ОБЩИНА

ПОПОВО

ОТЧЕТ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2011 ГОДИНА

Общинската
програма за управление на дейностите по отпадъците
е
разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на околната
среда и чл. 29, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Програмата е приета с
Решение № 665 по протокол № 52 / 18.08.2011 г.
Общинската програма поставя следните цели за управление на отпадъците:
предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, увеличаване на
количеството на рециклирани и оползотворени отпадъци, създаване на организация по
разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците,
екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, предотвратяване и намаляване на риска
от стари замърсявания с отпадъци, укрепване на административния капацитет на
общината, във връзка с отговорностите за управлението на отпадъците, участие на
обществеността.
Съществена част от Програмата е Планът за действие, в него за залегнали
конкретни дейности за постигане на целите.
През изтеклата 2011 г. са изпълнени следните дейности, залегнали в плана по
цели:
ЦЕЛ 1 - ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНИЕТО НА
ОТПАДЪЦИ
-

-

През 2011г. община Попово проведе процедура по изисквания на ЗОП по
избиране на изпълнител на дейностите по събиране и извозване на ТБО и
поддържане на територии за обществено ползване в Общината. Като
изискване към изпълнителя на дейностите е заложено отделяне на
биоразградими отпадъци и извозването им на определена за целта площадка.
За изпълнител на дейностите по сметосъбиране и поддържане чистота на
обществени места е избрана „А.С.А. България” ЕООД.
Община Попово поднови Договора с оператора на Регионално депо „БКС Търговище” ЕООД за извършване на дейности по обезвреждат на ТБО
генерирани от територията на община Попово.
ЦЕЛ 2 – НАРАСТВАНЕ НА
ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ

-

КОЛИЧЕСТВАТА

РЕЦИКЛИРАНИ

И

Община Попово има сключен договор за сътрудничество №Д-1021/29.03.2010г. с организация по оползотворяване „Екоколект” АД за
въвеждане система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Териториален обхват на системата за разделно събиране на отпадъци от
опаковки е осъществен в два етапа. Първи етап на реализация включва
следните населени места: гр. Попово, с. Кардам, с. Светлен, с. Заветно. С
втори етап са обхванати следните села: с. Априлово, с. Глогинка, с.
Ковачевец, с. Ломци, с. Медовина, с. Садина, с. Славяново.
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-

Системата включва 73 бр. пункта, от които: 51бр. са разположени в гр.
Попово и 22 бр. пункта в селата на общината.
Услугата по обслужване на цветни съдове
за разделно събиране на отпадъци от
опаковки се извършва от „Еколандтрейд”
ЕООД с която организацията е сключила
договор.

ЦЕЛ 3 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ,
ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ, СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
-

-

На 03.02.2011г. се учредява сдружение за управление на отпадъците за
регион Търговище /Решение №1 от общото събрание на Сдружението/. На
заседанието е избран председател на сдружението – кмет на Община
Търговище д-р Красимир Мирев. Определени са служители от всяка
общинска администрация, които ще подпомагат и осигуряват дейността на
Регионалното сдружение, приети са вътрешни правила на работа на
сдружението. През изминалата година сдружението проведе две събрания на
които се обсъждаха актуални въпроси свързани с експлоатацията на
регионалното депо.
Разходите по експлоатация, разширение, реконструкция и модернизация на
Регионалното депо – Търговище се поемат солидарно от двете общини, като
размера на средства за всяка община е определен на база процентно
съотношение средни годишни количества битови отпадъци генерирани от
общините: за Община Попово - 23% и 77% - за Община Търговище.
ЦЕЛ 4 – ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

-

-

-

Услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота на
обществени места в община Попово се извършва от „А.С.A.- България”
ЕООД - София по силата на договорите за обществена поръчка съгласно
ЗОП.
За извършване на услугата по събиране на ТБО на територията на Община
Попово са разположени :
o В гр. Попово 505бр. нови поцинковани контейнери тип „Бобър” 1,1 м3;
o В 34 села 938 бр. рециклирани контейнери тип „Бобър” 1,1 м3;
ТБО събрани от територията на Община Попово се обезвреждат на
Регионално депо – Търговище намиращо се в землището на с. Пайдушко,
Търговищка област.
Дейността на фирмата по сметосъбиране постоянно се контролира от
служители на общината.

-

През периода на 2011 г. служители на Общинска администрация са
извършили периодични проверки в населени места за наличие на
нерегламентирани сметища.

-

В ход е проект за изграждане на предприятие за преработка на отпадъци,
съвместно с чуждестранен инвеститор под формата на публично-частно
партньорство. На този принцип ще се изгради съвместно търговско
дружество „ЕКО-Попово”. За целта са подписани споразумения между
Общината и италианската фирма ЕРКА-ГРУП. Като партньор е привлечена и
Европейската агенция за публично-частно партньорство, която се ангажира
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да менажира целия процес на изграждане на предприятието и осигуряване на
необходимите документи за функционирането му. ЕКО Попово ООД ще
предлага своите услуги на общини, институции, на публично-частните
партньорства и фирми както в сферата на управлението, така и в сферата на
аграрното и промишленото производство за осигуряване преработка и
оползотворяване на получаваните при тяхната дейност отпадъци.
ЦЕЛ 5 – ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СТАРИ
ЗАМЪСЯВАНИЯ С ОТПАДЪЦИ
-

Извършено е почистване на прилежащи територии на общинска и
републиканска пътни мрежи.
Със заповед № З-11-180/09.03.2011г. на кмета на Общината е наредено на
кметовете и кметските наместници по населени места да извършват
контрол за недопускане изхвърлянето на отпадъци на неразрешените за това
места и създаването на незаконни сметища.
ЦЕЛ 6 – ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

-

През изминалата година Сдружението за управление на отпадъците
кандидатства за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ пред
ПУДООС за подготовка на проектна документация за реконструкция и
разширение на регионалното депо за отпадъци. След разглеждане на
заявлението за финансовата помощ – Община Търговище получи отказ на
финансиране. Поради неотложността за решаване на проблемите с
финансиране на дейностите по разширяване на депото бе взето решение
финансирането да се извършва със собствени средства на двете общини, като
е необходимо да бъдат извършени следните дейности:
1. Изготвяне Доклад за ОВОС;
2. Изготвяне на комплексно разрешително;
3. Изготвяне на ПУП;
4. Изготвяне на работен проект.

ЦЕЛ 7 – ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ ЗА
ОТПАДЪЦИТЕ
-

Община Попово осигурява достатъчна и достоверна информация за
източниците, вида, количествата и дейностите по третиране на отпадъците,
съгласно изискванията на Наредба № 9 от 28.09.2004 г.

ЦЕЛ 8 – УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СЕКТОРА И ПРИЛАГАНЕ
НА ПРИНЦИПИТЕ „ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ” И „ЗАМЪРСИТЕЛЯТ
ПЛАЩА” В СИСТЕМАТА ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
-

Специалисти от общинската администрация участват в обучение и семинари
във връзка с прилагане на законодателството по управление на отпадъците.
ЦЕЛ 9 – УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

-

На замърсителите и тези, които увреждат околната среда са съставени актове
по Наредба 1 за опазване на обществения ред и чистота на населените места
на територията на общината, ЗУО и ЗОСИ.
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-

Организирани са дни за почистване териториите на населените места с
участие на граждани, фирми, обществени организации и други, като
Общината осигурява необходимите транспортни средства.

ЦЕЛ 10 – УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС
УТАЙКИ ОТ ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ
ВОДИ
-

Община Попово има разработена Програма за управление на утайки от
Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Попово, която е утвърдена с
Решение №222/23.06.2010г.
Утайки от пречиствателна станция периодично се изследват в акредитирана
лаборатория. За 2011г. са депонирани 460 м3 утайки от ГПСОВ – Попово,
която се използва за рекултивация на нарушени терени.
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

-

На територията на общината има изградени два центъра за разкомплектоване
на излезлите от употреба моторни превозни средства на : ЕТ „ Кадиров –
Ю.Алиев” с. Славяново и „Алтметал” ЕООД гр. Попово.
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДОВАНИЕ
-

Община Попово има договор за партньорство с фирма „Тонер Дайрект
България” ЕООД във връзка с намерение за изграждане на пунктове за прием
на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Кмет на Община Попово: ПОДПИС И ПЕЧАТ
/ д-р Л. Веселинов /
лн/тд
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