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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРЕЗ 2018 г.
ОТ ГЕОРГИ ТРОНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящият отчет е разработен на основание чл. 52 ал. 9 от Закон за управление на
отпадъците (ЗУО), (Обн. ДВ. бр. 53 от 13 юли 2012 г., последно изм. и доп., В. бр.1 от 3
Януари 2019 г.).
Програмата за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол
2014-2020 г. е изготвена на основание чл. 52, ал. 1 от ЗУО. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО
тя е секторна програма и неразделна част от общинската програма за опазване на околната
среда. Чрез нея се отчита, че отпадъците са риск за човешкото здраве и околната среда и
се цели да се постигне екологосъобразно управление на отпадъците в общината. Обхватът
и съдържанието й са в съответствие с „Методическите указания за разработване на
общински програми за управление на отпадъците”, утвърдени със Заповед № РД211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, както и структурата, целите и
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (НПУО)
и Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци 2014-2020 г.
Разработването на програмата се явява един от най-важните инструменти за
прилагането на законодателството по управление на отпадъците на местно ниво.
В програмата са заложени целите, които общината трябва да постигне до 2020 г.
при управлението на отпадъците. Направен е анализ на съществуващото състояние в
общината и са показани възможностите за постигане на тези цели. Програмата включва 4
стратегически цели, съпътствани от 8 оперативни цели и 7 подпрограми. Разпределението
на мерките и дейностите във времето и тяхното финансово осигуряване са отразени в план
за действие към всяка една от подпрограмите.
Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на
общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и
подзаконовите нормативни актове към него. Тя представлява инструмент за подобряване
организацията за управлението на отпадъците в общината и създава необходимите
предпоставки генераторите на отпадъци да намалят количеството на образуваните
отпадъци. Ключов елемент е спазването в приоритетен ред на йерархията за управление
на отпадъците.
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Настоящата програма е допълнена и коригирана за отстраняване на непълноти и
неточности въз основа на писмо изх. № 08-01-5183(1)/23.09.2015 г. на РИОСВ-Варна.
Програмата за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол
2014-2020 г. е приета с Решение № 117, Протокол № 5 от проведено заседание на
общински съвет гр. Вълчи дол на 28.01.2016 г.
Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на община
Вълчи дол, чрез реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците, която
да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от
генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като
ресурс, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за
управление на отпадъците. Целите заложени в Програмата за управление на отпадъците,
кореспондират със ЗУО и Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 20142020 г. и ще подпомогнат община Вълчи дол в изпълнение на нейните ангажименти по
отношение управлението на отпадъците.


Цели на програмата са:
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците.
 Оперативна цел 1: Предотвратяване образуването на отпадъци и
насърчаване на повторното им използване.



Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и
оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от
съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да
намали риска за населението и околната среда.
 Оперативна цел 1: Достигане количествените цели и изискванията за
повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи наймалко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и
подобни отпадъци от други източници.
 Оперативна цел 2: Достигане на целите и изискванията за биоразградимите
отпадъци.
 Оперативна цел 3: Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване
на строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.
 Оперативна цел 4: Намаляване на риска за околната среда от депото за
отпадъци.



Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и
безопасна околна среда.
 Оперативна цел 1: Подобряване на капацитета на общината по отношение
управлението на отпадъците.
 Оперативна цел 2: Подобряване качеството на информация, подпомагаща
вземането на информирани управленски решения.



Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при
прилагане йерархията на управление на отпадъците.
 Оперативна цел 1: Постигане на обществена подкрепа за изпълнение на
политиката по управление на отпадъците с цел нейното успешно
осъществяване.

За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на
общинската програма за управление на отпадъците е необходимо да се изпълнят
определен набор от дейности. Дейностите за постигане на целите са обособени в
подпрограми.
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І. Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в община
Вълчи дол
Стратегическа цел
Оперативна цел
Стратегическа цел 1: Намаляване на Предотвратяване образуването на отпадъци
вредното въздействие на отпадъците.
и насърчаване на повторното им използване
В разработеният План за действие към Подпрограма за предотвратяване
образуването на отпадъци в община Вълчи дол са предвидени следните мерки (дейности)
за изпълнение:
1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците –
Идеята за предотвратяване образуването на отпадъци навлиза в нашата страна, спазвайки
изискванията на европейското законодателство. В община Вълчи дол, както и в други
населени места има твърде много изхвърлени вещи, които все още имат някаква стойност,
било то парична или като ресурс за нещо друго. Предотвратяването на отпадъците би
могло да донесе изключително много икономически, финансови и екологични ползи
първо за общината, а и за страната. Това е причината настоящата подпрограма да
подпомогне общината в стимулирането на всички организации, домакинство и бизнеса да
се замислят какво изхвърлят.
Община Вълчи дол е преустановила депонирането на твърди битови отпадъци на
общинското депо в гр. Вълчи дол с което допринася за изпълнението на стратегическата
цел.
2. Актуализиране на общинската наредба за управление на отпадъците в
съответствие със Закон за управление на отпадъците (ЗУО).
3. Въвеждане на намален размер (отстъпка) на такса битови отпадъци (ТБО) за
домакинствата, които прилагат домашно компостиране.
4. Намаляване на отпадъците от хартия и други офис консумативи, чрез въвеждане
на „електронно управление” –
„Електронно управление” все още не е въведено, но е поставено началото в тази посока.
Кореспонденцията между община Вълчи дол и някои институции, като регионални
дирекции на министерства се извършва по електронен път (чрез комуникатора).
5. Доброволни споразумения между общината и представители на бизнеса, относно
оптимизиране използването на храни с почти изтекъл срок на годност от
търговските вериги с цел подпомагане на социално слаби слоеве от населението.
6. Интегриране на регистриране по EMAS или сертифициране по ISO като критерий
за допустимост при обществените поръчки –
Сертифициране по ISO като критерий за допустимост при обществените поръчки се
прилага в община Вълчи дол.
7. ТБО да се изчислява на база действително изхвърлено количество.
8. Изпълнение на проекти за провеждане на целенасочени кампании за разясняване и
предоставяне на информация за политиките по предотвратяване образуването на
отпадъци (ПОО).
9. Създаване от община Вълчи дол на публичен регистър в който да се предоставя
достъпна за гражданите информация, относно предоставяните услуги за поправки и
ремонт, водещи до удължаване на живота на продуктите и съответно до ПОО.
10. Насърчаване за използване на прибори за многократна употреба, вместо за
еднократна при организиране на публични мероприятия.
11. Предоставяне на общински помещения за организационно ремонтни центрове за
електроуреди, дрехи, обувки, мебели и др.
12. Благотворителни кампании за даряване на стари дрехи –
Ежегодно се организират кампании.
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ІІ. Подпрограма за разделно събиране и достигане целите за подготовка за повторна
употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и
стъкло
Стратегическа цел
Оперативна цел 1
Стратегическа цел 2: Увеличаване на Достигане
количествените
цели
и
количествата
на
рециклираните
и изискванията за повторна употреба и
оползотворени отпадъци, чрез създаване на рециклиране на отпадъчни материали,
условия за изграждане на мрежа от включващи най-малко хартия и картон,
съоръжения за третиране на цялото метал,
пластмаса
и
стъкло
от
количество генерирани отпадъци, което да домакинствата и подобни отпадъци от
намали риска за населението и околната други източници.
среда
В разработеният План за действие към Подпрограма за разделно събиране и
достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите
отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло са предвидени следните мерки
(дейности) за изпълнение:
1. Създаване и поддържане от общината на регистър с информация за
местоположение и цел на площадките за изкупуване на битови отпадъци от хартия
и картон, метал, пластмаса и стъкло –
Освен, че общината има сключен договор с организация по оползотворяване . „Екоколект”
АД, която отговаря за разделното събиране на хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло
на територията на община Вълчи дол, в гр. Вълчи дол функционират две площадки за
изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. Община
Вълчи дол поддържа регистър с информация за местоположението и цел на площадките за
изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло.
Площадките са:
№
Площадка
Решение на
Местоположение
Собственост на ….
по
№…
РИОСВ-Варна №
УПИ/ПИ
ред
…
кв.
1.
5
03-ДО-592УПИ ІV, кв. 81
„Вторични
суровини”
03/19.09.2017 г.
ЕООД
2.
1
03-ДО-565УПИ ІХ, кв. 64
„К-3” ЕООД
00/08.04.2014 г.
2. Договорни отношения с организация по оползотворяване на отпадъците от
опаковки –
В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците, Община Вълчи
дол е сключила договор с организация по оползотворяване - „Екоколект” АД (№ ДО
РСО-ОБ-050/01.08.2014 г.). За извършване на дейността на територията на община Вълчи
дол, организацията е разположила 26 броя жълти контейнера тип Ракла с вместимост
1 100 л, предназначени за събиране на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от
опаковки и 15 броя зелени контейнера тип Иглу с вместимост 1 500 л, предназначени за
събиране на стъклени отпадъци от опаковки.
Таблица 1 Разпределение на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки
по населени места
№ по
ред
1.
2.
3.
4.

Населено място

гр. Вълчи дол
с. Брестак
с. Стефан Караджа
с. Михалич

Общо:

Зелени контейнери
бр.
9
2
2
2
15

Жълти контейнери
бр.
18
4
2
2
26
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През 2018 г. са събрани и извозени до сепарираща инсталация общо 15,420 т отпадъци, от
които от:
 жълти контейнери, код 15 01 06 – 14,340 т;
 зелени контейнери, код 15 01 07 - 1,080 т.
Количеството рециклирани материали е 2,2250 т, което представлява 14,43 % от
общото количество събрани отпадъци от опаковки. За сравнение предходната година е
9,03 % от общото количество събрани отпадъци от опаковки.
Предадени за повторна употреба рециклируеми материали:
 хартия, код 19 12 01 – 0,930 т;
 пластмаси, код 19 12 04 – 0,305 т общо, от тях:
- РЕТ – 0,290 т;
- LOPE цветен – 0,005 т;
- HDPE+PP – 0,010 т;
 черни метали (Fe), код 19 12 02 – 0,005 т;
 цветни метали (Al), код 19 02 03 – 0,005 т;
 стъкло, код 19 12 07 – 0,980 т.
Общото количество нерециклируеми отпадъци след сортиране (код 19 12 12) е 13,195 т:
– от жълти контейнери (код 19 12 12) – 13,095 т;
- от зелени контейнери (код 19 12 12) – 0,100 т.
3. Поддържане на годишен регистър от общината за точното количество предадени
за рециклиране и оползотворяване отпадъци.
4. Създаване на механизми за по-добра координация между общината и
организациите по оползотворяване на масово разпространените отпадъци, които да
бъдат включени в договорите с тези организации.
5. Разработване на общински наредби със специални разпоредби и изисквания за
разделно събиране и предаване на отпадъците от стопански, търговски,
административни и учебни заведения.
6. Разработване на правила за функциониране и ползване от граждани и фирми на
общинските площадки за предаване на разделно събраните отпадъци.
ІІІ. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за биоразградимите
битови отпадъци, в т.ч. и биоотпадъците
Стратегическа цел
Оперативна цел 2
Стратегическа цел 2: Увеличаване на Достигане на целите и изискванията
количествата
на
рециклираните
и биоразградимите отпадъци
оползотворени отпадъци, чрез създаване на
условия за изграждане на мрежа от съоръжения
за третиране на цялото количество генерирани
отпадъци, което да намали риска за
населението и околната среда

за

Основните биоразградими компоненти на битовите отпадъци, образувани от
домакинствата и от търговските обекти са: хартия, картон, хранителни отпадъци и зелени
отпадъци от парковете и градините.
Приблизително две трети от отпадъците, образувани в домовете и офисите се състоят от
органични или биоразградими компоненти, които се разграждат по естествен път.
Законът за управление на отпадъците поставя следното изискване:
 най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 % от общото количество на същите
отпадъци, образувани в България през 1995 г.
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В разработеният План за действие към Подпрограма за разделно събиране и достигане на
целите за биоразградимите битови отпадъци, в т.ч. и биоотпадъците са предвидени
следните мерки (дейности) за изпълнение:
1. Реализиране на проект за инсталация за компостиране/анаеробно разграждане на
биоразградими отпадъци, подаване на проектни предложения до УО на ОПОС 20142020 г.
2. Изграждане на площадка за компостиране на зелени отпадъци от паркове и
градини.
3. Закупуване и инсталиране на компостери за домашно компостиране.
4. Закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци.
5. Закупуване на транспортни средства за превоз на разделно събрани отпадъци.
6. Разработване на общински наредби със специални разпоредби и изисквания за
разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците.
7. Разработване на регионална програма за управление на отпадъците, в която да се
идентифицират специфични мерки на местно ниво за намаляване на количествата
депонирани и увеличаване на количествата оползотворени биоотпадъци.
8. Провеждане на информационни кампании сред местното население за
екологосъобразното третиране на биоотпадъците.
Изпълнението на мерките по тази подпрограма е свързано и възможно с въвеждането на
разделно събиране на биоразградимите отпадъци, в т.ч. биоотпадъците, както и
предаването им на площадка за компостиране.
ІV. Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и
оползотворяване на строителни отпадъци
Стратегическа цел
Оперативна цел 3
Стратегическа цел 2: Увеличаване на Достигане на целите за рециклиране и
количествата
на
рециклираните
и оползотворяване на строителни отпадъци и
оползотворени отпадъци, чрез създаване на отпадъци от разрушаване на сгради
условия за изграждане на мрежа от
съоръжения за третиране на цялото
количество генерирани отпадъци, което да
намали риска за населението и околната
среда
Разрушаването на сгради е дейност при която се образува значително количество
отпадъци, голяма част от които имат висок потенциал за рециклиране и повторна
употреба. Така от проблем за околната среда те могат да се превърнат в ресурс.
В общината все още няма изградена система за разделно събиране на
строителните отпадъци. Поради тази причина в смесено събраните битови отпадъци
попадат и строителни отпадъци. Основен проблем, свързан със строителните отпадъци е
тяхното неконтролирано изхвърляне от гражданите. Гражданите и фирмите, които
образуват строителни отпадъци се насочват към най-близките регламентирани площадки
за строителни отпадъци – Кариера за рекултивация на нарушен терен гр. Девня на „Друм
груп” и Регионалното депо в с. Въглен.
Законът за управление на отпадъците постановява следното:
 поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на
отпадъци от строителство и от разрушаване на сгради за които отговорност имат
възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес:
1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 35 % от общото тегло на отпадъците;
2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 55 % от общото тегло на отпадъците;
3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 70 % от общото тегло на отпадъците.
6

В разработеният План за действие към Подпрограма за изпълнение на
изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци са
предвидени следните мерки (дейности) за изпълнение:
1. Прилагане на контрол на инвеститорите в строителството за изпълнение
изискванията на ЗУО, относно строителните отпадъци и Наредбата за
строителните отпадъци До 01.09.2016 г. строителни отпадъци се приемаха на общинското депо за неопасни
твърди битови отпадъци. След тази дата инвеститорите в строителството, както и
гражданите извършващи ремонтни дейности се насочват за предаване на строителните
отпадъци към най-близко разположената – Кариера за рекултивация на нарушен терен, в
района на община Девня, собственост на „Друм груп” ЕООД. Община Вълчи дол
предприема действия за отреждане на специализирана площадка за събиране, третиране
(рециклиране), подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или
подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци – изготвен е ПУП-ПЗ. През 2019 г.
предстои промяна предназначението на имота, проектиране и одобряване на работни
проекти, издаване на разрешение за строеж и изграждане.
2. Въвеждане на система за събиране на строителни отпадъци от домакинствата.
След изграждането на специализирана площадка за събиране, третиране (рециклиране),
подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за
обезвреждане на строителни отпадъци ще се въведе и система за събиране на строителни
отпадъци от домакинствата.
3. Проучване и наемане на мобилни съоръжения за оползотворяване на
строителните отпадъци при големи инфраструктурни проекти на територията на
общината.
4. Включване в тръжните документи за строителство, реконструкция и основен
ремонт на други строежи от техническата инфраструктура на изискването за
влагане в строежите на рециклирани строителни материали.
5. Включване в тръжните документи за строителство на изискването за
оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи.
V. Подпрограма за намаляване на риска от депонирани отпадъци
Стратегическа цел
Оперативна цел 4
Стратегическа цел 2: Увеличаване на Намаляване на риска за околната среда от
количествата
на
рециклираните
и депата за отпадъци
оползотворени отпадъци, чрез създаване на
условия за изграждане на мрежа от
съоръжения за третиране на цялото
количество генерирани отпадъци, което да
намали риска за населението и околната
среда
Тази подпрограма съчетава група от мерки, свързани с намаляване на риска за
околната среда от депото за битови отпадъци, в т.ч. намаляване и предотвратяване на
емисиите на парникови газове от метан от депото, в т.ч.:
• Преустановяване експлоатацията на общинското депо, гр. Вълчи дол което не
отговаря на нормативните изисквания, чрез изграждане на регионално депо за
РСУО-Провадия;
• Предприемане на мерки за преустановяване депонирането на битови отпадъци,
поради забавяне изграждането на регионално депо и предприемане на действия за
законосъобразно третиране на битовите отпадъци;
• Мерки за закриване и рекултивация на общинското депо, гр. Вълчи дол и др.
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В разработеният План за действие към Подпрограма за предотвратяване и
намаляване на риска от депонирани отпадъци са предвидени следните мерки (дейности)
за изпълнение:
1. Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци Съгласно Плана за действие към Програмата за опазване на околната среда – до 2020 г.
трябваше да е изградено Регионално депо за твърди битови отпадъци на Регионално
сдружение за управление на отпадъците (РСУО) за регион Провадия. С отказа на
държавата в лицето на Областния управител на област с административен център Варна за
безвъзмездно прехвърляне на имот държавна собственост - ПИ № 000019 в землището на
с. Войводино, общ. Вълчи дол в полза/собственост на община Вълчи дол за изграждане на
регионално депо (писмо изх. № РД-15-0806-79(3)/11.04.2016 г.) и Решението на Общото
събрание на РСУО-регион Провадия (Решение № 1 от Протокол от 11.07.2016 г.) за
прекратяване на процедурата за «Изграждане на регионално депо/система за отпадъцирегион Провадия» и участие на общините от региона в процедура по приоритетна ос 2
«Отпадъци» на Оперативна програма „Околна среда” – «Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци», процедурата за изграждане на
Регионално депо за ТБО е прекратена.
2. Преустановяване депонирането на битови отпадъци, поради забавяне
изграждането на регионално депо и предприемане на действия за законосъобразно
третиране на битовите отпадъци, чрез избор на подходяща алтернатива От 01.09.2016 г. твърдите битови отпадъци, образувани на територията на община Вълчи
дол се траспортират и предават за предварително третиране в МБТ (механично и
биологично третиране) инсталацията в с. Езерово, общ. Белослав.
3. Подготовка на проект за закриване и рекултивация на общинското депо за битови
отпадъци, гр. Вълчи дол с оползотворяване на полезните компоненти През изминалата 2018 г. е подадено заявление, вх. № ДТБО-62/23.02.2018 г. за отпускане
на безвъзмездна финансова помащ в ПУДООС. След направените от страна на ПУДООС и
отстранени от Община Вълчи дол забележки е подадено ново заявление - вх. № ДТБО62/28.12.2018 г., заедно с ревизираната и допълнена документация към него.
4. Изпълнение на проект за закриване и рекултивация на общинското депо за битови
отпадъци, гр. Вълчи дол –
Очаква се изпълнението на проекта да започне през 2019 г.
5. Изпълнение на проект за инсталация за подготовка за оползотворяване на битови
отпадъци и предотвратяване емисиите на парникови газове.
6. Прилагане на резултатите и опита от реализация на проект „Проучване и
разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно
съхраняване на опасни битови отпадъци“, финансиран по Българо-швейцарската
програма за сътрудничество при изпълнение на проекти за подобряване на
управлението на опасните отпадъци от домакинствата.
В резултат на изпълнението на тази подпрограма се очакват следните
положителни промени:
 Да се минимизира риска за околната среда от депонираните битови отпадъци, като
се преустанови експлоатацията на общинското депо за твърди битови отпадъци,
което не отговаря на нормативните изисквания;
 Да се минимизира риска за околната среда и намалят емисиите на парникови
газове, чрез закриване и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци;
 Ефективно използване на отпадъците като ресурс, чрез оползотворяване на
полезните компоненти в тях в процеса на закриване и рекултивация на депото за
твърди битови отпадъци.
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VІ. Подпрограма за информационно осигуряване, подпомагащо вземането на
информирани управленски решения, запазване и подобряване на административния
капацитет на общината
Стратегическа цел
Оперативна цел 1
Стратегическа цел 3: Управление на Подобряване на капацитета на общината по
отпадъците, което гарантира чиста и отношение управлението на отпадъците
безопасна околна среда
Предвидените мерки са свързани на първо място с нормативната и програмна
осигуреност на община Вълчи дол по отношение на дейностите по управление на
отпадъците.
В разработеният План за действие към Подпрограма за информационно
осигуряване, подпомагащо вземането на информирани управленски решения, запазване и
подобряване на административния капацитет на общината са предвидени следните
мерки (дейности) за изпълнение:
1. Актуализиране на общинската
Наредба за управление на отпадъците в
съответствие със ЗУО.
2. Прилагане на подход за определяне на такса битови отпадъци, основаващ се
възможно по-близо до количествата изхвърляни битови отпадъци от
домакинствата и за юридически лица.
3. Прилагане на редуциран размер на такса битови отпадъци за домакинствата и за
юридическите лица, участващи в системите за разделно събиране на рециклируеми
отпадъци и на биоотпадъци.
4. Внедряване на информационна система за управление на отпадъците в Община
Вълчи дол.
5. Участие в проект за дългосрочна обучителна програма по управление на битовите
отпадъци в съответствие с йерархията за управление на отпадъците с акцент върху
управление на биоотпадъци, рециклируеми битови и строителни отпадъци, разделно
събиране, рециклиране и предотвратяване, осъществяване на контролна дейност.
6. Назначаване на служители, занимаващи се конкретно с управление на отпадъците
в общинската администрация, в т.ч. за осъществяване на контролни дейности.
7. Създаване и поддържане на електронен регистър за обектите, които подлежат на
контрол по управление на отпадъците.
8. Изготвяне на годишни планове и годишни отчети за осъществяване на контрол от
Общината по управление на отпадъците.
VІІ. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите за управление на отпадъците
Стратегическа цел
Стратегическа цел 4: Превръщане на
обществеността в ключов фактор при
прилагане йерархията на управление на
отпадъците.

Оперативна цел 1
Постигане на обществена подкрепа за
изпълнение на политиката по управление
на отпадъците, с цел нейното успешно
осъществяване

Включените в тази подпрограма мерки са свързани с повишаване
на
информираността и мотивацията на обществеността, което е от изключителна важност за
подобряване на резултатите при управлението на отпадъците.
В разработеният План за действие към Подпрограма за прилагане на
разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите за управление
на отпадъците са предвидени следните мерки (дейности) за изпълнение:
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1. Изпълнение на мерките от Националната комуникационна стратегия за
управление на отпадъците.
2. Публикуване в статистическите годишници от НСИ на информация за
количествата битови отпадъци по общини.
3. Публикуване от Общината на „зелен“ телефон и електронен адрес, на които
гражданите да могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания
за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по
отпадъците На главната страница на сайта на община Вълчи дол е публикуван «зелен телефон» и
електронен адрес, на който гражданите да могат да подават сигнали за нарушения на
нормативните изисквания за отпадъците, както и предложения за подобряване на
политиките по отпадъците.
4. Осъществяване на информационни кампании за насърчаване на населението да
събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за масово
разпространените отпадъци.
От изложеното по-горе може да се направи извода, че въпреки малкото
изпълнени мерки (дейности), предвидени по подпрограмите на Програмата за управление
на отпадъците на територията на община Вълчи дол 2014-2020 г. и през изминалата
2018 г. община Вълчи дол е положила усилия за изпълнението на мерките, а оттам и за
постигането на оперативните и четирите стратегически цели на програмата за намаляване
вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве.

ГЕОРГИ ТРОНКОВ,
Кмет на Община
Изготвил:
инж. Диана Петрова,
Главен експерт в Дирекция УТОС
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