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Отчет по изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на 

територията на община Айтос 2015 -2020г. “ за 2019 г. 

 

Общинската програма за опазване на околната среда е разработена на основание чл. 

79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). По своите цели, обхват и значение 

Общинската програма има ролята на водещ документ в областта на опазването на околната 

среда на местно ниво. Нейното предназначение е да съдейства за реализиране на законовите 

изисквания и управленските задачи в областта на екологията. 

Настоящият отчет се изготвя във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 79, ал. 5 

от Закона за опазване на околната среда. Отчетът за изпълнение на плана за действие заложен 

в общинската програма съдържа информация за степента на постигане на целите, 

резултатите и предприетите мерки. 

Основните цели заложени в програмата са: 

 Подобряване качеството на живот на населението на общината; 

 Открояване приоритетите в областта на околната среда и стиковане на общинските 

мерки с националните програми и стратегии; 

 Разумно използване на природните дадености на територията на общината за развитие 

на икономическия потенциал. 

 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. 

През 2018 г. е утвърден  Общ устройствен план (ОУП) на територията на Община 

Айтос. Основната цел на Общ устройствен план (ОУП) на територията на Община Айтос е 

дефиниране на единна концепция за устойчиво пространствено развитие, обхващащо цялата 

територия на общината, към която да бъдат интегрирани и предвижданията по отношение на 

околната среда. В ОУП са включени конкретни устройствени предвиждания, насочени към 

разрешаване на текущи проблеми по опазване на околната среда на територията на 

общината, в т.ч.: 

 За намаляване замърсяването на атмосферния въздух е предвидено модернизация 

и разширяване на местната транспортна инфраструктура. Изграждане и 

осигуряване на паркоместа при ново строителство. Поетапно обновяване на 

организирания публичен транспорт. 

 Преустановяване на заустванията на отпадъчни води от населените места без 

пречистване. Подобряване на съществуващото в момента състояние на 

канализационната мрежа и начините на пречистване на отпадните води. Всичко 

това ще предотврати риска от инфилтрации и замърсяване на подземни води, 

както и елиминиране на реалния риск от постъпване на непречистени води във 

водните обекти. 

 Предвидено е подмяна, реконструкция и рехабилитация на морално и физически 

остарялата довеждаща водопроводна мрежа, водоеми, помпени станции. Очаква се 

да се осигури нормално водоснабдяване с питейна вода на всички територии в 

общината. 
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Раздел „Управление на водни ресурси“ 

 

За постигане на по – ефективно управление на водните ресурси, в общинската 

програма е заложено изпълнение на проекти и дейности приоритетно насочени към 

доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа 

и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. 

 

● Мярка 1. Реализация на проект „Изграждане на ГПСОВ – Айтос“ 

 

През 2016г. община Айтос е изработила проектно предложение и кандидатства по 

процедура за предоставяне на финансова помощ с № BG16M1OP002-1.009 – Изпълнение на 

ранни ВиК проект – компонент 2, обявена за финансиране по приоритетна ос 1 „Води“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Като резултат през януари 2017г. е 

сключен договор за финансиране с МОСВ, в качеството му на Договарящ орган на ОП 

„Околна среда 2014 – 2020“ със срок за реализация на проекта до 21.12.2019 г. Общата 

стойност на проекта: 18 929 054.03 лв. През февруари 2017 г, веднага след подписването на 

договора за безвъзмездно финансиране по проект "Изграждане на пречиствателна станция за 

отпадъчни води в град Айтос" по ОП "Околна среда 2014-2020“, Общинска администрация - 

Айтос стартира изпълнението на дейностите с обявяване на обществени поръчки. След 

проведено публично състезание, с решение №ОП-17-28 от 21.07.2017 г. на кмета на общината 

бяха определени изпълнители на обществената поръчка с предмет "Проектиране и 

изпълнение на строителство по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води  на гр. 

Айтос“, по две обособени позиции: 

 Обособена позиция 1 - Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води  на 

гр. Айтос, в това число и съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ 

колектор, довеждащ водопровод и др. и  

 Обособена позиция 2 - Доизграждане на Главен клон І и Главен клон ІІІ от 

канализационната мрежа на гр. Айтос. 

 

През 2018 г. е направена първа копка за изграждане на "Пречиствателна станция за 

отпадъчни води на гр. Айтос". Пречиствателна станция за отпадъчни води в Айтос ще е с 

работен капацитет  22 044 екв. ж. Проектът предвижда съвременна технология за пълното 

биологично пречистване на отпадъчната вода в биобасейн и отстраняването на фосфора в 

отделен селектор. Обеззаразяването на пречистените води ще става със специални UV лампи. 

В рамките на проекта е предвидено изграждане на съоръженията за събирането на отпадните 

води от канализационната мрежа в града и отвеждането им до пречиствателната станция за 

пречистване. Резултати от изпълнението на проекта са постигане на свързаност на 

съществуващата канализационна система обслужваща населението с ПСОВ, чрез което ще се 

постигне пречистване на отпадъчни води.  

През 2019 г. по Проект "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в 

град Айтос" се направи много и предстои издаването на Акт 15. Срока за финализиране на 

проекта е  21.12. 2020 г.  и  община Айтос ще има нова, модерна, отговаряща на всички 

европейски директиви пречиствателна станция.  
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● Мярка 2. Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и 

канализационна мрежа на населените места в общината. 

 

През 2019 г. беше реконструирана водопроводната мрежа в гр.Айтос на  ул. „Васил 

Левски“, ул. „Паскал Янакиев“, ул. „Станционна“ и част от ул. „Димчо Карагьозов“. 

Община Айтос успя да осигури финансиране и ще инвестира 5 864 739.11 лв. без ДДС  по  

проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“. 

Финансирането е по общински проект от Програмата за развитие на селските райони 2014 -

2020 г. и е разделена на 3 обособени позиции. Приоритетно включените в проекта по 

преценка на ВиК експертите са : 

- Улична водопроводна мрежа в с. Мъглен; 

- Улична водопроводна мрежа в с. Карагеоргиево; 

- Допълнително водоснабдяване на с. Чукарка от деривация „Камчия“. 

 

Раздел „Атмосферен въздух“ 

 

Община Айтос е разработила и изпълнява „Програма за намаляване на нивата на фини 

прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни 

вещества на територията на Община Айтос за периода 2016 -2020 г.“.  

Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ, Програмата и плана за действие са неразделна част от 

разработена общинска програма за опазване на околната среда. 

На територията на общината няма постоянно действащи пунктове за контрол 

качеството на атмосферния въздух. Проведени са  замервания - през 2012, 2015, 2016 и 2017 

година с мобилната автоматична станция /МАС/ на Регионална лаборатория - Стара Загора. 

Въз основа на извършен дисперсионен анализ е констатирано, че водеща роля в 

замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 в община Айтос има група източници „Битово 

отопление“, в резултат от изгарянето на твърди горива в домакинствата. На второ място е 

влиянието на автомобилния транспорт. Това се дължи на вторично разпрашаване на 

натрупания пътен нанос по уличната мрежа. Влиянието на промишлеността е незначително, 

поради липсата на големи производства и мощни източници на емисии. 

Възможни мерки за подобряване на КАВ по отношение на ФПЧ10 заложени в плана за 

действие са насочени към: 

● Намаляване емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление, в т.ч. повишаване 

енергийната ефективност на сградите, с което да се намали консумацията на твърди горива.  

 

През 2018 г. е разработена и приета с Решение на общински съвет „Програма за 

енергийна ефективност на територията на Община Айтос“ с период на действие 2018 – 2022 

г. и План за действие към нея. 

 За повишаване на енергийната ефективност през 2019 г., от страна на общинската 

администрация са изпълнявани следните дейности: 

 

Жилищни сгради 

 

- През 2019 г. всички жилищни сгради, въведени в експлоатация, притежават 

сертификат за проектни енергийни характеристики. 

- Прилага се административна и техническа помощ при участие на жилищни сгради в 

проекти, финансирани от национални и европейски програми. 
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- На територията на общината  общо 6 бр. многофамилни жилищни сгради, обхващащи  

216 апартаменти в града са санирани и въведени в експлоатация.  

- На интернет сайта на общината се публикува актуална информация за възможностите 

и реда за подобряване енергийната ефективност на сградите. 

 

Обществено-административни сгради: 

 

В общо 9 общински сгради са извършени енергийни одити на водогрейните котли и 

климатични инсталации. Извършено е и замерване на моментните параметри на димните 

газове с цел установяване ефективността на горивния процес и работата на всеки един от 

котлите. 

Прилагани са енергоспестяващи мерки при ремонт и обновяване на общински сгради 

в т.ч по ограждащи елементи, покрив и под, подмяна на прозорци и врати, отоплителни и 

осветителни инсталации. В рамките на проект „Текущ ремонт на сградите на Община Айтос 

и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства през 2019 год.” са извършени 

дейности по ремонт и обновяване на следните обекти: 

- Сгради на общинската администрация; 

- Здравните кабинети в селата на  Община Айтос; 

- Сгради на Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос; 

- „ Дом за стари хора“ – гр. Айтос; 

-  Основен ремонт на Автогара – Айтос; 

-  Реконструкция и разширение на спортна зала. 

 

Постигната ефективност от мерките: Намаляване на емисиите от ФПЧ10 от отоплението. С 

подобряване на енергийните характеристики на сградите се консумира до 60% по-малко 

енергия за отопление, което индиректно влияе върху емисиите във въздуха.  

 

● Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта: чрез прилагане на действия, с които да 

се предотврати внасянето на нанос върху пътните платна. 

- Извършва се ежедневно почистване на основните пътни артерии от натрупания прах 

и поддържането им в добро състояние.  

- Осъществяване на проверки за спазването на мерки за недопускане на замърсяване 

от строежите : 

- Приета е общинска наредба за опазване на обществения ред в община Айтос. 

- Извършва се постоянен контрол от страна на общинската администрация за спазване 

на въведените разпоредби, в т.ч. и за:  

▪ предаването на всеки строителен обект да се предхожда от щателно почистване  на 

строителната площадка и прилежащите площи; 

▪ при изпълнението на дейности за ремонт и строителство на ВиК мрежи, улици и др. 

да не се допуска замърсяване на прилежащите площи и територии с кал и други 

замърсявания, водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашаване. 

Комплексното изпълнение на заложените мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от 

транспорта е довело до предотвратяване на натрупването на прах върху уличните платна и 

прилежащите терени и препятстване на вторичния нанос на фини прахови частици, както и 

снижаване на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 през летните месеци. 
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● Контрол за неправилно паркиране, особено в зелените площи. 

- Изпълнява се чрез  проверки от страна на общинската администрация. 

 

● Изграждане, реконструкция и поддържане на добро състояние на пътната и уличната 

мрежа в общината. 

Извършва се ежедневно почистване на основните пътни артерии от натрупания прах и 

поддържането им в добро състояние. Чистотата на уличната мрежа се поддържа в добро 

състояние от „Астон Сервиз” ООД, съгласно Договор за услуга.  

През 2019г. с Решение на Общински съвет – Айтос и Решение на ОС „Сдружение 

управление на отпадъците – регион Бургас се даде съгласие за закупуване на автомобил за 

почистване и миене на уличната мрежа в града, като средствата са от  натрупаните  

отчисления по чл.64 от ЗУО. Обявена е процедура за обществена поръчка относно доставка 

на „Многофункционален автомобил с метачно устройство, смукател, сметосъбиращ бункер 

окомплектован с прикачни съоръжения: маркуч за засмукване на листа, водоноска с миячна 

система и др”. 

През 2019 г. са извършени дейности по цялостно обновяване, ремонт и поддържане на 

улични и тротоарни настилки  по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 

на територията на община Айтос“. В обхвата на проекта са включени улиците: „Панайот 

Волов”, „Васил Левски”, „Стефан Караджа” и  „Станционна“. Положената асфалтова 

настилка  е 21 768  кв.м , а положената тротоарна настилка е 12 900 кв.м. 

През 2019 г. по проект „Реконструкция и рехабилитация на улични настилки в 

населените места: с. Черна могила, с.Черноград и с.Тополица, община Айтос“ се подменени 

съществуващи бордюри с нови и е положена нова асфалтова настилка 11 610 кв.м.През 

следващата година предстои обновяването на улиците „Паскал Янакиев“, „Димчо 

Карагьозов“, „Цар Освободител“ и др. 

Ефективността от всички мероприятия е с цел намаляване на емисиите в атмосферния 

въздух от транспорта. 

 

● Благоустройство и озеленяване на крайпътните и междублоковите пространства, с 

цел защита от прах и газове. 

Ежегодно със средства от общинския бюджет се извършват дейности по 

благоустройство на крайпътните и междублоковите пространства и поддържане на 

териториите определени за зелени площи с цел ликвидиране на потенциални източници на 

прахови емисии. В рамките на тези средства ежегодно се извършва: косене на тревни площи 

и събиране на окосена трева; засаждане на дървета и храсти; поддържане на цветни 

композиции; премахване на сухи дървета по заповеди и аварийно; резитба на клони и 

оформяне на корони. 

През 2019 г. е реализиран проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен 

отдих в лесопарк “Славеева река“, гр. Айтос“. По инициативата на гражданите на община 

Айтос,  бяха засадени млади дръвчета . 

През 2019 г. се реализира  Проект „Озеленяване и възстановяване на зона за отдих с 

детски кът, находящ се в гр.Айтос, община Айтос“ (градинката пред Държавно горско 

стопанство - Айтос). 

В деня на гората, бяха засадени млади дръвчета в  градинката срещу СО „ Никола 

Йонков Вапцаров“ – гр. Айтос. 

На улиците „Панайот Волов”, „Георги Тихолов”, „Стефан Караджа“ и „Димитър 

Зехирев“ на мястото на старите, изсъхнали и опасни дървета са засадени  млади дървчета. 

Ефектиността от проведените мероприятия е ограничаване на емисиите на ФПЧ10  и 

превишенията през летния сезон в резултат на транспортно замърсяване. 
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●  Контрол на емисиите от производствените предприятия 

Извършва се съгласно изискванията на действащото екологично законодателство в 

Република България. 

Ефект: Намаляване броя на констатираните нарушения. Редуциране замърсяването на 

въздуха от промишлеността. 

 

● Контрол върху дейността на строителните фирми 

През годината е извършван контрол на строителните обекти за недопускане на 

замърсяване на прилежащите площи към строежите; за недопускане на складиране на земни 

маси и строителни отпадъци извън оградите на строителните площадки; за недопускане 

замърсяване на уличните платна от тежкотоварните автомобили, обслужващи строежите. 

Ефект: Намаляване броя на констатираните нарушения. Редуциране замърсяването на 

въздуха. 

 

● Поддържа се актуална информация относно дейността на фирмите и предприятията в 

общината и потенциалните замърсители на атмосферния въздух. 

 

Раздел „Опазване на биологичното разнообразие. Лечебни растения“ 

 

Издадена е Заповед на кмета на община Айтос във връзка с опазване на липовите 

дървета от чупене, кастрене и рязане на клони на територията на общината. През 2019 година 

не са констатирани нарушения. Община Айтос не е издавала позволителни за ползване на 

лечебни растения. Не са постъпили и заявления за издаване на удостоверения за култивирано 

отглеждане на лечебни растения. 

 

Раздел „Устойчиво ползване на земите и почвите“ 

Съгласно чл. 37 от ЗСПЗЗ са определени, размера и местоположението на мерите, 

пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване. Определени са задълженията на 

общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата на територията на 

община Айтос. С цел опазване на почвите, ползвателите се задължават да спазват следните 

ограничения и забрани: 

- Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени и др. 

отпадъци; 

- Да не извършват сеч на отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от 

компетентните органи; 

- Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 

- Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 

провеждат борба с плевелите и устойчивите растителни видове; 

- Да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние. 

Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища на 

община Айтос се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на 

общинските мера, пасища и ливади от страна на ползвателите. При констатирани нарушения 

да уведомят община Айтос. През 2019 г. не са констатирани нарушения по изпълнение на 

договорите. 

 

● Превенция на наводнения. Борба с ерозията , почистване и корекция на дерета, 

възстановяване на полезащитните пояси. 

Периодично на територията на общината се извършва почистване на деретата с цел 
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осигуряване тяхната проводимост и съответно намаляване възможностите за затлачване, 

които биха довели до наводнения.  

 

Раздел „Управление на отпадъците“ 

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

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

Програма за управление на отпадъците с период 2015 - 2020 г., която е приета с Решение на 

общински съвет – Айтос. Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от 

общинската програма за опазване на околната среда. Основните приоритети, заложени в 

програмата са: 

- Намаляване или ограничаване образуването на отпадъци 

- Екологосъобразно управление на отпадъците, отговарящо на Европейските стандарти; 

- Почистване на старите замърсявания с отпадъци; 

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

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

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

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, вкл. биоотпадъци, 

опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на своята територия. 

 

●Поддържане на системата за организирано събиране и транспортиране на битови 

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

масово разпространени отпадъци 

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

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

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

Сунгурларе”, с. Братово и две претоварни станции – в Несебър и Карнобат. Приета е 

Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Бургас ( 2017 г. – 2020 г.), 

която е продължение на последователната и целенасочената политика на общините за 

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

да осигури работещ инструмент за качествени услуги по управлението на отпадъците за 

населението и бизнеса и да прилага общоевропейската йерархия на управлението на 

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

сдружението. 

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

транспортиране на битови отпадъци, която обхваща всички населени места – общо 17 на 

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

сметопочистване и сметоизвозване през 2019 г. е 35 800 души. Границите на районите, в 

които се предлагат услугите и честотата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване се 

определят ежегодно със заповед на Кмета на общината. Дейностите по събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци се изпълняват от „Астон Сервиз“ ООД, съгласно 

сключен договор след проведена обществена поръчка. Всички населени места, включени в 

организираното сметосъбиране и сметоизвозване са оборудвани със съдове за отпадъци  тип 

„ Бобър“ и  „Мева“, които се обслужват с честота съгласно заповедта на кмета на общината и 

график на сметопочистващата фирма. Съдовете се подменят и допълват по необходимост. 

Финансирането на услугите и дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, сепариране и 
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депониране на битовите отпадъци, както и отчисленията и обезпеченията по Закона за 

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

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

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

чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Общината за съответната 

година. 

През отчетната година от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване  

от община Айтос са образувани, събрани и извозени 7314.280 т.  отпадъци от „Астон Сервиз“ 

ООД  до депо Братово, съгласно сключен договор между община Айтос и ОП “Чистота еко“, 

гр. Бургас. 

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

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

„Екопак България” АД. В договора са обхванати и дейности по рециклирането 

/оползотворяването на потоците отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и 

стъкло/, в изпълнение на задължението съгласно чл. 19, ал. 3, т. 6, т. 7 и чл. 20, ал.1, т.1  

от ЗУО. Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) обслужва 

населението на: - гр. Айтос, с. Мъглен, с. Пещерско, с. Пирне, с. Карагеоргиево и с. 

Тополица. Системата за РСОО се състои от три вида цветни контейнери : 

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

метални опаковки; 

● сини контейнери тип „Иглу“, с обем 1500 л – предназначени за отпадъци от 

хартиени и картонени опаковки; 

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

опаковки. 

 С цел повишаване информираността на гражданите  относно  ползите от разделното 

събиране на отпадъците „Екопак България” АД  предоставя редовно информационни 

брошури.  

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

България” АД е общо 112,060 т.,  а депонираното количество отпадък е 45, 770 т.  

 Количеството отсортиран отпадък е общо - 66,209 т. : 

- Син контейнер /хартия и картон/    - 35,442 т. 

- Жъл контейнер /пластмаса и метал/ - 18,068 т. 

- Зелен контейнер /стъкло/ - 12,780 т. 

 

Разходите през 2019 г.  за депониране и  сепариране на смесени битовите отпадъци  на 

община Айтос към  ОП “Чистота еко“, гр.Бургас  са  на стойност 168 661,42 лв. Дължимите и 

изплатени обезпечения по чл. 60 от ЗУО са на стойност 63 234,51 лв., а отчисления по чл. 64  

от ЗУО – 460 854,43 лв. 

В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците в Община 

Айтос е въведена система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци с цел 

увеличаване дела на оползотворяване и рециклиране на отпадъците. Община Айтос има 

сключени договори с организации и фирми по оползотворяване за разделно събиране и 

предаване за последващо оползотворяване на: 
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Вид отпадък 
Сключен договор с организации по 

оползотворяване 

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО) 
„Електрооползотворяване“ ЕАД 

Негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА) 
“Трансинс батери“ ООД 

Излезли от употреба гуми 
“Трансинс Авторециклиращ 

Консорциум” АД 

Отработени масла „Ойл Рециклейшън“ ООД 

ИУМПС „ Айтос мобилна борса“ ЕООД 

 

 

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

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

употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, отработени масла.  

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

(ИУЕЕО) са предадени са 840 кг. Извозването на ИУЕЕО се извършваше от домовете на 

гражданите. 

 

„Трансис батери“ ООД е предоставила на община Айтос съдове за разделно събиране 

на батерии, които са поставени  в кметства, училища и др.През 2019г. събраното и предадено 

количество батерии е 8 кг. 

 

„Ойл Рециклейшън“ ООД , също е предоставила съдове за разделно събиране на 

отработени масла. Предоставя информация на  населението на община Айтос, чрез 

средствата за масова информация за вредите от  замърсяването на почвите, водите и въздуха  

от неконтролираното  изхвърляне и изгаряне на отработените масла.  

 

Събрани са 1,460 т.  пластмасови  капачки от  "Голямото сърце на Айтос" за 2019 г.  В 

кампанията  взеха активно участие деца от детски градини, училища и много активни 

граждани.  

 

В сайта на община Айтос в Раздел „Екология“  са  описани пунктовете за смяна на 

автомобилни масла на територията на гр.Айтос. 

 

В изпълнение на изискванията по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, община Айтос има 

сключен договор от 12.02.2019г. с „Финтрeйд Инженеринг“ ЕООД за осигуряване на 

мобилен контейнер (център) с вместимост 4 м
3 

и 7 м
3 

за събиране и извозване на отпадъци 

образувани от бита. С договора се осигурява възможност на гражданите да предават 

разделно събраните отпадъци от домакинствата, строителни , в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 

опасни отпадъци и др. Заплащането е за сметка на  лица, образували отпадъците. 

 Съгласно Договор №111/20.02.2018г., сключен между Община Айтос и „Ростер“  

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

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) до съответната площадка за  временно 
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съхранение и  преработка на строителни материали. Цената на тон строителен отпадък е 4,50 

лв. и се заплаща от лицата, образували отпадъците . 

  

За осигуряване на разделно събиране на биоразградими - зелени отпадъци, бяха 

закупени компостери с вместимост 1600 л. Поставени са в училища, детски градини, 

старчески дом , социални заведения и села. 

       

Община Айтос разполага с площадка за  едрогабаритни отпадъци, в част от УПИ -VI, 

в кв. 264 по плана на гр. Айтос, община Айтос. 

  

В края на декември 2019 г. съгласно договор е доставен и „Мобилен център за 

разделно събиране на отпадъци “ от домакинствата, който ще отвори врати  през 2020 г. 

Гражданите на община Айтос ще могат да предават безвъзмездно: хартия и картон; 

пластмаса; стъкло; метал; флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи: живак, 

акумулатори, батерии, боя, перилни и почистващи препарати, лекарства с изтекъл срок на 

годност, опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества. 

 

 

● Премахване на нерегламентирани сметища и замърсявания върху общински 

терени 

Ежедневно общинска администрация извършва проверки за наличието на изхвърлени 

отпадъци на закритите сметища в населените места, както и за образувани нови такива. 

Информира гражданите на община Айтос чрез всички средства за масова информация 

(вестник „Народен приятел“, интернет, официален сайт на общината) да не се допуска 

изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места. Ежегодно в план-сметките за 

сметосъбиране и сметоизвозване, Община Айтос предвижда средства за поддържане на 

обществени територии, в т.ч. и почистване на образувани замърсявания.При установяване на 

нови локални замърсявания се предприемат своевременни мерки за почистване, както и за 

предотвратяване на повторното им образуване. За почистване на локални замърсявания през 

2019 г. община Айтос е изразходила  общо 64 920 лв. 

За поредна година в Община Айтос на 16 септември 2019 г. се проведе кампания ”Да 

изчистим България заедно”. Във връзка с почистването на община Айтос се предоставиха 

чували , ръкавици от нашите партньори „Екопак България” АД, ПУДООС, РИОСВ – Бургас 

и талони за гориво от Областна администрация –Бургас. Включиха се много детски градини, 

училища, активни граждани и др. Събраното количество отпадъци е 7,200 т. 

 

 

● Закриване и рекултивация на общински депа с преустановена експлоатация 

 

През 2003 г. след решение на Общинския съвет, община Айтос се включи в проекта 

“Регионално управление на отпадъците – Бургас” по програма ИСПА. Със Заповед  №РД-

103/06.07.2015 г. на РИОСВ-Бургас е спряна експлоатацията на депо за неопасни отпадъци 

Айтос.  

Община Айтос сключи Договор №13096/07.08.2019 г. с „Предприятие за управление 
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на дейностите по опазване на околната среда“  срещу частично осигурено финансиране за 

рекултивация на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за 

битови отпадъци в ПИ 000341 и ПИ 000342 в землището на с.Лясково и ПИ 001003 в 

землището на гр.Айтос, община Айтос, област Бургас“. На 25.10.2019 г. е открита 

строителната площадка на общинското депо. 

 

В Програмата за управление на отпадъците са предвидени мерки, за постигане на основните 

ни цели. Община Айтос ще продължи и в бъдеще  целенасоченото да ги изпълнява. 

 

 

 

КМЕТ НА  ОБЩИНА АЙТОС  

ВАСИЛ ЕДРЕВ 


