10, ал.3 от ЗБР, приет 
с Решение №122/02.03.2007г. на МС,(ДВ бр.21/2007г.) 

BG0001004 ”Айтоска планина” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка по чл.10, 
ал.3 от ЗБР, приет с Решение №122/02.03.2007г. на МС,(ДВ бр.21/2007г.) 

BG0002044 „Екокоридор Камчия-Емине” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка по чл.10, 
ал.3 от ЗБР, приет с Решение №611/16.10.2007г. на МС,(ДВ бр.85 /2007г.) 

Защитени зони се обявяват за: 

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазване на типовете природни 
местообитания по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна, посочени в приложение № 1 на ЗБР; 

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазване на местообитания на видове 
по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна - за видовете животни и 
растения, посочени в приложение № 2 на ЗБР; 
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3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазване на местообитания на видове 
по Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици - 
за видовете птици, посочени в приложение № 2 на ЗБР; 

4. опазване на територии, в които по време на размножаване, 
линеене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици 
от видове, извън тези, посочени в 
приложение № 2 на ЗБР. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Застрашените от изчезване типове 
природни местообитания, включени в приложение № 1 и означени със знак 
(*), са приоритетни за опазване. 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Застрашените от изчезване 
растителни и животински видове, включени в приложение № 2 и означени 
със знак (*), са приоритетни за опазване. 

С програмата за опазване на околната среда на община Айтос са 

набелязани необходимите мерки и дейности за предотвратяване 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации 

и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от 

мрежата Натура 2000. 

С дейностите и мерките, набелязани с програмата по опазване 
на околната среда и програмата за управление на отпадъците на 
територията на общината са насочени приоритетно  към 

подобряване на качеството на околната среда, няма вероятност 

същите да доведат до значителни отрицателни въздействия върху 
ЗМ, ПЗ, ЗЗ на територията на общината. 

При реализацията на предвидените с програмите дейности не се 
очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и 

местообитания на видове от флората и фауната, предмет на 
опазване в защитени зони. 

 

5.3.Боиразнообразие 
Характерният релеф и климатичните условия на община Айтос са 

предпоставка за богатото и уникално разнообразие на видове, 
местообитания и ланшафти на територията й. 

 Наред с разнообразната и богата горска растителност, представена от 
дъбови насаждения с единични и групови участия на габър, източен бук, 
липа, явор, бряст, ясен, мъждрян, топола, върба, елша, келяв габър и др., се 
срещат разнообразни билки, които имат стопанско значение. В района са 
разпространени тетра, шипка, трънка, глог, коприва, подъбиче, ягода, 
мента, живовляк, риган, глухарче, лайка, бял равнец, жълт кантарион, 
мащерка, липа, орех. Те намират приложение във фармацевтичното 
производство и медицината за билколечение. За гъбарството значение 
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имат манатарката и пачият крак.  
„Айтоската кория" е единствената в страната изкуствено засадена 

дъбова гора, която съществува над 400 години. 
 Истинско богатство е растението бодливо сграбиче (айтоски генгер), 
което за цяла Европа се среща единствено тук. То е сухолюбив растителен 
вид, водещ началото си от предноазиатската ксеротермична област. 
Представлява ниско бодливо храстче с 
дребни сребристоокосмени листа. 
 Фауна 

Животинският свят на територията на общината е с подчертано 
разнообразие, както по отношение на бозайниците, така и по отношение 
на птиците.  

Най-добре запазена и богата е фауната в горите.  
От бозайниците са характерни дива свиня (Sus scrofa), дива котка 

(Felis silvestris), обикновен сънливец (Glis glis), обикновена горска мишка 
(Sylvaemus sylvaticus), катерица (Sciurus vulgaris), чакал (Canis mesomelas), 
лисица (Vulpes vulpes), златка (Martes martes), белка (Martes foina), пъстър 
пор (Vormela peregusna), язовец (Meles meles), видра (Lutra lutra). В 
разглежданата област най-често срещаните видове птици са представители 
на: врабчоподобни, соколоподобни, совоподобни, щъркелоподобни, 
гълъбоподобни и кокошоподобни. От ихтиофауната в язовирите се срещат 
уклей (Chalcalburnus chalcoides), каракуда (Carassius gibelio), шаран 
(Cyprinus carpio) и толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix). От влечугите 
се срещат змии и гущери. 
Източноевропейският небесен друм – „Виа понтика“ на прелетните птици 
минава през Поморийското езеро, което е естествено място за гнездене на 
прелетни птици в голяма гама и разнообразие. Районът на гр. Айтос също е 
пункт от пътя на птиците. Напролет горите се изпълват с пойни птици – 
славеи, скорци, дроздове, кукувици. Единствено тук се среща редкият за 
страната вид черен бързолет. От врабчетата най-срещани са домашното 
врабче, полското врабче, овесарки (сива жълта, черноглава), 
разпространени са масово зърноядните птици като щиглици, зеленушки и 
конопарчета и много други. Тук обитават още пъдпъдъкът, гургулицата, 
чучулигата, яребицата, фазанът. Орелът се среща все по рядко. Гнездови 
находища на белоопашат мишелов са установени между Айтос и Лясково, 
а на малък креслив орел – край Айтос. 
Растителност 
 Естествената растителност на канелените горски почви е от 
нискостъблени гори и храсталаци, редини и пасища. Доминират 
съобществата на косматия дъб, благуна, пърнара, някои средиземноморски 
видове. Често срещани са разредените гори от източен габър, драка, 
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смрадлика и тревни съобщества от кафтарика. Голяма част от канелените 
горски почви са обезлесени и превърнати в обработваеми площи.  

Почвеното разнообразие, в съчетание с особеностите на релефа, 
предопределя в северната част да се залага предимно на трайни 
насаждения, докато в южната и югоизточна част на общината да 
преобладават предимно зърнени и технически култури. 

5.1.Рядко срещани защитени растения и редки растителни видове 
(Данните са от изд.”Защитени територии и обекти в Айтоско”, М. 
Митев,изд. ГЕОПАН, 2006): 

1. Златисто лале,(Tulipa aureolina Delip,1976) 

2. Айтоска ливадина,(Poa aitosensis, Koz. Et Stoeva,1982) 
3. Румелийско подрумиче, (Anthemis rumelica(Vel.) stoj. Et Acht., 1973(A. 

Tenuilova s.i.)  

4. Лерхианов пелин,(Artemisia lerhiana Weber) 
5. Беззащитна метличина, (Centaurea inermis) 
6. Недоразвит лимодорум, (Limodorum abortivum) 
7. Есенен спиралник, (Spiranthea automnalis) 
8. Оливиеров минзухар (Crocus olivieri)  
9. „Вековният цер” 

5.2. Други защитени и редки растителни видове в Айтоско 

Зеленоцветна платантера(Platanthera cheorantha RICH)-с. Тополица, 
с. Раклиново, CITES. 

Златист минзухар(Clocus aureus)-открити поляни и по възвишенията 
около Айтос, обрасли с драки и дълги храсти. 

Издънкова мерендера  (Merendera sobolifera)-ливадата около гара 
Тополица, Червената книга на България-„рядък”. 

Боров салеп (Orchis pinetorum boissy Kotsc)- Тополица, с. Раклиново, 
CITES. 

Елегантен салеп(Orchis elegans Heuff)- Тополица, с. Раклиново, 
CITES. 

Пурпурен салеп (Orchis purpurea Huds)- Тополица, с. Раклиново, 
CITES. 

Тризъбест салеп (Orchis tridentale scop)- Тополица, CITES. 
Римски дланокореник (Dactylorchiza romera Sebast)- с. Тополица, с. 

Раклиново, м. „Бяла река”, CITES. 
Дълголистен главопрашник (Cephalanthera longifolia L.Frich)-

местност „Воденицата”, Тополица, CITES. 
Червен главопрашник (Cephalanthera rubra Rich)- Тополица, с. 

Раклиново, CITES. 
Бял главопрашник (Cephalanthera damasonium Mill)- Тополица, с. 

Раклиново, м. „Бяла река”, CITES. 
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Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum Spreng)-с. 
Раклиново, Тополица, CITES. 

Истинска гнездица (Neottima nidus-avis L. Rich)- м. „Бяла река”, 
Тополица 

Широколистен дремник (Epicatis helleborine L. Crantz)- с. Раклиново, 
Тополица, CITES. 

Недоразвит лимодорум( Limodorum abortivum)- с. Тополица, CITES. 

 
5.4. Лечебни растения (приложение Програма на община Айтос за 
опазване на лечебните растения) 
 
 

 
 
      Настоящият раздел „Лечебни растения се разработва на 
основание чл. 50, т.3 от Закона за лечебните растения е щу е раздел от 

общинската програма за опазване на околната среда. С цел запазване 
на ресурсите на лечебни растения на територията на общинаАйтос. 

Съгласно Чл. 5.на ЗЛР (1) Лечебните растения в естествените им 
находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на 
устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен 
фон със сегашна или бъдеща ценност.  
(2) Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, 
целящи запазването на биологичното разнообразие на лечебните растения 
и на техните ресурси. 
(3) Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, 
съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и 
поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на 
видовете. 
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(4) Увреждането на лечебните растения е такова изменение на 
популациите им, при което се влошават биологичните им показатели или 
се затруднява естественото им възстановяване. 
(5) Унищожаването е такова увреждане, което води до загиване на 
популацията. 

Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на 
лечебните растения се осъществява от:  
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) министъра на 
околната среда и водите и министъра на земеделието и храните; 
2. областните управители; 
3. кметовете на общините; 
4. директорите на дирекциите на националните паркове; 
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 
от 2009 г.) изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. 
(2) Управлението на дейностите по култивиране на лечебните растения се 
осъществява от: 
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) министъра на 
земеделието и храните; 

2. кметовете на общините. 
Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината 

във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните 
растения, като:  

1. организира изпълнението на дейностите по отношение на 
лечебните растения, включени в общинската програма за опазване на 
околната среда; 

2. издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, 
води и водни обекти - общинска собственост; 

3. издава удостоверения за билките от култивираните лечебни 
растения; 

4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) предоставя на министъра на околната 
среда и водите информация за нуждите на наблюдението и оценката на 
лечебните растения и на създаването и поддържането на специализираните 
карта и регистър за тях. 
  Кметът на общината контролира ползването на лечебните растения в 
земите, водите и водните обекти - общинска собственост, в поземления 
фонд и в населените места.  
 Разнообразието  на заобикалящата ни природа не е продукт на 
човешки труд, а на еволюцията на живия свят на Планетата и е 
отговорност за всеки индивид. Много и разнообразни са също и 
съчетанията от различни по видов състав ливади, пасища, храсталаци и 
гори. Тези съчетания се наричат съобщества и тяхното разнообразие е 
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голямо. Всички те образуват естествена растителна покривка  не само в 
община Айтос, но и в цяла България.  
 Съществува опасност от унищожаване на редица растения, ако не се 
вземат мерки да се регламентира тяхното събиране. Необходимо е да се 
направи приблизителна оценка на ресурсите  на  лечебните растения в 
община Айтос. Билките не искат нито рало, нито мотика, нито пък  торене 
и напояване, но на тях се гледа на като на доходна стока, без да се мисли за  
бъдещето.  Ресурсите –естествините находища от лечебни растения са 
богати с разнообразни и ценни билки, но те не са неизчерпаеми. Ето защо 
традиционната дейност по билкосъбирането в българия е тясно свързана с 
проблемите по опазването и обогатяването на ресурсите.  

За най-пълноценното използване на лечебните растения е 
необходимо да се знае, кога се събират те -през кое годишно време и коя  
фаза от развитието  им. Да се определи точно времето, когато започва или 
завършва дадената фаза  от развитието на едно растение е невъзможно, 
понеже това зависи от много фактори – географско разпространение, 
климат, състояние на времето / суша, дъждове, ранна пролет или 
продължителна зима / почвени условия и др.     
 В нормативно отношение ползването на лечебните растения е 
регламентирано в:  
� Закон за лечебните растения – в  който събирането на лечебни 

растения се осъществява, чрез издаване на позволително за тяхното 
бране. То се издава на основание чл. 21, ал.2; чл. 22, т. 2 и чл. 26 от 
цитирания по- горе  закон. Позволителното се издава от: Директора 
на Държавно лесничейство; Кмета на общината; Областния 
управител; Директора на дирекция национален парк и то на 
физическо лице.  

� Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за 

събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, 

издадена от министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14 от 
20.02.2004 г.)уточняваща начина и периода на събиране на лечебни 
растения, използването на инструменти и изисквания за опазване на 
находищата на лечебните растения при тяхното бране.  

В района на община Айтос са разпространени: тетра, шипка, трънка, 

глог, коприва, подъбиче, ягода, мента, живовляк, риган, глухарче, 
лайка, бял равнец, жълт кантарион, мащерка, липа, орех. 

  

Глухарче обикновено 
Taraxcum offcinale. 
Сем. Asteraceae 

Радика, глушина, жълтиче, маслениче, конско ребро 
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Разпространение: Многогодишно тревисто растение, късо, просто 
коренище. Във всички органи на растението се съдържа млечен сок. 
Разпространява се по ливади, пасища, ниви, градини, паркове. Намира се и 
в регулацията на населените места в Общината.  
Време за цъфтеж: от април до октомври 
Време за бране: през април се берат листата, през май-стъблата и цветните 
кошнички, а през пролетта и есента се изравят корените 
Използваема част: листата, цветовете, корените, стъблата и сокът. 
 

Живовлек перестолистен, ланцетовиден  
Plantago coronopus L., Plantago lanceolatal L. 

Сем. Planaginaceae 
Разпространение: Многогодишно тревисто растение. Срещат се  из 
тревисти места, покрай пътища и насипи, върху бедни на кислород почви, 
около храсталаци, по пасищата ,по ливадите Намира се и в регулацията на 
населените места в Общината и др.  
Време за цъфтеж: от април до октомври 
Време за бране: май-септември 
Използваема част: листата като се събират напълно развитите листа 
 

Липа, сребролистна, дребно – и широколистна 
Tilia argeantea, T. cordata Mill, T. platyphyllos 

Сем. Tiliaceae 
Широколисни дървета с висичина 20-30 метра, със силно разклонена гъста 
корона 
Разпространение:  из паркове, покрай улици и пътища.  
 

Шипка 
Rosa canina. 
Сем. Rosaceae 

Див трендафил, див гюл 
Храстовидно растение. Стъблата са дълги, прави или извити, достигащи на 
дължина до 4 метра. Плодовете са месести, яркочервени, пълен от вътре с 
четинести власинки, много жълтеникави и твърди семена.  
Разпространение:  среща се по нивите, ливадите, синорите, из горите и 
храсталаците  
Време на цъфтеж: през май - юни 
Време за бране: през октомври 
Изплозвоема част: плодът 
 

                                                     Жълт кантрион 



Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос, 2015-

2020г. 

 

 

 

Възложител: Община Айтос                                   „Ареал Консулт Инженеринг”ЕООД 

134 

Hypericum perforatum 
Сем. Hypericaceae (Guttiferae) 

Звъника, порезниче, кърски чай, сечено биле, твърдокуп, 
шуплек, пелешница, яневички, яновче, смичак, жълт офит, 

зверобой, дзуника, мераклива трева, пелесечено биле 
Многогодишно тревисто растение. Стълбото е изправено, 
силно разклонено в горната си част, кръгло, високо 50-60 см. 
Разпространение: срещат се из тревисти места, храсталаци, 
сечищата, край пътищата, нивите и угарите. 
Време на цъфтеж: от юли до септември  

Време за бране: от юли - август 
Изплозвоема част: стръковете брани по време на цъфтеж.  
 
 

Мащерка 
Thymus vulgaris 

Сем. Lamiaceae (Labiatae) 
бабина душица, воленика, майчина душица, махра, овчарски босилек, 

шапово биле, шеркъ, овчарска мерудия, ябълкиня, яребичина 
Многогодишно тревисто растение. Всички части на растението са покрити 
с етерични –маслени жлези, от което срещу светлинат изглеждат 
пунктирани. Растението има приятна характерна миризма.  
Разпространение: в района около язовир 
“Мишковец”, и в други райони на град Айтос.  
Време на цъфтеж: от май до септември  

Време за бране: от април до октомври 
Изплозвоема част: надземната част 

 

 

Равнец хилядолистен (Равнец бял) 
Achillea millefolium gr. 

Сем. Asteraceae 
Посечена трева, гущерка, пачи пера, хайдушка трева 

Разпространение: широко разпространен на територията на Общината 
вкл. и в регулационните граници на населените места, най-често като 
бурен или плевел край огради, пътища.  
Време на цъфтеж: от юни до септември  

Време за бране: от юни до август 
Изплозвоема част: цветовете и стръковете.  
 

     Трънка  
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           Prunus spinosa L. 
Сем. Rosaceae 

Посечена трева, гущерка, пачи пера, хайдушка трева 
Разпространение: Силно разклонен бодлив храст, висок 1-3 м, с 
тъмносива кора. Из храсталаци, по слогове в зоната на дъбовите гори, в 
низините и планините на цялата страна до 1200 м надморска височина. 
Време на цъфтеж: през март - април 

Време за бране: цветовете по време на цъфтежа, плодовете ноември-
декември 
Изплозвоема част: Използват се цветовете и плодовете. 

 

   Ягода горска 
                  Fragaria vesca L. 
                          Сем. Rosaceae 

Разпространение: Расте по поляни, из храсталаци и гори в цялата страна, 
дори и над 1000 м надморска височина.  
Време на цъфтеж: Цъфти към края на пролетта и началото на лятото - от 
май до август.  
Изплозвоема част: Използват се плодовете и листата. 
 

5.5. Горско стопанство 
Горският фонд заема площ от 82 485 дка или 20,47 % от територията 

на общината. Горските пасища са 10,70 % от фонда ( 8 833 дка ).  
Във флористично отношение районът на Горско стопанство-Айтос, 

който обхваща общините Айтос и Руен, попада в пояса на равнинно-
хълмистите дъбови гори. Наред с разнообразната и богата горска ра 
стителност, представена от дъбови насаждения с единични и групови 
участия на габър, източен бук, липа, явор, бряст, ясен, мъждрян, топола, 
върба, елша, келяв габър и др., се срещат разнообразни билки, които имат 
стопанско значение. В района са разпространени тетра, шипка, трънка, 
глог, коприва, подъбиче, ягода, мента, живовляк, риган, глухарче, лайка, 
бял равнец, жълт кантарион, мащерка, липа, орех. Те намират приложение 
във фармацевтичното производство и медицината за билколечение. За 
гъбарството значение имат манатарката и пачият крак.  

Макар и не висока, Айтоска планина е с богат фаунистичен състав. 
От бозайниците се срещат благороден елен, сърна, дива свиня, заек, 
гризачи(катерица, лалугер, полска мишка, сив плъх, съселидр.). Най-често 
срещаните хищници са– чакал, лисица, дива котка, белка, златка(защитен 
вид), невестулка, черен пор, язовец. Влечугите са представени от 
костенурка (блатна, шипобедрена, шипоопашата-защитени видове), гущер, 
усойница, пъстър смок, змия медянка и др. От птиците са разпространени 
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ястреб, яребица, пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб, глухар, 
сова(защитенвид), улулица, бухал, кукумявка и  др. 

Пасищата заемат 49 117 дка. От Горския фонд, което е 1.1% от 
общата площ на Горско стопанство -Айтос.  

Преобладаващи дървесни видове сред горите със стопанско 
предназначение са черен бор, бял бор, благун, цер, зимен дъб, космат дъб, 
източен бук, габър, липа, акация.  

 

6.Фактори на околната среда 

6.1.Шум 
 Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и 
прилежащата към него подзаконова нормативна уредба осигуряват пълно 
съответствие на българското законодателство с изискванията на Директива 
2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда.  
Целта на Директивата е прилагането на общ подход от мерки и действия за 
избягване предотвратяване или намаляване на вредните въздействия от 
излагането на различните видове шум в околната среда, чрез 
картотекиране на шума и разработването на програми за действие на база 
получените резултати.  
         Стратегическите шумови карти (СШК) изработени в съответствие с 
условията на директивата, са предназначени за глобална оценка на нивата 
на шум в дадена територия, предизвикани от различни източници и за 
представяне на предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. В 
тях е отразен броя на населението, жилищата, детските, учебните, 
лечебните, научноизследователските заведения и обществените сгради, 
които са изложени на различни нива на шумово натоварване. 

Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие 
върху населението (изт. ИАОС) 

 Понастоящем в големите градове на света, през деня уличният шум 
е с интензивност 65 – 85 дБ (А), а в градовете у нас – 65-75 дБ (А), като във 
върховите часове достига до 90 – 95 дБ (А). За сравнение интензивността 
на шума при тих разговор между двама души е 40 дБ (А), а на реактивен 
самолет на височина 100-200 метра - 115 дБ (А ). 
        Високите нива на уличния шум водят до повишаване на шума в 
жилищата.  
        Нормата за пределно допустимо ниво на шума в жилища, възприета в 
редица страни, както и в България е 30-35 дБ (А).  
        Шумът в населените места е стресов фактор за организма и ефектът 
му е свързан със засягането на всички органи и системи; намалена 
работоспособност; преумора, вследствие на нарушени сън и отдих. 
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При продължително излагане на шум е установ ено че той влияе на 
почти всички органи и системи на човешкия организъм, и оказва вредното 
си въздействие, като причинява: 

o на централната нервна система - нервна преумора, психични 
смущения в паметта, раздразнителност; 

o на вегетативната нервна система - усилен тонус, който може 
да доведе до редица сърдечни, циркулаторни и други прояви; 

o на сърдечно–съдовата система – изменения в сърдечния 
ритъм (тахикардия), и промени, които водят до повишаване на 
артериалното налягане; 

o на дихателната система – изменение на респираторния 
ритъм; 

o на ендокринната система – изменение на количеството на 
кръвната захар, повишаване на основната обмяна, задържане 
на вода в организма. 

Съгласно извършените проучвания в областта, въздействието на нивата на 
шума се разделят на следните групи: 

o шум, чието ниво е над 120 dB(A) се счита, че поврежда 
слуховите органи; 

o шум с ниво 100 – 120 dB(A) за ниските честоти и 80 – 90 dB(A) 
за средните и високите честоти може да предизвика 
необратими изменения в органите на слуха и при трайно 
излагане да доведе до болестно състояние; 

o шум с ниво 50 – 80 dB(A) затруднява разбираемостта на 
говора; 

o шум с нива около 50 – 60 dB(A), оказват вредно влияние върху 
нервната система на човека и смущават неговия труд и 
почивка. 
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Законодателството в областта на защита от шума в околната среда 

урежда проблемите, свързани с разработването на мерки за избягване, 
предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на шума. Чрез 
тяхното осъществяване се цели защита на здравето и околната среда и 
осигуряване качеството на живот на населението. 

Практическото изпълнение на директивата от страна на Р 

България, е свързано на първоначален етап с изработване на СШК и 

планове за действие към тях за:  
• агломерациите с над 250 000 жители; 
• основните пътищата - с трафик над 6 000 000 преминавания 

годишно; 
• основните железопътни линии - с над 60 000 преминавания годишно; 
• основните летища с над 50 000 самолетодвижения годишно. 
Община Айтос на този етап не разполага с данни за фактор шум на 
територията си. 

 Съгласно нормативните изисквания за община Айтос не се изисква  
разработен и одобрен общински план за действие за ограничаване и 
намаляване на шума в околната среда , тъй като това задължение е само за 
общините с население над 100 000 жители. 

Контрола на промишлените източници по фактор „шум“ се извършва 
по предварително изготвен график за извършване на контролни 
измервания и изготвен план за контролна дейност в част шум. През 
годината по утвърден график по тримесечия се извършват планови 
проверки по условие 12 на оператори с издадени комплексни 
разрешителни. 
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6.2. Радиационна обстановка и влияние на нейонизиращи лъчения 

Националната система за радиологичен мониторинг  на околната 
среда цели ранно откриване на отклонения от допустимите стойности на 
радиационните параметри в основните компоненти на околната среда и 
предоставяне на наличната радиологична информация за установяване 
както на естествения, така и в случай на ядрена авария радиологичен 
статус. Особено внимание се обръща на районите с потенциални 
замърсители с радиоактивност, като АЕЦ „Козлодуй” и др.(изт. ИАОС) 

 

Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на 
околната среда и представлява полето на гама-лъчите, в което се намират 
всички живи организми на Земята. Измерваната величина е мощност на 
дозата на гама-лъчението и е специфична за всеки пункт, област, регион.  

Данните за мощността на дозата гама-лъчение за страната се 
получават в реално време от 26 постоянни мониторингови станции на 
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на 
радиационния гама-фон (НАСНКРГФ), администрирана от 
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). 

По данни на ИАОС за страната: 
Специфична активност на естествени радионуклиди в 

необработваеми почви, Bq/kg  
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Източник: ИАОС  
При оценката на получените резултати за стойностите на специфичните 
активности на естествените радионуклиди в повърхностния почвен слой, в 
отделните мониторингови пунктове не са констатирани надфонови 
стойности.  
Известен факт е, че най-засегнати от ядрената авария в Чернобил през 1986 
г. са почвите в Южна България. Те са обект на ежегодни контролни 
наблюдения в системата за радиологичен мониторинг на околната среда. 
Данните за специфичната активност и динамика на техногенния 

137
Cs, 

отложен вследствие аварията, характеризират петнисти замърсявания на 
почвите (фиг.5.) 
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Най-високи стойности през годината са регистрирани в Пловдивска, 
Пазарджишка и Смолянска области, като напр.: с. Манастир – 189 Bq/kg, 
гр. Лъки – 147 Bq/kg, Рожен – 142 Bq/kg, с. Наречен – 120 Bq/kg, Юндола – 
117 Bq/kg, гр. Девин – 109 Bq/kg, гр. Добринище – 105,4 Bq/kg . 

Фиг. 5. Специфична активност на 
137

Cs в необработваеми почви,  
Bq/kg 

  

 

  

Източник: ИАОС  
При сравнение на получените резултати, с тези от предходни години, се 
наблюдава тенденция към общо снижаване на специфичната активност на 
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техногенния 
137

Cs, което се обяснява с глобалното му преразпределение 
при естествените миграционни процеси. 
Естествените радионуклиди, съдържащи се в проби от необработваеми 
почви, запазват стойностите на специфичните си активности.  

Радиационно състояние на повърхностни води 

Дефиниция на индикатора 
Обща алфа- и обща бета-активност, съдържание на естествен U и 
специфична активност на 226

Ra на повърхностни води.  
Радиологичният мониторинг на реките, езерата и язовирите в страната се 
осъществява чрез мрежа от постоянни пунктове и се изразява в 
наблюдение на радиологичните показатели във взетите водни проби. 
Посредством последващ радиохимичен анализ се определя обща алфа- и 
обща бета-активност, съдържание на естествен уран и специфична 
активност на 226

Ra. 

Оценка на индикатора 
Данните за обща бета-активност на повърхностни води, получени в 
резултат на провеждания от ИАОС радиологичен мониторинг през 2013 г. 
са представени на фиг. 6. 

Фиг. 6. Обща бета-активност на повърхностни води, Bq/l 

 

 

Източник: ИАОС 
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Източник: ИАОС  
През 2013 г. е провеждан системен мониторинг на радиационното 
състояние в 84 пункта по поречията на по-големите реки и други водни 
обекти в страната, както и в 10 пункта от р. Дунав. 
Анализът на данните за обща бета-активност на водите на р. Дунав и 
останалите основни реки, езера и язовири установява стойности 
значително под установената норма (Наредба № Н-4/14.09.2012 г.) за 

характеризиране на повърхностни води, СГС – 0,5 Bq/l) за пунктове, извън 
райони на потенциални замърсители. 
Тенденцията е радиологичните показатели, в сравнение с предходни 
години, да запазват стойностите си,  характерни за дадения мониторингов 
пункт в страната. 

Министерството на здравеопазването чрез Националния център по 
радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) извършва държавен 
здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от 
въздействието на йонизиращите лъчения на територията на цялата страна 
по отношение на ядрени централи, изследователски ядрени инсталации, 
съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и обекти на бившия 
уранодобив. Една от основните дейности на НЦРРЗ е оценка на 
облъчването и на радиационния риск на населението като цяло или на 
групи от него. 

Оценката на годишната ефективна доза облъчване на населението в 
резултат от трансгранично замърсяване на територията на страната, 
вследствие на аварията в Чернобилската АЕЦ е под 0,01 mSv. В нито една 
от изследваните проби храни не е регистрирано съдържание на 
радионуклиди над нивата за докладване в Европейската комисия, 
установени с Препоръка 2000/473/Евратом(ИАОС). 

Индикатор за дозовото натоварване на населението в страната е 
оценената годишна индивидуална ефективна доза. 

Границата за годишната ефективна доза за всяко лице от населението 
(сумата от дозите, получени от всички дейности с източници на 
йонизиращи лъчения (ИЙЛ)) в съответствие с Наредба за основните норми 
за радиационна защита е 1 mSv. 

Оценка на индикатора 
Годишната ефективна доза за българското население от естествения 

радиационен фон е около 2,3 mSv. В резултат от дейността на човека, става 
допълнително обогатяване на елементите на околната среда с естествени и 
техногенни радионуклиди и тяхното пространствено преразпределение.  
Тези антропогенни източници на йонизиращи лъчения допринасят за 
допълнителното надфоново облъчване на населението. Kъм тях следва да 
се отнесат: 
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–        газоаерозолните и течните радиоактивни изхвърляния от обектите на 
атомната енергетика; 
–        отпадъчните води и отбитата скална маса при миннодобивната 
дейност, в т. ч. от бившите обекти на уранодобива; 
–        сгурията и пепелината от топлоцентралите, работещи с каменни 
въглища; 
–        минералните торове, получени от някои фосфорити; 
–        строителните материали. 
 6.3.Техническа инфраструктура  

Комуникационно-транспортна инфраструктура  
Географското разположение на община Айтос определя значението й 

като важен транспортен възел, през който преминават пътните връзки, 
свързващи северните и южните части на страната. Близостта на най-
голямото пристанище на Черно море и летище Бургас благоприятстват 
осъществяването на транспортни връзки със страните от Черноморската 
зона, а така също и с Близкия Изток. През територията на общината 
преминава първокласния път София-Бургас и третокласните Провадия 
(Варна) и Средец. Останалите пътища в района са четвъртокласни 
(общински). През община Айтос минава и жп линията София-Бургас. На 
територията на общината има жп гара в гр. Айтос, както и спирки за селата 
Тополица, Черноград, Карагеоргиево, Поляново и Малка поляна.  

До всички населени места на община Айтос има асфалтирани 
пътища, като общата дължина на четвъртокласните пътища е 98.20 км. От 
тях преобладават тези с асфалтово покритие, като само 6.20 км. са без 
настилка (черни пътища).  

На територията на община Айтос преминават 40.500 км от 
републиканските пътища на България (към 10.03.2013 г.).  

Дължината на уличната мрежа в общинския център град Айтос 
възлиза на 47,9 км., от тях 44,5 км. са с трайна настилка. Между с. Мъглен 
и с. Белодол (община Поморие) има одобрен проект за изграждането на 
четвъртокласен път с дължина 7,9 км. Отсечката е одобрено от комисията 
по земята към МС, като тя ще съкрати разстоянието на община Айтос до 
курортен комплекс Слънчев бряг с близо 30 км.  

Към момента състоянието на общинските пътища в района е 
задоволително. Недостатъчни обаче се оказват средствата за тяхното 
ремонтиране и поддръжка.  
Състоянието на пътищата и транспортните мрежи на територията на 
община Айтос се е подобрило, като за периода 2002- 2012 г. са 
реализирани няколко проекта по рехабилитация и ремонт на пътищата. 
За периода 2013-2023 г. има проектни намерения за:  
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-Рехабилитация на път I-6 София-Бургас от км 458+500 до км 
480+200  

-Рехабилитация на път III-208 Провадия-Айтос от км 86+700 до км 
94+200  

-Рехабилитация на път III-539 Средец-Трояново-Айтос от км 35+300 
до км 46+600.  

Значителни подобрения се наблюдават и по отношение на уличната 
мрежа и уличното осветление на територията на общината. Всяка година 
се извършват ремонти на уличните настилки в населените места.  
Водоснабдяване и канализация  

Водоснабдяването на голяма част от населените места в община 
Айтос (включително град Айтос) е осигурено от водоснабдителната 
система „Камчия”. Селата Дрянковец, Зетьово, Лясково, Карагеоргиево, 
Пирне, Раклиново, Съдиево, Тополица и Чукарка се захранват от местни 
водоизточници. Качеството на водата в района на общината отговаря на 
хигиенните норми. Уличните водопроводни мрежи в селата Пирне, 
Съдиево, Тополица (нов квартал) и Малка поляна се нуждаят от 
разширение.  

На територията на община Айтос водоснабдяването на населението е 
осигурено на 100%.  

Като цяло съществуващата водопроводна мрежа в населените места 
от общината е амортизирана. В някои участъци е извършена подмяна с 
полиетиленови тръби.  
Канализационни мрежи  

Общата дължина на канализационната мрежа в общината е 31 340 м. 
В град Айтос има изградена канализационна система за събиране и 
отвеждане на отпадъчните води, но липсва ПСОВ.  

За селата Мъглен, Пирне, Караново, Тополница и Карагеоргиево 
канализацията е в процес на изграждане. В останалите населени места в 
общината липсва изградена канализация, като в преобладаващата част от 
случаите домакинствата ползват септични ями за отпадни води. ТозиПрез 
последните години се увеличава загубата на води, поради изтеклия 
амортизационен срок на тръбите. Това налага извършването на ежегодни 
основни ремонтни дейности за отстраняването на аварии на 
водоснабдяването и канализацията на територията на община Айтос.  
Енергийна мрежа  

Всички населени места в общината са електрифицирани, като 
общият брой на трафопостовете е 145. В град Айтос има изградена 
подстанция. Населените места в община Айтос се електроснабдяват с 
напрежение 20 kV чрез електропроводи. Източникът е ПС 110/20 kV 
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„Айтос” и захранваните от нея ВС 20 kV „Айтос”, „Ябълчево”, „Руен” и 
„Дъскотна”.  
Необходимо е изграждането на нови трафопостове в северната, 
северозападната и североизточната част на град Айтос, а така също и в 
селата Черноград и Тополица.  
Почти напълно изградени са уличните електрически мрежи НН в 
общината, като във всички населени места има за довършване сравнително 
къси участъци. Уличното електрическо захранване е кабелно в централната 
градска част на Айтос и въздушно в останалата част и по селата.  
Част от периферните населени места в общината са свързани с изводи 20 
kV на съседни електроснабдителни райони:  

-Рупча, Люляково, Череша, Листец и Скалак – от подрайон 
„Сунгурларе”;  

-Раклиново – от извода „Сигмен” на ПС „Карнобат”;  
-Дрянковец и Мостино – към извода „Брястовец” на ТЕЦ „Коларов”.  

Трасетата на няколко въздушни електропровода преминават през 
територията на общината:  

- 110 kV – към Тягова подстанция, извод „Свобода” от ПС „Бургас” 
към ПС „Карнобат” с отклонение към ПС „Айтос”;  

- 220 kV – извод „Камчия” към ПС „Карнобат”;  
- 400 kV – извод от ПС „Добруджа” към ПС „Бургас”.  
В няколко населени места в общината е извършена подмяна на 

стълбове и кабели на мрежа ниско напрежение 20 kV. Сред тях са град 
Айтос, Дрянковец, Караново, Мъглен, Пещерско, Поляново, Тополица и 
Съдиево.  

Във връзка със сигурното функциониране на ЕЕС, в съответствие с 
действащите нормативни критерии, се налага реконструиране или 
построяване на нови обекти от електропреносната мрежа на територията 
на община Айтос. 

Подобряването и модернизирането на наличната инфраструктура би 
подобрило съществено средата за развитие на местния бизнес, както и 
качеството на живот на местното население.  
6.5. Улично осветление  
Към настоящия момент на територията на цялата община са подменени 
всички улични осветителни тела с икономични – НЛВН (натриеви лампи 
високо налягане). Включването и изключването на осветителните тела е 
чрез програмируеми часовници. Новите осветителни тела осигуряват 
икономия на електроенергия в размер на близо 70%, в сравнение с 
обикновените улични лампи. 
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7.НОРМАТИВНА БАЗА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

 В краткосрочен план пред община Поморие стои задачата за 
изработване на конкретна програма за сътрудничество с НПО  и 
обществеността.  
 На този етап създаването на такова сътрудничество е все още слаба 
страна в дейността на общината. 

Хартата на REC, подписана през юни 1996 година, поставя пред 
страните от Централна и Източна Европа нови важни задачи за решаването 
на екологични проблеми чрез активно сътрудничество между 
неправителствените организации (НПО), правителствата и местните 
власти, бизнес-средите и други екологични организации за свободен обмен 
на информация и гражданско участие в процеса на вземане на решения по 
опазване на околната среда. 

Законът за местното самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА) очертава големите отговорности на общините, отнасящи се до 
съхраняването и устойчивото развитие на околната среда. Общинските 
съвети са упълномощени: 

да определят конкретни изисквания към предприятията и 
фирмите за събиране на твърдите отпадъци;  
да конкретизират условията за използване на общинската 
инфраструктура;  
да въвеждат местни такси;  
за издават разпореждания за опазване на околната среда;  
да налагат санкции за нарушения и неспазване на наредбите и 
разпорежданията 

Законът за опазване на околната среда (ЗООС) възлага на 
общините отговорността за разработване на свои собствени програми за 
опазване на околната среда в сътрудничество с други държавни органи, 
включително РИОСВ, Министерството на околната среда(МОСВ), 
Министерството на здравеопазването(МЗ) и Министерството на 
земеделието и храните(МЗХ).  

Освен това общината е длъжна да информира обществеността за 
състоянието на околната среда и за основните проекти за развитие, които 
подлежат на оценка за екологичното им въздействие. Законът постановява, 
че всички лица имат достъп до наличната информация за състоянието на 
околната среда. 
 

8.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
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Програмата за опазване на  околната среда в Община Айтос 2015-
2020г.цели постигане на целите и съответствието  с актуалните законови 
изисквания в областта на околната среда за периода 2016-2020г. 
Община Айтос има необходимия капацитет да създаде организация и 
осъществи мероприятията и мерките, които да доведат до положителни 
резултати. 

Изпълнението на Програмата изисква:  
-Общински съвет Айтос да осигурява във времето необходимите 

нормативни документи на местно ниво, отговарящи на изискванията на 
националното и регионалното законодателство; 

-Кметът на община Айтос чрез общинската администрация да 
осигурява във времето изпълнение на задълженията , вменени от Закона за 
опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за 
управление чистотата на атмосферния въздух, Закон за водите ,Закона за 
биологичното разнообразие, Закона за защитените  територии,  Закон за 
лечебните растения, Закон за почвите, Закон за земеделските земи, Закон 
за защита от шума в околната среда; 

-Контрол и отчет по изпълнението – Кметът на общината ежегодно 
внася в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна 
среда, а при необходимост  и предложения за нейното допълване и 
актуализиране. Отчетът се представят за информация в РИОСВ.  

-Община следи непрекъснато актуализацията на нормативните 
документи и при необходимост периодично да извършва актуализация на 
програмата 

-Община Айтос организира ежегодно изготвяне на годишни отчети 
за изпълнение на програмата пред Общинския съвет. 

-Община Айтос информира ежегодно РИОСВ гр. Бургас и 
обществеността за изпълнение на програмата. 
 

8.1.Йерархия в управлението: 
Община Айтос-Кмет 
Дирекция”Строителство, устройство на територията, общинска 
собственост и управление на проекти” 
Отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда”  
 

8.2. Отчет за изпълнението на програмата 
Изпълнението на програмата ще се отчита периодично един път 

годишно. 
Отчитането на резултатите от прилагането на програмата за 

изминала календарна година ще става до края на м. март следващата 
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година чрез изготвяне на отчет за изпълнението й, както и цялостен отчет 
за изпълнение на програмата в края на срока на действие. 

 

8.3. Актуализация на програмата 
Програмата е отворена система, която се допълва, променя, 

актуализира във връзка с настъпила промяна в нормативна база или поради 
други причини чрез мотивирано предложение до Общински съвет 
Поморие, който е приел на свое заседание първи вариант на програмата. 

Програмата да се актуализира на три години. 
 

8.4. Информация за околната среда в община Айтос 
 Такава информация може да получи всеки спазвайки 
изискванията на Глава втора на Закона за опазване на околната среда - 
Информация за околната среда, която включва: 
 Чл.17.Всеки има право на достъп до наличната информация за 
околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес. 

Чл. 18. Информацията за околната среда е: 
1. налична първична информация; 
2. налична предварително обработена информация; 
3. нарочно обработена информация. 

Чл. 19. Информация за околната среда е всяка информация в 
писмена, визуална, аудио-, електронна или в друга материална форма 
относно: 
1. състоянието на компонентите по чл. 4 на ЗООС и взаимодействието 
между тях; 
2. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) факторите по чл. 5 на ЗООС , както и 
дейностите и/или мерките, включително административните мерки, 
международни договори, политика, законодателство, включително 
доклади за прилагане на законодателството в областта на околната среда, 
планове и програми, които оказват или са в състояние да оказват 
въздействие върху компонентите на околната среда; 
3. състоянието на човешкото здраве и безопасността на хората, доколкото 
те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на 
околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или 
мерките, посочени в т. 2; 
4. обекти на културно-историческото наследство, сгради и съоръжения, 
доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на 
компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, 
дейностите или мерките, посочени в т. 2; 
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5. анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и 
допускания, използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени в т. 
2; 
6. емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда. 
Чл. 20. (1) Достъпът до информация за околната среда може да бъде 
отказан в случаите, когато се иска: 
1. класифицирана информация, която представлява държавна или 
служебна тайна; 
2. информация, която представлява производствена или търговска тайна, 
определена със закон; 
3. информация, която представлява интелектуална собственост; 
4. информация, която представлява лични данни, ако физическото лице, с 
което е свързана тази информация, не е съгласно с разкриването й, и 
съгласно изискванията, предвидени в Закона за защита на личните данни; 
5. информация, която би се отразила неблагоприятно на интересите на 
трето лице, което е предоставило исканата информация, без да има правно 
задължение да го направи и без да може такова задължение да му бъде 
наложено, и когато не е съгласно с предоставянето на информацията; 
6. информация, която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на 
околната среда. 
(2) Информацията за околната среда се предоставя в срок до 14 дни от 
датата на уведомяване на заявителя за решението на компетентния орган за 
предоставяне на достъп до исканата информация. 
(3) Лицата, които дават информация за околната среда на компетентните 
органи, са длъжни да обозначат информацията, за която съществува някое 
от ограниченията за предоставяне по ал. 1. 
(4) При вземане на решение за отказ за предоставяне на информация по ал. 
1 компетентният орган отчита обществения интерес от разкриването на 
тази информация. 
(5) В случаите на ограничен достъп наличната информация за околната 
среда се предоставя в частта й, която е възможно да се отдели от 
информацията по ал. 1. 
(6) Ограничаването на правото на достъп до информация не се отнася до 
емисиите на вредни вещества в околната среда като стойност по 
показателите, определени от нормативните актове. 
Чл. 21. (1) Компетентни органи по тази глава са централните и 
териториалните органи на изпълнителната власт, които събират и 
разполагат с информация за околната среда. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Компетентни органи 
по смисъла на ал. 1 са и другите органи и организации, които са част от 
консолидираната фискална програма и събират и разполагат с информация 
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за околната среда, с изключение на органите на законодателната и 
съдебната власт. 
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Задължено да предоставя информация за 
околната среда по реда на 
тази глава е и всяко физическо или юридическо лице, което предоставя 
обществени услуги, свързани с околната среда, и което осъществява тази 
дейност под контрола на органите и организациите по ал. 1 и 2. 
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