Препис – извлечение!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 59
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
28.02.2020 г. с Протокол №6
ОТНОСНО: Отчет за 2019 г. по изпълнение на „Програма за управление на
отпадъците в Община Николаево за 2017-2020 г.“
Мотиви:
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на Община
Николаево за периода 2017-2020 г. е разработена в изпълнение на чл. 52, ал.1 от Закона
за управление на отпадъците (ЗУО). Съгласно чл. 52, ал. 9 от ЗУО, ежегодно в срок до
31-ви март, Кметът на общината информира общинския съвет за изпълнението на
програмата през предходната календарна година.
Програмата за управление на отпадъците е основен инструмент за реализиране
на Националната политика на местно ниво и решаване на екологични проблеми на
територията на общината. Задачата на програмата е да спомогне за създаване на
оптимална екологична обстановка, която да осигурява здравословна жизнена среда на
населението в региона.
Дейностите, свързани с управление на отпадъците на територията на община
Николаево, се осъществяват в съответствие с мерките, включени в плана за действие,
който е неразделна част от програмата.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на
отпадъците, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:
Приема отчет за 2019 г за изпълнение на „Програма за управление на
отпадъците в Община Николаево за 2017-2020 г.”.
ОТЧЕТ
за 2019 г. за изпълнение на
„Програма за управление на отпадъците
в община Николаево за 2017-2020 г.”
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.
В съответствие с разпоредбите на чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на
отпадъците /ЗУО/, годишен отчет за изпълнение на Общинската Програма за
управление на отпадъците – 2017 – 2020 год. се представя на Общински съвет до 31
март.
Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше
през изминалата година са:
1. Намаляване или ограничаване образуването на отпадъци;
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2. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, отговарящо на Европейските
стандарти;
3. Почистване на старите замърсявания с отпадъци;
С решение № 20 взето на заседание на Об С Николаево, проведено на
23.12.2019 г. с Протокол № 4 е одобрена план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от
ЗМДТ и определяне размера на приходите от такса битови отпадъци и цени на
услуги за 2019 г. на територията на Община Николаево.
Всички населени места в община Николаево са обхванати от услугата по
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.
След проведена обществена поръчка за 2019 год. Общината е сключила договор
№ АСД-04-1/03.01.2019 год. със фирма „Сорико” ООД гр. Нова Загора с предмет:
„Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци в Община
Николаево. Със Заповед № 308/ 31 октомври 2018 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,
предлагани от Община Николаево за които се заплаща такса битови отпадъци за 2019
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 - контейнери тип „Бобър” с
вместимост 1,1 м3 - 43 броя, кофи тип „Мева” с вместимост 110 л – 620 бр,
пластмасови кошове с вместимост 120 л. – 270 бр. и 240 л.- 280 бр., съгласно утвърден
график за града и селата. Честотата на събиране на ТБО за гр. Николаево е 26 пъти
годишно / през 15 дни/, а за селата Нова Махала, Едрево и Елхово е 18 пъти годишно /
през 20 дни/.
През 2019 година е извършена поетапна подмяна на съдовете за сметосъбиране,
като за целта бяха закупени 7 броя контейнери тип „Бобър“ с обем 1.1 м3 , 70 броя
кошове с вместимост 240 литра и 65 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.
Битовите отпадъци на община Николаево се депонират на претоварна станция разположена в местността „Иванчов път“ - гр. Гурково, общ. Гурково, и 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 2019 год. са 659.940 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.

2

Извършвани са почиствания на нерегламентирани сметища на територията на
общината. Поставяни са информационни табели с текст „Забранено изхвърлянето на
отпадъци“.
На 04.04.2019 г и на 07.06.2019 год. експерти от РИОСВ гр. Стара Загора
извършиха проверка за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на реки
и пътища разположени на територията на община Николаево. При проверката не бяха
установени нарушения.
Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на
фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност на сгради и пътища. Лицата
извършващи строително – ремонтни дейности сами осигуряват извозването на
строителния отпадък до претоварната станция в гр. Гурково.
Община Николаево е с високо съдържание на биоразградими органични
/растителни и животински/ отпадъци.
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
животновъдството, се изхвърлят на нерегламентирани места и това е предпоставка за
образуване на нерегламентирани сметища извън и в населените места.
По отношение на производствените отпадъци - за тяхното отстраняване се
грижат самите предприятия на територията на общината.
На 11.11.2019 год. екип на Българо-швейцарска програма за сътрудничество с
представител г-н Николай Асенов Костадинов извърши преопаковане, транспортиране
и предаване за окончателно обезвреждане и почистване на УОЗ /устойчиви органични
замърсители/ пестициди - препарати за растителна защита с изтекъл срок на действие
от обектите в с. Нова махала и в гр. Николаево. Издадени са складови протоколи от
изземването на пестицидите и по силата на тези протоколи за Общината като
собственик отпадат всички ограничения на правото и на собственост.
За 2019 г. беше определена такса 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./ – 57 лв./т.
Събирането и извозването на битовите отпадъци на територията на община
Николаево се извършва съгласно всички нормативни изисквания на екологичното
законодателство.
Много от специфичните отпадъци, генерирани от бита, са опасни за здравето на
хората при попадане на сметището. Управлението на специфичните потоци отпадъци е
една от основните и важни задачи в администрирането на отпадъците в община
Николаево.
И през 2019 г. се проучваха възможностите 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/ и не представлява интерес
за тези организации и фирми, не се стигна до сключване на договори.
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За зимното поддържане на общинската пътна и улична мрежа на територията на
общината беше сключен договор с „АСФА” АД –гр. Стара Загора.
От изключително значение за общото подобряване управлението на отпадъците
в общината е подобряване информираността и участието на населението и бизнеса,
чрез повишаване на общественото съзнание и култура.
Информационните кампании на общинско ниво се провеждат по-конкретен
повод, тъй като в общинския бюджет не са заложени средства за осъществяване на
информационни 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.

Общински съвет гласува с 11 гласа, от които „за“-11, „против” - няма,
„въздържали се” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/
/ Юсеин Юсменов /
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