ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020
приета с Решение № 252/01.09.2016 г., изменена и допълнена с Решение
№ 919/11.09.2018 г. на Общински съвет Смолян

Отчетен период – 2019 година

Програмата за управление на отпадъците на Община Смолян за периода 2016 - 2020
година определя рамката за поетапно достигане на стратегическите цели, съответстващи на
Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (НПУО), чрез изпълнение на
мероприятия, дейности и мерки, включени в подпрограми към всяка цел.
Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с
отпадъците на територията на Община Смолян, в съответствие с нормативните изисквания.
Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи
вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Формулираните цели са
съобразени с елементите на Националната програма за управление на отпадъците и
Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъците.
Системата за организирано сметосъбиране на територията на Община Смолян
обхваща всички 86 населени места. Със заповед на Кмета на общината са определени
границите на районите и вида на предоставените услуги по чл. 62 от Закона за местните
данъци и такси, както и честотата на сметоизвозване за 2019 година.
През 2019 г. сметосъбирането и сметоизвозването се изпълнява от фирма КЛИНЪР
ООД, съгласно сключен договор от 30.08.2006 г. за възлагане на обществена поръчка.
Финансирането на услугите и дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване,
съхранение, сепариране и обезвреждане на битовите отпадъци, както и отчисленията по
Закона за управление на отпадъците, се осъществява чрез събиране на такса „Битови
отпадъци“. Тя се определя в годишен размер и е заложена в План-сметката за приходите и
разходите за поддържане на чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване на територията на
Общината за съответната година.
През 2019 година бяха актуализирани и одобрени маршрутните графици за
извършване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината.
Настоящият отчет се изготвя на основание чл.52, ал. 9 от Закона за управление на
отпадъците и включва информация за извършените през 2019 година мероприятия и
дейности, чрез които Община Смолян изпълнява изискванията на националното
законодателство и местната нормативна уредба по отношение на управление на отпадъците
на територията на общината за постигане на:
ЦЕЛ

1:

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

И

НАМАЛЯВАНЕ

ОБРАЗУВАНЕТО

НА

ОТПАДЪЦИТЕ
Мярка 1.1. Извършване на периодични информационни кампании за предотвратяването на
битови отпадъци, ориентирани най-вече към /намаляване на образуваните отпадъци;
устойчиво потребление; участие в разделното събиране (разделяне при източника)/.

В изпълнение на т. 7 от Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в
гр. Смолян и изготвения план за информиране и превличане на потребителите за
прилагането на разделно събиране на отпадъците от опаковки, включително образователни
програми, през 2019 г. приоритетни за изпълнение бяха кампании насочени към детските
градини, училищата и други.
–В тази връзка през 2019 г. се осъществиха дейности, мероприятия и информационно–
образователни инициативи обхващащи училища, детски градини и населението на гр.
Смолян.
–Предоставена е информация /писмено/ на всички кметове на населени места, за
организиране на разяснителни кампании за въвеждане на разделно събиране на
тпадъци с цел намаляване количествата на отпадъците предназначени за депониране.
– На сайта на община Смолян са публикувани информационни материали и съобщения:
А. за излезли от употреба гуми;
Б. за излезли от употреба, спрени от движение или бракувани моторни превозни
средства;
В. за управление на потока от строителни отпадъци;
Г. за разделно събирани отпадъци от електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО
и НУБА“/;
Д. разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци,
опасни отпадъци и др. на територията на гр. Смолян.;
Мярка 1.2. Организиране на дискусия с организациите по оползотворяване за възможните
подходи за отчитане на предприетите от тях мерки за предотвратяване, както и да се
определят измерими индикатори за постигнатите резултати. Включване на постигнатите
договорености в договорите с организациите.
През 2019 г. е проведена работна среща между представители на собствениците на
хотели в КК Пампорово и Община Смолян относно постигане на целите за разделно
събиране на рециклируеми фракции. Предложено е да бъде организирано съвместно
извозване на разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на КК Пампорово
до площадките притежаващи необходимите лицензии.
Мярка 1.8. Включване на изисквания към организациите по оползотворяване за спазване на
техните отговорности, за отдаване на приоритет на повторната употреба пред рециклирането
и поставяне на по-амбициозни цели за повторна употреба.
Отчет за изпълнение на „Програмата за управление на отпадъците на Община
СМОЛЯН 2016-2020“ през 2019 година

Община Смолян има сключени договори:
- №00п–00–04/23.01.2013г. сключен между организацията по оползотворяване на
отпадъците от опаковки с „Булекопак“ АД. През 01.05.2019 г. договора е едностранно
прекратен по искане на фирма „Булекопак“АД. Изпратени са писма до останалите
организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОБУЛПАК“АД,
„ЕКОКОЛЕКТ“АД, „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“АД, „ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“АД за
сключване на нов договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на
община Смолян, но на този етап от всички организации е получен отказ.
- № СИ и ОС 15–07–2019г. за Сътрудничество в областта на разделно събиране на битови
отпадъци на територията на общината за следните отпадъчни материали: хартия и картон,
метал, пластмаса и стъкло с „ТОМОВ–ТРЕЙД“ЕООД;
По договора с „Булекопак“ АД са реализирани следните дейности:
-

Изготвяне на месечни и годишен отчет за количествата събирани отпадъци от
опаковки от системите за разделно събиране разположени на територията на община
Смолян по вид, кодове, сепарирани и предадени за оползотворяване чрез рециклиране
и/или обезвреждане;

-

Осъществяване на контрол и извършване на

системни проверки на системите за

разделно събиране на отпадъци от опаковки разположени на територията на Община
Смолян, и отразяването им в протоколи с приложения ( снимков материал). През 2019
г. от проверки на системите за разделно събиране разположени на територията на
Община Смолян са съставени 5 бр. протоколи.
-

Осъществяване на контрол спрямо (графика) честотата на извозване на отпадъците от
опаковки от системите за разделно събиране разположени на територията на гр.
Смолян заложен в Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
Община Смолян. Като графика определен за обслужване на съдовете за разделно
събиране на отпадъци от опаковки за гр. Смолян е както следва: /съд тип „Иглу“–цвят
жълт–два пъти месечно; съд тип „Иглу“–цвят зелен–един път на два месеца;

-

Изпратени са 5 бр. писма до организацията „БУЛЕКОПАК“АД , касаещи честотата на
обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки;
По договора с „ТОМОВ–ТРЕЙД“ ЕООД са реализирани следните дейности:

-

Упражняване на контрол по спазване на изискванията на националната и общинска
нормативна уредба по управление на отпадъците в частност отпадъци обозначени с
маркировка за разделно събиране, рециклиране и/или оползотворяване: хартия и
картон, метали, пластмаси и стъкло;

-

Подготовка на ежемесечни отчети за събирани количества по кодове и видове на

отпадъци обозначени с маркировка за разделно събиране. Изготвяне на месечни отчети
за приети отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло от физически лица,
общинска администрация, общински обекти, търговски обекти, промишлени обекти;
-

Съгласно чл.19, т.6 от ЗУО и чл.37 от Наредбата за управление на отпадъците в
Община Смолян, приета с Решение №711/27.06.2014г. на Общински съвет – гр.
Смолян, касаещи собствениците/ползватели на търговски обекти се забранява
изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране
и други отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали в
контейнерите предназначени за смесен битов отпадък. С цел по–ефективното
изпълнение на изискванията на чл.19 т. 6 от ЗУО и настоящата Наредба за управление
на отпадъците в Община Смолян се изготви списък на ползватели на търговски обекти
разположени на територията на Община Смолян , на които да бъдат предоставени
материали – чували от тип „Биг–Бег“, за дейността – разделно събиране на отпадъци
от опаковки на територията на гр. Смолян, съставени 25 бр. констативни протоколи с
предписания;

-

На основание новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян на
всички юридически лица, притежатели на кафе машини, автомати за напитки и други
опаковани хранителни стоки, бяха раздадени указания с предписания;

Мярка 1.11. Предприемане на действия за по-нататъшно прилагане на т.нар. „зелени
обществени поръчки” чрез включване в условията за избор на изпълнители на клаузи за
приоритизиране на екологосъобразните продукти и устойчиво потребление, както и
въвеждане на процедури за проследяване на изпълнението на заложените клаузи.
Разработване на ръководство за зелени обществени поръчки, обучение на администрацията и
обмяна на опит.
Провеждат се периодични обучения на служителите на Общинска администрация за
прилагане на т. нар. „зелени обществени поръчки“.
Мярка 1.12. Иницииране на широка дискусия с ръководствата на учебните заведения за
възможностите за провеждане на мероприятия за повишаване заинтересоваността на
учащите се и включване на темата за предотвратяване образуването на отпадъци и
устойчивото потребление в учебните програми. Организиране на мероприятия за обучаване
и повишаване на съзнанието на учениците за дейностите по предотвратяване на отпадъците.

През 2019 г. Община Смолян кандидатства пред Оперативна програма Околна средфа 2014
Отчет за изпълнение на „Програмата за управление на отпадъците на Община
СМОЛЯН 2016-2020“ през 2019 година

– 2020 г. с проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на
депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в
община Смолян“ по процедура BG16M1OP002-2.009 - Изпълнение на демонстрационни
проекти в областта на управлението на отпадъците. Целта на проектно предложение е да се
осигури подкрепа за успешна реализация на идентични по съдържание и целесъобразност
дейности, чрез изпълнението на които:
-

Да се намали количеството депонирани отпадъци и съответно да се увеличи дела на
рециклираните отпадъци, чрез приоритетно изпълнение на дейности, които се намират
най-високо в йерархията при управление на отпадъците и по този начин да се
постигнат целите на чл. 31, ал. 1 от ЗУО, а именно предотвратяване на образуването на
битови отпадъци;

-

Друга цел с първостепенна важност на проектното предложение е да повиши
осведомеността и общественото самосъзнание и да се утвърди модел на отговорно
гражданско поведение за спазване на споменатата йерархия за управление на
отпадъците и чрез повече изпълнени дейности в тази насока, да се подпомогне
предотвратяването на отпадъци и увеличаване на участието на гражданите в
разделното им събиране. Дейностите по проект се отнасят само за битови отпадъци и
предвиждат именно такива дейности/мерки/действия. Основните предвидени дейности
по проекта репликират съдържателно дейности от добрата практика, адаптирани към
средата, в която се предвижда да бъдат реализирани, а именно на територията на 10
общински училища в община Смолян. Предвижда се да се проведе 1 бр. цялостна
информационна програма за установяване на нов модел на поведение за
предотвратяване образуването на битови отпадъци на тема „Намаляване на
количеството депонирани отпадъци, чрез високоотговорно поведение“, както и
множество дейности за популяризиране на резултатите от проекта на национално
ниво.

Мярка 1.15. Проучване на възможностите за осъществяване на по-строг контрол върху
изхвърлянето на опасни отпадъци в смесените битови отпадъци.
Изготвени инструкции за управление на различните потоци отпадъци, които са качени
на сайта на общината и са изпратени до всички домоуправители на етажна собственост.
Мярка 1.16. Проучване на възможностите за осъществяване на по-строг контрол върху
изхвърлянето на отпадъците, различни от определените в контейнерите за разделно

събиране.
През 2019 г.– 2020 г. тече кампания за предаване на излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване чрез заявка за извозване на безплатен телефон 0800 14 100 валиден
за територията на цялата страна.

ЦЕЛ 2: НАРАСТВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ
ОТПАДЪЦИ
Мярка 2.1. Въвеждане на по-стриктни изисквания за периодично (напр. ежемесечно)
отчитане на разделно

събраните и рециклираните

отпадъци от организации по

оползотворяване и контрол за достоверността им – с цел доказване изпълнението на целите
за рециклиране н битови отпадъци.
На основание на сключени договорни отношения между Община Смолян и
организациите по оползотворяване и фирмите са длъжни и предоставят всеки месец справки
за количествата разделно събрани отпадъци. На площадката на Регионалното депо е
изградена инсталация за сепариране и компостиране. Всеки месец се отчитат количествата
отпадъци постъпили на депото за обезвреждане, както и количествата рециклируеми
отпадъци получени след сепариране на битовия отпадък.
Мярка 2.2. Изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни
отпадъци, текстил и други. В случай на осигурено финансиране – приемане и на др. видове
отпадъци.
Община Смолян има сключени договори с фирми за разделно събиране на
едрогобаритни и опасни отпадъци-НУБА, ИУЕЕО;
Мярка 2.4. Поддържане на регистър на площадките за предаване на хартия, картон,
пластмаса и стъкло на територията на Общината
В Община Смолян се поддържа постоянен регистър на фирмите и площадките за
предаване на разделно събирани рециклируеми отпадъци, съответно същия е публикуван на
официалната интернет страница на Община Смолян.



Регистър с фирмите извършващи търговска дейност по чл. 19, ал. 3,т. 14 от ЗУО
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№ Име на фирмата

БУЛСТАТ

Адрес
Обл. Смолян, общ. Смолян, гр.
Смолян, ул. „Цар Калоян“ №3
Обл. Смолян, общ. Смолян, ул.
„Момчил юнак“ №7
Гр. София, район Надежда, ул.
„Елон дол“ №1

1.

„Ростер“ ООД

830105641

2.

„Томов – Трейд“
ЕООД
„Универсметал“
ООД

120609508

3.

121840884

Мярка 2.6. Обучение и подобряване на административния капацитет за управление и
контрол по дейностите с отпадъците
Провеждат се специализирани обучения на служителите занимаващи се с управление
и контрол по дейностите с отпадъци.
Мярка 2.7. Осигуряване на специални съдове за събиране на излезли от употреба батерии с
логото на Общината в хотели, ресторанти, офиси, учебни заведения, общински сгради и
фирми
Съдове за разделно събиране на НУБА (батерии и акумулатори) са разположени в
различни търговски обекти, аднимистративни сгради и държавни учрежденията в гр.Смолян.
Съставен е регистър с разположени съдове за разделно събиране на НУБА. Общо
съдовете са – 41бр.
 МЕСТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ
НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ:
1. ПМГ „Васил Левски”, гр.Смолян;
2. ГПЧ „Иван Вазов”, гр.Смолян;
3. ПГИ „Карл Маркс”, гр. Смолян;
4. ЦДГ №1 „Слънце”, гр.Смолян;
5. І СОУ „Кирил и Методий“
6. Ресурсен център Смолян
7. V ОУ „Юрий Гагарин“
8. VІІ СОУ „Отец Паисий“
9. ОУ „Св. Кирил и Методий”, с.Момчиловци;
10.
ІІ ОУ“Асен Златаров“
11.
РИОСВ-гр.Смолян;
12.
Областна управа – Смолян
13.
Сдружение „Еко свят Родопи“-Лидия Арсова
14.
РЗИ – Смолян
15.
ІV ОУ „Стою Шишков“
16.
Магазин за черна и бяла техника „Георг”, ул. Димитър Благоев № 1, гр.Смолян;
17.
Магазин за черна и бяла техника, ул. Бузлуджа № 3, гр.Смолян;
18.
Магазин за черна и бяла техника „КОРЕТК”, бул. Бъргария № 49, гр.Смолян;
19. Магазин за черна и бяла техника „Здравец”, бул. България № 30, гр.Смолян;
20. Магазин ЕТ„Сосари - Сокол Сариев”, бул. България № 65, гр.Смолян;
21. Магазин за черна и бяла техника „ГЕС”, ул. Родопи № 53, гр.Смолян
22. Строителен хипермаркет „ЧЕЧОСАН”, ул.Петър Берон №11, Смолян
23. „Лукойл -България”ЕООД - Б 47, ул.Коста Аврамиков, гр. Смолян;
24. Магазин за хранителни и промишлени стоки - ЕТ ’’Янко Перпериев”, ул. Атанас

Беров №1, кв.Устово, гр.Смолян;
25. Магазин за хранителни и промишлени стоки, ул.Братан Шукеров, кв. Устово,
гр.Смолян;
26. Магазин за хранителни стоки „Кондор”, кв.Райково, гр.Смолян;
27. Магазин за радио телевизионна техника и компоненти ЕТ”Росица Маргаритова”,
кв. Райково, ул.’’Преспа” № 6, Смолян;
28. Магазин за хранителни и промишлени стоки - „Супера” (над Съдебна сграда), ул.
Хан Аспарух, Смолян;
29. Магазин за хранителни и промишлени стоки -„НОН СТОП”, ул.Дичо Петров”
/Витошка/, гр.Смолян;
30. ЕТ ’’Бисер Владимиров” - Магазин за хранителни и промишлени стоки „Каптажа”,ул. Невястата № 12, кв.Каптажа, Смолян;
31. Търговски комплекс „OMV” - Смолян, ул. Първи май № 52, гр. Смолян;
32. Магазин за хранителни и промишлени стоки - ЕТ”Витолия”, ул. Христо
Смирненски № 1, гр.Смолян.
33. ОД на МВР гр.Смолян
34. Магазин ЗОРА
35. Техномаркет България
36. Търговски обект „Лисичко“ , бул.България №11
37. Търговски обект „Магазин–МАНУКЯН“,кв.Райково , ул.Родопи;
38. Магазин „БИЛА“;, бул.България;
39. ЕТ „Никра“ 111, кв.Устово, ул.Пазарска;
40. Делта ЕЛ – ООД, Електродом, кв.Устово, ул.Пазарска;
41. Магазин „Манукян“– ЕООД,кв.Устово, ул.Пазарска;
Информация за събрани количествата отпадъци за рециклиране и оползотворени по
договори предоставена в табличен вид.
 Договорът с № 00п–00–04 за сътрудничество в областта на разделното събиране на
отпадъци от опаковки на територията на Община Смолян е сключен на 23.01.2013г г. с
БУЛЕКОПАК АД.
Съгласно Договор с № 00п–00–04/23.01.2014г. за сътрудничество в областта на
разделното събиране на отпадъци от опаковки сключен на 23.01.2013г г. с организацията по
оползотворяване БУЛЕКОПАК АД, на територията на гр. Смолян е въведена система за
разделно събиране обслужваща съответно домакинствата. Поставени са 98бр. контейнера от
тип „Иглу“ жълт цвят– предназначени за разделно събиране на отпадъци от опаковки
(хартия/картон, пластмаса,метални кенчета) и зелен цвят – предназначени за разделно
събиране на (стъклени опаковки).
 ГОДИШЕН ОТЧЕТ–2019г. НА КОЛИЧЕСТВА СЪБИРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ОТ
КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ РАЗПОЛОЖЕНИ В ГР.СМОЛЯН –2019 ГОД.
№

код

Наименование на
отпадъка

мярка

количество

За дейност по
оползотворяване

1

19 12 01

Хартия и катон

кг

3.950

R12-сортиране,R13-съхранение

2

19 12 04

пластмаса

кг

1.320

R12-сортиране, балиране,R13-

3
4
5

19 12 05
19 12 03
19 12 02

стъкло
Метали-цветни
Метали-черни

кг
кг
кг

22.933

R12-сортиране,R13-съхранение
R12-сортиране, R13-съхранение
R12-сортиране, R13-съхранение

съхранение

0.031

Отчет за изпълнение на „Програмата за управление на отпадъците на Община
СМОЛЯН 2016-2020“ през 2019 година

 Договор № СИ и ОС 15–07–2019г. за Сътрудничество в областта на разделно събиране на
битови отпадъци на територията на общината за следните отпадъчни материали: хартия и
картон, метал, пластмаса и стъкло. На основание чл.1 от Договора „ТОМОВ–ТРЕЙД“ЕООД се
задължава да извършва разделно събиране, съхранение, транспортиране, сортиране и
обработка на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани от
домакинствата, административните учрежденията, училищата, търговските и туристически
обекти на територията на Община Смолян.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019г. ЗА КОЛИЧЕСТВА ПРИЕТИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ,
ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ФИРМА
"ТОМОВ–ТРЕЙД“ ЕООД , ГР.СМОЛЯН

№

Наименование/ код на
отпадъка

Търговски
обекти

Промишлени
обекти

Физически лица и
аднимистративни
сгради

Общи количества

1.

хартия 19 12 01

14 784.49т.

94 509т.

1559т.

110 852.49

2.

пластмаса 19 12 04

3 037. 61т.

18 650т.

0.000

21 687.61

3.

стъкло 19 12 05

0.342кг.

0.000

0.000

0.000

 ОТЧЕТ 2019г. ПО ДОГ. № СД и Е 14–01–03/17.01.2014г.СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ОБЩИНА СМОЛЯН
„РОСТЕР“ ООД, ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ
ДОМАКИНСТВАТА, В Т.Ч. ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ, ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ .
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪКА

№



МЯР
КА

КОЛИЧ
ЕСТВО

ЗА ДЕЙНОСТ ПО
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
R12-сортиране,R13съхранение
R12-сортиране,
балиране, R13съхранение

1

150104

Метални опаковки

кг

293.77

2

200101

Хартия и картон

кг

20 470

3

200136

кг

17 830

R13-съхранение

4

200136

кг

0.000

R13-съхранение

5

200139

Пластмаси

кг

1 303

6

200140

Метали-цветни

кг

5 641.05

7

200140

Метали-черни

кг

12
1850.00

Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване-големи домакински
уреди
Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване-малки домакински
уреди

R12-сортиране,R13съхранение
R12-сортиране,
рязане,балиране, R13съхранение
R12сортиране,рязане,балир
ане, R13-съхранение

ГОДИШЕН ОТЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДАДЕНИ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ –2019г.ФИРМА
"ТОМОВ ТРЕЙД"ЕООД

КОЛ.ПРЕДАДЕНИ
ОТПАДЪЦИ С
ПРОИЗХОД ОТ
БИТА– 2019г.

КОЛ.ПРЕДАДЕНИ
БИТОВИ И/ИЛИ
СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ – 2019г.

КОЛ.ПРЕДАДЕНИ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ
И ОПАСНИ
ОТПАДЪЦИ–2019г.

Код
на
отп.

Код
на
отп.

Код
на
отп.

Код
на
отп.

кол.т/
г

вид

вид

кол.т/
г

Код
на
отп.

вид

КОЛ.ПРЕДАДЕНИ
ОТПАДЪЦИ ОТ
ИУМПС –2019г.

кол.
т/г

Код
на
отп.

вид

195.

Отп.съдър
жащиопас
ни орг.в–ва

пластмаса

0.000

Пластмас
ови
изрезки

0.000

16 01 20

стъкло

0.000

Машинни
емулсии

0.874

16 01 03

ИУГ–гуми

0.00

16 01 19

16 03 05
12 01 05

 Във връзка с изпълнение на сключен договор между Община Смолян и „Елтехресурс“АД от
01.10.2015г.за разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО), флуоресцентни и луминесцентни лампи и др. живак
съдържащи предлагаме отчет за количествата приети отпадъци за 2019г. на територията на
Община Смолян.

-

ИУЕЕО от Общинска администрация – код 20 01 36 – 420 кг.;

-

Флуоресцентни и луминесцентни лампи от Общинска администрация – код 20 01
21*– 50.00кг.;

-

ИУЕЕО от физически и юридически лица – код 20 01 36 –20 910.00 кг.;
Флуоресцентни и луминесцентни лампи от физически и юридически лица –
код 20 01 21* – 50.00 кг.;
През 2019г.–2020г. тече кампания за предаване на излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване чрез заявка за извозване на безплатен
телефон 0800 14 100 валиден за територията на цялата страна.;

-

кол.
т/г

16 01 06
отп. не
съдържащи опасни
масла и смеси
Оловно
акумулаторни
батерии

0.000

20 01 21*

51.040

пластмасови
опаковки

1.020
0.000

15 01 02

Пластмаси
смесени
опаковки

Опк.
съдържащи
остатъци от

20 01 39
15 01 06

Флуоренсцентни и
живак съдържащи

оловно кисели
батерии и

вид

кол.т/
г

16 01 17

вид

кол.
т/г

КОЛ.ПРЕДАДЕНИ
ОТПАДЪЦИ ОТ
НУБА –2019г.

0.00

КОЛ.ПРЕДАДЕН
И ОТПАДЪЦИ ОТ
ЧЕРНИ И
ЦВЕТНИ
МЕТАЛИ – 2019г.

Отчет за изпълнение на „Програмата за управление на отпадъците на Община
СМОЛЯН 2016-2020“ през 2019 година

№

1

2

Наименование на отпадъка
Флуоресцентни тръби и
други отпадъци съдържащи
живак
ИУЕЕО(Излязло от
употреба електрическо и
електронно
оборудване),различно от
упоменатото

Код на отпадъка

20 01 21*
20 01 36
20 01 21*;
20 01 23;
20 01 35

Общинска
Администрация

Физически и
Юридически
лица

50.00кг

50.00кг

420.00кг

20 910.00кг

 Договор за сътрудничество от 01.10.2018г. в областта на разделното събиране на негодни
за употреба батерии и акумулатори (НУБА) между Община Смолян и „Екобатери“АД .

-

-

Общо приетите количества отпадъци негодни за употреба батерии и
акумулатори( НУБА) от физически и юридически лица на територията на
Община Смолян за периода от 01.01.2019г. – 31.12.2019г. с код 16 06 04 са 292
кг.;
Общо приети количества отпадъци негодни за употреба батерии и акумулатори
(НУБА) от Общинска аднимистрация за периода 01.01.2019г.–31.12.2019г. с код
16 06 04 са 48 кг ;

 Във връзка с изпълнение на Договор с № ПНО–ОП–16–09–10/15.09.2016г. сключен между
община Смолян и „Еко –Титан Груп“ АД за експлоатация и поддръжка на инсталациите за
сепариране и компостиране на ТБО (твърди битови отпадъци) на „Регионалното депо за
неопасни твърди битови отпадъци – Теклен дол“ на гр.Смолян, за общините Смолян,
Чепеларе, Баните, предлагаме годишен отчет за 2019г.
Период
календар Общо
на година кол. ТБО
на вход
Код отп.
мес./год 20 03 01
/кол.тон
януари /
2019г.
февруари
/2019г.
март/
2019г.
април
/2019г.
май/2019
г.
юни/201
9 г.
юли/201
9г.

Общо
Произвед
кол.
Хартия и
депонира ено RDF - картон
ни
гориво от
отпадъци отпадъци
Общо
кол./тон

Пласт
маса/
найло
н/

Черни
метали

Код
Код отп. 19 отп. 19 Код отп.
Общо
12 01
12 04 19 12 02
кол./тон
кол./тон
кол./то кол./тон
н

Цветни
метали

Стъкло

Код отп. 19 Код отп.
12 03
19 12 05
кол./тон
кол./тон

941.98

431.42

457.06

14.76

22.32

5.14

0.56

10.72

1375.42

601.72

657.92

18.34

58.94

20.66

0.98

16.86

1353.6

605.62

540.98

42.26

97.26

50.58

1.14

15.76

1232.72

574.8

496.46

36.82

67.56

40.22

1.2

15.66

1319.08

557.96

658.58

22.12

50.52

17.4

1.2

11.3

1156.16

503.6

515.44

29.86

65.26

26.88

1.54

13.58

1531.54

667.18

714.1

30.66

75.52

27.44

2.26

14.38

август/20
19г.
септември
/2019г
октомври
/2019г.
ноември/
2019г.
декември/
2019г.
ОБЩО:

1434.44

629.48

672.1

32.06

64.28

18.56

1.5

16.46

1389.8

605.72

645.78

34.06

79.16

12.72

1.16

11.2

1358.28

626.64

600.84

32.8

75.14

10

0.9

11.96

1182.92

592.7

501.74

22.3

40.26

14.54

1.02

10.36

1229.12

529.74

567.82

33.6

61.42

23.46

1.16

11.92

15505.06

6926.58

7028.28

349.64

757.64

267.6

14.62

160.16

След въвеждане в експлоатация на инсталацията за сепариране е изпълнена основната цел на
програмата за управление на отпадъците, а именно намаляване количеството на отпадъците
подлежащи на обезвреждане чрез депониране. Видно от таблицата, от Регионалното
сдружение за управление на отпадъците за общините Смолян, Чепеларе и Баните от
приетите за сепариране 15505.06 т. битов отпадък, депонираните количества са 6 926.58 т.
Рециклируеми отпадъчни материали /хартия, пластмаса, картон, RDF и др./ са
8577.94 тона, и представляват 44,67 % от общото тегло на битовия отпадък. От общо
сепарираните 15 505.06 т. битови отпадъци, от община Смолян са 10 118.33т.
т.
След сепарирането им са отделени 8 578.48 тона рециклируеми отпадъци /хартия, пластмаса,
картон, RDF и др./, които представляват 44.67%. Оценката за изпълнение на целите по чл. 31
от ЗУО, се извършва от ИАОС и зависи, и от представените в ИАОС годишни отчети от
фирмите извършващи дейности с отпадъци на територията на община Смолян /Томов Трейд
ООД, Ростер ООД, Булекопак АД, „Екобатери“АД, „Елтехресурс“/.
Изпълнение на мерки при управление на строителните и производствените отпадъци
Дейностите, свързани с управлението на строителните и производствените отпадъци
и контрола върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата
за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали,
както и с общинската наредба за управление на отпадъците.
Основното количество строителни отпадъци се генерира от дейността на фирми,
извършващи строителна и ремонтна дейност, като през 2019 год. са депонирани 869,12 т.
Производствените отпадъци, които не подлежат на рециклиране и нямат опасни
свойства, след становище от РИОСВ-Смолян по Докладите от основно охарактеризиране на
отпадъците се приемат на Регионалното депо за обезвреждане чрез депониране. През 2019 г.
са депонирани 845,73 т. производствени отпадъци.
Предаването и приемането на строителните и производствените отпадъци се
извършва въз основа на писмен договор с лицата, при чиято дейност се образуват
отпадъците. През 2019 год. са сключени 16 договора за приемане на строителни отпадъци и
22 договора за приемане на производствени отпадъци.
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ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ, ВРЕМЕННО
СЪХРАНЕНИЕ, СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Мярка 3.1. Оптимизиране на системата за събиране н транспортиране на битови отпадъци
на територията на Община Смолян
Наредбата за управление на отпадъци на територията на Община Смолян е приета с
Решение № 711/27.06.2014 г. на Общински съвет Смолян. Разработена е в съответствие с
изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му. През 2019 година същата не е изменяна и допълвана.
Кметовете на населените места, специалистите и експертите в общината извършват
ежедневен контрол върху дейностите по управлението на отпадъците и ефективното
прилагане на общинската нормативна уредба.
От извършените проверки са съставени 788 бр. моментни протокола и 19 бр.
констативни протокола с предписания за отстраняване на нарушения.
Води се ежемесечна отчетност по отношение на управление на отпадъците в
общината. Всяка година се извършва актуализация на графика за събиране на битовите
отпадъци от ф-ма Клинър ООД с която общината има сключен договор.
През отчетната година от системата за организирано сметосъбиране от община Смолян
са образувани и събрани 11 937,77 тона смесени битови отпадъци / Таблица 1/
Таблица 1. Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Смолян за 2019 г.

община

СМОЛЯН

месец

януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
ОБЩО:

сепарирани
/т./

кол. образувани БО
директно
ОБЩО ОБРАЗУВАНИ
депонирани
БО: /т./
/т./

693,30

67,56

760,86

1020,44

119,68

1140,12

461,34

55,36

516,7

449,77

232,92

682,69

1021,80

182,66

1204,46

900,26

196,56

1096,82

511,68

161,34

673,02

1078,96

186,34

1265,3

1050,48

161,1

1211,58

1075,04

200,56

1275,6

926,34

142,82

1069,16

928,92

112,54

1041,46

10 118,33

1 819,44

11 937,77

От общо образуваните 11 937,77 т. смесени битови отпадъци след сепариране
количествата отпадъци подлежащи на обезвреждане чрез депониране са 8 841,15 т.
На Регионалното депо освен на

битови отпадъци се извършва и обезвреждане чрез

депониране и на неопасни производствени и строителни отпадъци, съгласно Условията на
издаденото Комплексно разрешително. Количествата депонирани отпадъци през 2019 г. по
видове са представени в Таблица 2.
Таблица 2 Количества депонирани отпадъци по видове – 2019 год.

месец
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

смесени битови
отп. /тон/
385,07

произв. отп.
/тон/
35,48

строителни отп.
/тон/
0

общо
/тон/
420,55

566,10
516,70
682,71
614,87
588,70
673,02
659,82
632,65
696,53
606,99
512,9

30,74
50,12
21,92
89,48
67,96
162,40
52,11
121,56
97,78
95,56
20,62

10,16
57,80
13,44
53,34
65,66
232,96
72,32
84,34
108,06
89,38
81,66

607,00
624,62
718,07
757,69
722,32
1068,38
784,25
838,55
902,37
791,93
615,18

7126,30

845,73

869,12

8841,15

общо:

Количествата депонирани отпадъци през 2019 год. са значително по-малко от
депонираните през предходните години. Данните са представени в Таблица 3
Таблица 3

Година
Количество
депониран отпадък
/тон/

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

8841,15

9 316,19

10 291,34

15 081,37

17 742,91

18 570,19

Това се дължи на факта, че е въведена система за:
-

сепариране на битовия отпадък, при което се отделят хартия и картон,
метали, пластмаси и стъкло, RDF;

-

разделно събиране на отпадъци от опаковки /хартия, стъкло, пластмаса/ ;

-

разделно събиране на рециклируеми отпадъци /хартия, картон, пластмаса и
стъкло/ при източника на образуването им – административни, социални и
обществени сгради, търговски и туристически обекти;

-

разделно събиране на масово разпространени отпадъци – Излязло от
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употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, Негодни за
употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
-

осигурени са площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци;

-

на провежданите информационни кампании.

За всички тези дейности на основание чл.19 от ЗУО, общината има сключени
договори с фирми притежаващи разрешение или регистрационен документ за
извършване на дейности с отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците.
Ползвателите

на

търговските

обекти,

производствени,

стопански

и

административни сгради в населените места над 5 000 души и курортите, чрез
информационни кампании, брошури и специално изготвени инструкции качени на сайта
на общината, се уведомяват за задълженията им да събират разделно различните потоци
отпадъци и да ги предават на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително
или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО.
Ежегодната оптимизация на система за организирано сметосъбиране и поддържане
на ефективността й, цели намаляване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и
намаляване на вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
Мярка 3.2. Провеждане на мониторинг за оптимизиране периодичността на извозване на
битовите отпадъци, ефективността на компактиране в транспортните средства и обема н
състава на контейнерния парк. Оценка на необходимите инвестиции.
За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване се използват специализирани
сметосъбирачи, които компактират отпадъците 4 пъти. Ежегодно ф-ма „Титан Клинър”
доставя съдове за БО и техника съгласно инвестиционната програма и внася в общината
отчет съгласно сключения договор от 30.06.2006г. През 2019 година са доставени 191 бр.
контейнера тип „Бобър“, като с част от тях са подменени негодните за употреба контейнери.
Изпълнението на тези мероприятия цели предотвратяване разпиляване на отпадъци в
околната среда.
Почистване на места, замърсени с отпадъци - Със заповед, на основание разпоредбите на
ЗМСМА, ЗУО и Наредбата за управление на отпадъците, кметът на общината е определил
кметовете на населени места да организират и контролират дейностите по управление на
отпадъците на територията на съответното населено място.

Независимо от предприетите и описани по-горе мерки за намаляване
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, периодично се появяват такива
замърсявания, основно в покрайнините на населените места, в сервитутите на
общинските пътища или в коритата на реките. Дейностите по почистване на
нерегламентираните замърсявания се изпълнява от КЛИНЪР ООД, съгласно сключен
договор 01.03.2007 г. за възлагане на обществена поръчка.
Участие в кампанията „Да изчистим България“
За поредна година Община Смолян се включи в националната кампанията с
организирани акции в повечето населени места. Осигурихме необходимите чували и
ръкавици за доброволците, както и транспортиране на събраните отпадъци.
На 16.09.2019г. се проведе кампанията „Да изчистим България заедно“. В нея
взеха участие 400 души на територията на община Смолян. Бяха почистени 65 бр. места
замърсени с битови отпадъци. Количеството на събраните и извозени отпадъци на депо
за ТБО „Теклен дол“ е както следва:
-община Смолян- 15.420 т.;
В кампанията на територията на Община Смолян се включиха доброволци, фирми и
ведомства, училища и НПО.
Почистени бяха територии извън населените места, около реки и водни обекти,
както и нерегламентирани замърсявания, от които бяха събрани и извозени 15.42 тона
отпадъци.
ЦЕЛ

4:

ПРЕДВАРИТЕЛНО

ТРЕТИРАНЕ,

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

И

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Мярка 4.1. Почистване от отпадъци на общинските пътища – пътя, земното платно, пътните
съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и др. и осигуряване
на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното
третиране
Извършва се периодично почистване на общинските пътища от БО. През 2019 г. в
периода м. IV –X почистването е извършено по веднъж на всеки месец. Осигурени са съдове
за БО до чешмите, като събраните отпадъци се извозват до депото.

Мярка 4.2. Подобряване на контрола и предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на
отпадъци на неразрешени за това места, изгаряне или друга форма на неконтролирано
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обезвреждане на отпадъците.
Извършват се периодични проверки. Съставят се констативни протоколи. През 2019г
са съставени 19 констативни протокола. Констатирани са 4 бр. нерегламентирани
замърсявания, които са почистени своевременно. На проблемните места са поставени
забранителни табели.
Мярка 4.3. Проучване на възможностите за използване на утайките от ГПСОВ-Смолян като
суровина за компостиране: провеждане на периодични анализи на параметрите на утайките.
През 2018 г. с решение № 919/11.09.2018 г. на Общински съвет Смолян е изменена
Програмата за управление на отпадъците, като са направени следните допълнения:
„Предложената стратегия за оползотворяване на утайките за ПСОВ Смолян е
съобразена с „Национален стратегически план за управление на утайките от градски
пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р България за периода 20142020 г.” и документа „Финансиране на управлението на утайки от ГПСОВ (адекватни
решения за изпълнението на НСПУУ) Окончателен вариант“.
Предложената стратегия за управление на утайките от ГПСОВ Смолян за периода 2018
– 2048 год. предвижда по-голяма част от утайката да се оползотворява за техническа
рекултивация на нарушени терени, а малка част в селското и горското стопанство.
През 2019 г. са депонирани 389 т. утайки от ГПСОВ-Смолян.

ЦЕЛ 5: НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И
УСКОРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКАТА ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Община Смолян има приета Наредба №9 за управление на отпадъците в Община
Смолян, както и Програмата за управление на отпадъците в община Смолян за периода 20162020 год. приета с Решение №252/01.09.2016 г. изменена и допълнена с Решение
№ 919/11.09.2018 г. на Общински съвет – Смолян. При промяна на фактическите или
нормативните условия се извършва актуализация на нормативната уредба.

ЦЕЛ 6: ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ
Всеки месец се извършва отчитане на количествата рециклируеми отпадъци, с цел
мониторинг изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци.

ЦЕЛ

7:

УКРЕПВАНЕ

НА

АДМИНИСТРАТИВНИЯ

КАПАЦИТЕТ

НА

ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Участие на служители на Община Смолян в специализирани обучения за управление
на отпадъците.
ЦЕЛ 9: УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
В описанието на Цел 1 и Цел 3 са представени всички информационни кампании и
инициативи в които Община Смолян е провела или е в партньорство с други организации.
Периодично на сайта на общината се качва информация и указания относно начините за
управление на отпадъците и недопускане на нерегламентирани замърсявания.
ЦЕЛ 10: УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ
Община Смолян има сключени договори за събиране на специфични потоци отпадъци
както следва:
1. Договор с Булекопак за разделно събиране на отпадъци от опаковки;
2.Договор с „Екобатери“АД; за сътрудничество от 01.10.2018г. в областта на
разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА);
3. Договор с „Елтехресурс“ за разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), флуоресцентни и луминесцентни лампи;
4. Договор от 17.01.2014г. с фирма „РОСТЕР“ ООД, за безвъзмездно предаване на
разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни
отпадъци и др.
5. Договор от 15.07.2019г. с Томов Трейд ООД за безвъзмездно предаване на разделно
събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др.
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6. Община Смолян има сключен Договор № ПНО-ОП-18.04.6 / 19.04.2018 г. с
„ТОМОВ ТРЕЙД” ЕООД, относно товарене, извозване и съхранение на излезлите от
употреба /бракувани/ моторни превозни средства /ИУМПС/, изоставени на терени общинска
собственост – улици, тротоари, зелени площи и др. До настоящият момент няма предадени
излезли от употреба моторни превозни средства на площадка за временно съхранение и
разкомплектоване. На основание чл.72 от Наредбата за управление на отпадъците и издадена
Заповед № РД–0541/14.05.2019г. на Кмета на община Смолян относно съставяне на комисия
за установяване на излезли от употреба моторни превозни средства разположени на терени
общинска собственост. През 2019г. са установени 75 бр. ИУМПС, поставени са 75 бр.
предписания, от които всички са изпълнени.

С уважение: /П/
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

