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ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ,
ЗА 2016 ГОДИНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Регионалната Програма за управление на отпадъците на регион Велико
Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица,
Елена и Златарица е изготвена на основание чл. 52 ал. 6 от Закона за управление
на отпадъците и е за периода 2014-2020г. Същата е разработена с цел да се
определят необходимите мерки за изграждане на интегрирана система за
управление на отпадъците в община Лясковец, като елемент на регионалната
система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, чрез която да се
постигне намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от
образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на
ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на
инвестициите в областта на управление на отпадъците.
Регионалната програма е приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на
Общински съвет Лясковец и обхваща управлението на отпадъците на общините
Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.
Във връзка с управлението на отпадъците на регионален принцип и
съгласно изискванията на ЗУО на 20.07.2014г. е създадено Регионално сдружение
за управление на отпадъците – регион Велико Търново.
Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно
и подлежи на актуализация при промяна на фактическите и/или нормативни
условия в процеса на нейната реализация. С оглед прилагане на необходимите
мерки по управление на отпадъците на регионално ниво в плана за действие на
настоящата Програма има определени цели за изпълнение.
През 2016 година е постигнато следното:
1.Участие в Регионално сдружение на общини за изграждане на регионална
система за управление на отпадъците.
През 2016 година Общото събрание на Регионалното сдружение е провело
пет заседания, на които са разгледани и взети следните решения:
 Решение относно включване в Договор за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална
система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините
Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица,
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включваща Клетка №1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за
предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране” на
текстове свързани с:
- отчитането на оператора към съответните потребители/общините включени
в РСУО – регион В. Търново/,
- заплащане възнаграждението на изпълнителя.
 Решение по чл. 26, ал. 1, т. 9 от ЗУО, относно определяне на цените в
случаите когато РСУО се използва от общини извън Регионалното сдружение или
от други притежатели на отпадъци;
 Решение за последващи действия относно нанесени повреди по
инфраструктурата и съоръженията на системата в следствие на неблагоприятни
атмосферни условия;
 Решение относно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от ЗУО, който гласи –членове
на регионалното сдружение, определят собствеността на регионалното депо и/или
друго съоръжение за третиране на отпадъците;
 Представяне на информация относно застраховане на РСУО;
 Представяне на доклада от извършена окончателна проверка на проект №
DIR 5112122-11-79 „Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците в регион Велико Търново”, ДБФП № DIR 5112122 – CO13/15.04.2014
г. С Община Велико Търново по ОП „Околна среда 2007-2013”
 Решение за назначаване на технически секретар;
 Отваряне на офертите за имуществена застраховка на Регионалната система
за управление на отпадъците в регион Велико Търново, от застрахователните
компании и вземане решение за сключване на застрахователен договор със
застрахователната компания, предложила най – ниска по размер застрахователна
полица и без самоучастие на застрахования;
 Разглеждане отговор от МОСВ във връзка с наше запитване изх. №
18/02.08.2016г., относно възможността за разпределяне на собствеността на РСУО
между общините членове на Регионалното депо спрямо дяловото им участие
преди изтичане на пет годишният период на устойчивост на проекта, и вземане на
решение по реда на чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗУО;
 Разглеждане на отговор от ДЗЗД „Трансдисижънс” – надзор по проекта
Изграждане на РСУО, във връзка с наше запитване по нанесени щети вследствие
на „Неопределима сила” по смисъла на под-клауза 19.1 и Сертификат за
форсмажор от дата 02.08.2016г., удостоверяващ легитимността на обстоятелствата
описани като „Неопределима сила” и вземане решение относно начина за
покриване на разходите по аварийни СМР;
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 Разглеждане постъпило писмо от „Велде България” АД, гр. Троян, относно
депониране на Регионалното депо регион Велико Търново, отпадъци от
производствената им дейност и възможността за сключване на договор;
 Решение относно сключване на застрахователна полица със
Застрахователната кампания, предоставила най-изгодна икономическа оферта,
описана в протокол на ОС от 16.08.2016г.
2.Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци за регион
В.Търново, включващ общините В.Търново, Г.Оряховица, Лясковец, Елена,
Златарица и Стражица.
 С Разрешение за ползване № СТ-05-627/25.04.2016 г. е въведена в
експлоатация Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико
Търново /за общините В.Търново, Г.Оряховица, Елена, Лясковец, Златарица и
Стражица/, в ПИ №014064 в землището на с. Шереметя, община Велико Търново.
Новата регионална система е изградена по проект DIR-5112122-11-79,
финансиран по ОП”Околна среда 2007-2013г.” и включва: сграда и инсталация за
сепариране на постъпващи отпадъци, сграда за компостиране, площадка за зреене
на компоста, склад за готов компост, склад за временно съхраняване на опасни
отпадъци, пречиствателна станция за отпадъчни води.
 През 2016г. се сключи договор с Фирма ДЗЗД „РЕГИОНАЛНО ДЕПО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015”, която беше избрана за оператор за експлоатация и
стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион В.
Търново за общините В. Търново, Г. Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и
Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за
предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране“.
 През 2016г. е извършен Морфологичен анализ на отпадъците в регион
Велико Търново. Същият е необходим с цел да се получат конкретни данни за
състава на смесените битови отпадъци за общината, във връзка с изискванията на
чл. 8, ал. 6 и параграф 4 от ПЗР на Наредба за разделно събиране на
биоотпадъците, както и изискванията за разделно събиране на битовите отпадъци
на територията на общината съгласно чл. 19, ал. 3 т. 6 от Закона за управление на
отпадъците.
3. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.
 На 28.12.2015 г., с Решение № 30 на Общински съвет Лясковец се
утвърди таксата за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа
или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община
Лясковец за 2016 година.
 През 2016 г. продължава съвместната работа с Фирма „ДЗЗД
РИСАЙЛИНГ ЕНД УЕЙСТ КАЛЕКШЪН” и Община Лясковец. В изпълнение на
договора, същата извършва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на
битови отпадъци на територията на Община Лясковец.
Всички населени места на територията на община Лясковец са включени в
организираното сметосъбиране и са оборудвани със съдове за битови отпадъци.
Налични контейнери за събиране на битови отпадъци към 31. 12.2016 г.
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Вид съдове

обем

брой

1.

Метален за сгурия и пепел

0.27

100

2.

Контейнери тип „Бобър” –
метални

1,1

637

3.

Поцинковани кофи
„Мева” – метални

0,11

1465

4.

Кофи пластмасови 240 л

0,24

450

5.

Контейнери за разделно
събиране на отпадъци от
опаковки пластмасови тип
„Иглу” и тип „Ракла”

1,1

75

тип

 От месец януари до месец август 2016г. събраното количество битови
отпадъци от територията на община Лясковец, което е депонирано на старото
сметището в с. Шереметя, общ. Велико Търново е 1861 тона, за което Община
Лясковец превежда отчисления съгласно чл. 60, ал. 2 от Закона за управление на
отпадъците, по сметка на РИОСВ – Велико Търново.
 От 18 август 2016 г., битовите отпадъци от територията на община
Лясковец се извозват до Регионална депо – Велико Търново, в землището на с.
Шереметя, като извозването до старото сметище на Община Велико Търново е
преустановено със Заповед на Директора на РИОСВ – В. Търново. Извозеното
количество отпадъци за периода 18 август – 31 декември 2016г. е 1648.2 тона.
 Във връзка с изградената и въведена в експлоатация Регионална система
за управление на отпадъците н регион Велико Търново и подадено от Община
Лясковец Заявление с искане за намаляване размера на отчисленията по чл. 20 от
Наредба 7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, със Заповед
№ 8/30.12.2016г. на РИОСВ – Велико Търново, беше определен размер 0,00лв/тон
депониран отпадък за отчетната 2017г.
 Системно се осъществява контрол върху гражданите и фирмите за
спазване на изискванията на местните наредби за чистота, чрез проверки, в
резултат на които се правят предписания при констатиране на нарушения, със
срок за премахване на замърсяването. При неизпълнение на даденото
предписание се съставя фиш или акт за административно нарушение.
4. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и
подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване,
събиране и транспортиране на отпадъците.
 Понастоящем в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е
обхванат само гр. Лясковец. Съдовете за разделно събиране са предоставени от
„ЕКОПАК България” АД, оператор на дейността е „ Трейд Пейпър” ЕООД.
Към 31.12.2016г. системата за разделно събиране на отпадъците е изградена
със сини и жълти пластмасови контейнери тип „Ракла” и зелени контейнери тип
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„Иглу” с общ обем на разположените контейнери в точка от 3700 литра. Върху
контейнерите са поставени информационни стикери, указващи вида отпадъци от
опаковки, които трябва да бъдат поставени в тях, както и безплатен „Зелен
телефон”, на който гражданите могат да подават сигнали и предложения за
подобряване на изградената система за разделно събиране.
Цветните контейнери са разположени на 25 точки в гр. Лясковец. Честотата
на обслужване на съдовете за разделно събиране на територията на гр. Лясковец, е
съгласно график както следва:
- сини контейнери - два пъти месечно;
- жълти контейнери - два пъти месечно;
- зелени контейнери – един пъти месечно;
Системата за разделно събиране се обслужва със специализирана техника с
изсипващ механизъм за контейнерите тип „Ракла” и оборудван с хидрокран за
контейнерите тип „Иглу”. Камионите са снабдени със сменяеми табели, указващи
вида отпадъци и цвета на обслужваните контейнери по установения график.
Всички разходи по обслужването на контейнерите са за сметка на „ЕКОПАК
България” АД.
През 2016г. разделно събраното количество отпадъци на територията на
Община Лясковец, по данни на „ЕКОПАК България” АД е:
- придобит отпадък бруто – 32 650 кг.
- отсортиран отпадък - 9 910 кг.
За предотвратяване на смесване на отпадъците от опаковки, с общите
генерирани битови отпадъци, при събирането и транспортирането им, общинска
администрация работи съвместно с представител на „ЕКОПАК България” АД,
като прави периодични проверки, по предоставен ежемесечен график, относно
определените дни за изхвърляне на всеки вид цветни контейнери. При постъпили
сигнали от граждани на обявения от кмета на общината телефон, относно
некачествено изпълнение на фирмата извършваща дейността по събирането на
отпадъците, както и за други нередности свързани с поддържането на чистотата в
общината, се реагира своевременно от страна на служителите в общинска
администрация, като се отстраняват нередностите.
5. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване,
събиране и транспортиране на отпадъци.
 Със Заповед № 1654/29.10.2015 г. на Кмета на община Лясковец, се
определиха границите на районите, в които е организирано сметосъбирането и
извозването на битови отпадъци за населените места в общината, както и
честотата на извозване в отделните населени места за 2016 г. Заповедта за
организация е връчена на фирмата изпълняваща дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване на битовите отпадъци за сведение и изпълнение.
 Община Лясковец има сключени договори с две организации
притежаващи съответните разрешителни за работа с масово разпространени
отпадъци, относно въвеждане на системи за разделно събиране на масово
разпространени отпадъци на територията на общината, с цел увеличаване дела на
оползотворяване и рециклиране на отпадъците. За да не попадат в общия поток от
битови отпадъци, масово разпространените отпадъци на територията на община
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Лясковец, се предават на площадките в гр. Лясковец (площадка № 1, имот №
000614 в землището на гр. Лясковец) и с. Козаревец (УПИ ІV – 45 в кв. 18 А по
ПУП на с. Козаревец), съгласно сключените между община Лясковец и двете
фирми („МЕГА – МД” ЕООД и „МАРВЕЛ ПРИМ” ЕООД) договори за
сътрудничество. Същите съдействат на гражданите на община Лясковец, желаещи
да предадат масово разпространените си отпадъци.
Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и
акумулатори не изискват финансиране или инвестиции от страна на Община
Лясковец и са безплатни за населението. На сайта на общината е публикувано
съобщение с информация за населението, относно реда, начина и местата за
изхвърляне на масово разпространените отпадъци на територията на общината.
На 02.06.2016г. на сайта на общината беше публикувано съобщение относно
провеждане на Кампания за събиране на масово разпространени отпадъци, която
се проведе на 25.06.2016г.
6. Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.
 Периодично фирмата извършваща дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци, събира и извозва едрогабаритните отпадъци
изхвърлени около контейнерите от домакинствата.
За постигане на основните цели, заложени в Регионална програма за управление
на отпадъците - регион Велико Търново, Община Лясковец ще продължи
целенасоченото изпълнение на предвидените в нея мерки.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Изготвил:
Анета Къцаркова – гл. специалист – еколог в Дирекция „ТУОСЕИ”
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