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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА 2020 г. 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

„ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО 2017-2020 г.” 

 

 В Община Николаево управлението на отпадъците е съсредоточено в дирекция 

„Общински дейности и устройство на територията“ към общинска администрация. 

Дирекцията изготвя общинските програми, планове и наредби за дейностите по 

управление на отпадъците. 

 Проблемът с отпадъците е проблем, който се разраства непрекъснато, 

поради нарастващите потребности на обществото, амортизирането на съдовете за 

събиране на отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на 

екологичната култура. 

Община Николаево има разработена „Програма за управление на отпадъците 

2017 – 2020 г.”, която е приета от Общински съвет – Николаево с Решение № 

201/30.11.2017 г. с  Протокол № 29. 

Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на 

дейностите с отпадъци на територията на община Николаево, в съответствие с 

нормативните изисквания. 

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше 

през изминалата година са: 

1. Намаляване или ограничаване образуването на отпадъци;  

2. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, отговарящо на Европейските 

стандарти;  

3. Почистване на старите замърсявания с отпадъци;  

В съответствие с разпоредбите на чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците 

/ЗУО/, кметът на общината ежегодно до 31 март внася в Общински съвет отчет за 

изпълнението на Програма за управление на отпадъците, формирани на територията на 

община Николаево и го изпраща на Регионална инспекция по околната среда и водите – 

гр. Стара Загора за сведение. 

Отчета обхваща всички дейности по отпадъците на територията на община 

Николаево. 

С решение № 20 взето на заседание на Об С Николаево, проведено на 

23.12.2019г. с Протокол № 4 е одобрена план-сметка за необходимите разходи за 

предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до 

съоръжения и инсталации за тяхното третиране и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места в община Николаево за 2020 г.  

Като част от системата за управление на отпадъците е и почистването на 

уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии в града и 

населените места от общината. Този вид дейност се извършва от лица назначени по 

програми за временна заетост. 

Всички населени места в община Николаево са обхванати от услугата по 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. 

След проведена обществена поръчка за 2020 год. Общината е сключила договор 

№ АСД-04-9/13.02.2020 год. с фирма „Сорико” ООД гр. Нова Загора с предмет: 

„Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци в Община 

Николаево. Със Заповед № РД-01-308/08.11.2019 год. на Кмета на общината са 

определени границите на районите, в които се извършва тази дейност, както и 

честотата на сметоизвозване. Със същата заповед са определени видовете услуги, 
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предлагани от Община Николаево за които се заплаща такса битови отпадъци за 2020 

г., както следва:  

 Сметосъбиране и сметоизвозване;  

 Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;  

 Чистота на териториите за обществено ползване;  

   

 Събирането на битовите отпадъци се извършва с 1 брой специализиран 

сметоизвозващ автомобил МАН - с общ полезен обем 20 куб. м. и в съдове за 

съхранение на твърди битови отпадъци с различен обем – 43 броя контейнери тип 

„Бобър” с вместимост 1,1 м3, 620 броя кофи тип „Мева” с вместимост 110 л., 270 броя 

пластмасови кошове с вместимост 120 л. и 280 броя с вместимост 240 л., съгласно 

утвърден график за града и селата. Честотата на събиране на ТБО за гр. Николаево и с. 

Нова махала е 26 пъти годишно / през 15 дни/, а за селата  Едрево и Елхово е 18 пъти 

годишно /през 20 дни/.  

През 2020 година е извършена поетапна подмяна на съдовете за сметосъбиране, 

като за целта бяха закупени 8 броя контейнери тип „Бобър“ с обем 1.1 м
3 

, 60 броя 

кошове с вместимост 240 литра и 37 броя кошове с вместимост 120 литра. Независимо 

от подмяната, необходимостта от осигуряване на допълнителни контейнери за смесени 

битови отпадъци съществува и към настоящия момент. 

Информацията за количествата генерирани битови отпадъци по населени места в 

общината се предоставя от операторите на претоварната станция в гр. Гурково и от 

общинската администрация в гр. Николаево. 

Основните източници на битови отпадъци са:  

Населението - приблизително 80% и около 20% - са търговски, 

административни, социални, фирмени и др. обекти.  

Към настоящият момент в Община Николаево няма изградена система за 

разделно събиране на отпадъци и смесените битови отпадъци на община Николаево се 

депонират на претоварна станция - разположена в местността „Иванчов път“ - гр. 

Гурково, общ. Гурково, станцията обслужва още общините – Гурково, Мъглиж и 

Твърдица. 

На претоварната станция тонажът се измерва с електронен кантар, издават се 

протоколи за количествата постъпили отпадъци.  

Смесените битови отпадъци събрани от 4-те населени места на територията на 

община Николаево за 2020 год. са 772.040 тона / с код на отпадъка 20 03 01/. 

Почти няма населено място от общината без нерегламентирани сметища, което е 

резултат на все още ниската екологична култура на жителите както в общината, така и 

в страната като цяло. 

Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за 

образуване на огнища на зарази и увреждане на здравето на населението. На тези 

терени се изхвърлят битови, строителни и селскостопански отпадъци. 

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се генерират в 

много големи количества поради неголямото строителство в сравнение с останалите 

региони на страната. Същите се получават предимно от ремонтна дейност на фирми и 

домакинства. Лицата извършващи строително – ремонтни дейности сами осигуряват 

извозването на строителния отпадък до депо за строителни отпадъци в гр. Сливен.  

Община Николаево е с високо съдържание на биоразградими органични 

/растителни и животински/ отпадъци. Има ясно изразена сезонна разлика при 

градинските отпадъци, тяхното процентно съдържание през лятото и есента. 

Към момента на територията на Общината няма депа за строителни и 

биоразградими отпадъци, които да се намират в процес на изграждане или за които да 

има проектна готовност и много често строителните отпадъци и торовите маси от 
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животновъдството, се изхвърлят на нерегламентирани места и това е предпоставка за 

образуване на нерегламентирани сметища извън и в населените места. 

Почистването на тези терени се осъществява с фадрома или друг вид техника. 

Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците, Закона за 

опазване на околната среда и разработените нормативни актове на общината, 

целогодишно се извършват проверки по изпълнението им, както от общински 

служители, кметове, така и от РИОСВ - гр. Стара Загора, ОДБХ, РЗИ. Периодично се 

извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и при 

констатиране на замърсявания се предприемат своевременни действия за почистване на 

замърсени площи. 

Поставяни са информационни табели с текст „Забранено изхвърлянето на 

отпадъци“. 

По отношение на производствените отпадъци - за тяхното отстраняване се 

грижат самите предприятия на територията на общината. 

Събирането и извозването на битовите отпадъци на територията на община 

Николаево се извършва съгласно всички нормативни изисквания на екологичното 

законодателство. 

И през 2020 г. се проучваха възможности за сключване на договори с 

организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, излезли от употреба моторни 

превозни средства /ИУМПС/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, 

излезли от употреба гуми /ИУГ/, с фирми за разделно събиране на отпадъците, но тъй 

като общината е малка /с население под 10 хиляди жители/ не представлява интерес за 

тези организации и фирми, не се стигна до сключване на договори. 

За зимното поддържане на общинската пътна и улична мрежа на територията на 

общината беше сключен договор с външен изпълнител.  

През 2020 год. от склад собственост на „Аскент“ ЕООД в с. Елхово, общ. 

Николаево беше иззето цялото налично количество препарати за растителна защита с 

изтекъл срок на годност.  

На територията на Община Николаево няма налични препарати с изтекъл срок 

на годност. 

За 2020 г. бяха определени такси за приемане на смесените битови отпадъци от  

РСУО – Стара Загора, както следва: 

Цена за депониране на отпадъци в клетка №1 - 32,16 лв./т. 

Също така по Закона за управление на отпадъците, за всеки депониран тон 

отпадък се заплащат отчисления, както следва: 

- Отчисления по чл.60 от Закона за управление на  отпадъците /за дейности по 

закриване и след експлоатационни грижи на площадката на общинското депо - 1.44 

лв./т. 

- Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /за  дейности по 

чл.24 от Наредба № 7 от 10.12.2013 год./ – 69 лв./т. 

За финансиране на разходите по управление на отпадъците на своята територия 

общината събира от населението и фирмите такса – битови отпадъци за услугите по 

събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, както и за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се 

събира от отдел «ФСДМП» на Общинска администрация. 

През годината са издадени Заповеди на Кмета на Общината за забрана 

нанасянето на повреди на клоните от липови дървета, както и за бране и унищожаване 

на защитени растителни видове в природата, с оглед опазване на декоративната 

растителност. 
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През 2020 год. не са издавани разрешителни за ползване на лечебни растения. Не 

са постъпвали и заявления за издаване на удостоверения за култивирано отглеждане на 

лечебни растения. 

Община Николаево работи със следните приети и одобрени наредби и програми: 

- Наредба № 1 за опазване на общественият ред на територията на Община 

Николаево; 

- Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Николаево; 

- Наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на Община 

Николаево; 

- Общинска програма за управление на отпадъците 2017 г. - 2020 г. 

През отчетната 2020 год. община Николаево имаше сключен договор с фирма 

«ДДД-1» ООД. и са извършени следните дейности: 

Дезакаризация на площи на територията на община Николаево – паркове, детски 

площадки, дворове на детски ясли и училища. Дезакаризацията се извършва 

задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или при сигнал. 

Дератизация и дезинсекция в сградите на ДГ «Снежанка» и филиалите и в с. 

Нова махала, с. Едрево и с. Елхово, общ. Николаево и Социален патронаж в гр. 

Николаево.  

Информационните кампании на общинско ниво се провеждат по-конкретен 

повод, тъй като в общинския бюджет не са заложени средства за осъществяване на 

кампании за информиране на обществеността и бизнеса по въпросите за разделно 

събиране и подобряване управлението на битовите отпадъци като ресурси. 

Следвайки генералната цел на програмата Община Николаево ще продължи да 

работи за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци, което да доведе 

до ограничаване и намаляване на въздействието им върху околната среда, подобряване 

на ефективността на използване на ресурсите, насърчаване на инвестициите и 

дейностите, свързани с управление на отпадъците. 

 

Отчетът е приет от ОбС Николаево с Решение № 197 / 25.02.2021 г. 


