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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2017 година.
Във връзка с изпълнението на чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Кмета на
Общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет, който се явява орган за контрол
по изпълнение на програмата по управление на отпадъците. Копие от отчета се изпраща на РИОСВ, а
самият отчет се публикува на интернет страницата на общината.
Целта на отчета е да се проследи напредъка при изпълнението и да се идентифицират
необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година.
През 2017 година действаща е Програма за управление на отпадъците на община Белослав
2016-2020 г., приета с Решение № 74 от Протокол № 6 от 10.03.2016 г. на заседание на Общински
съвет Белослав. Отчитат се изпълнението на мерките и дейностите по управление на отпадъците.
Основните принципи, за управление на отпадъците, залегнали в международните правни
актове, както и основните принципи, на които се основава Националния план за управление на
отпадъците са залегнали и в програмата за управление на отпадъците.
В плана за действие на програмата са включени основните мерки и дейности предвидени с
изпълнението на поставените цели. Основните цели на Програмата са:
1. Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците;
2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;
3. Подобряване на организацията за разделното събиране и транспортиране на битовите,
строителните и биоразградимите отпадъци;
4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;
5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;
6. Правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво и ускоряване на
прилагането на законодателството и политиката в областта;
7. Участие на обществеността;
8. Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на националното
законодателство;
Изпълнението на специфичните цели гарантира изпълнението на генералната цел на
Програмата, а именно: екологосъобразното управление на отпадъците, формирани на територията на
общината. Успешното изпълнение на Програмата ще доведе до предотвратяване и намаляване на
вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и намаляване на
използването на първични природни ресурси.
Цел № 1 Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците.
В табличен вид са представени данните за генерираните количества смесени битови отпадъци за
2015, 2016 и 2017 година.
Количество 2015
БО
тон
2738

2016

2017

2758

2576

Видно от таблицата количествата генерирани битови отпадъци за 2017 г. са с ≈162 тона или
6,23 % по – малко спрямо данните от 2015 г.
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Цел № 2 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.
Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1, във връзка с § 15 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР)
на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в срок до 01.01.2018 г. общините във всеки от
регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО трябва да постигнат цел за подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници (битови отпадъци) - най-малко 40 на сто от
общото им тегло. Със Заповед № 51 от 05.02.2018г. на Изпълнителния Директор на ИАОС Община
Белослав е постигнала степен на рециклиране 40 % за календарната 2016 г.
Цел № 3 Подобряване на организацията за разделното събиране и транспортиране на
битовите, строителните и биоразградимите отпадъци. Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 5 от ЗУО, Кмета на
Общината е длъжен да организира събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на Общината. В тази
връзка през 2017 год. е въведена система за разделно събиране на строителни отпадъци от
територията на Община Белослав, като е разположен контейнер с вместимост 6 куб. м., за събиране
на строителни и едрогабаритни отпадъци, транспортиране и предаване до Регионално депо за
неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, нахождащо се в землището на с. Въглен
Община Аксаково за следните кодове:
- 170101 – Бетон
- 170102 - Тухли
- 170103 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
- 170107 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от
упоменатите в 170106
- 170302 – Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 170301.
- 170504 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 170503
- 170604 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 170601 и 170603
- 170802 - Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 170801
- 170904 - Строителни отпадъци различни от упоменатите в 170901, 170902 и 170903.
Общото количество събран и транспортиран строителен отпадък е 100 тона.
В месеците от март до ноември се разполагат 64 бр. контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м. в
тъмно зелен цвят, за събиране на „зелени” отпадъци, получени от почистване на градини и паркове.
Събраните отпадъци се транспортират до инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци
(Клетка № 1) в Регионално депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на с. Въглен,
Община Аксаково, като общо за 2017 год. от територията на Общината са транспортирани 110 т.
зелен отпадък.
ЦЕЛ № 4 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.
Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от Наредба №6/27.08.2013 г. отпадъците, предназначени за
обезвреждане чрез депониране следва да се подлагат на предварително третиране преди
депонирането им. По смисъла на Наредба № 6/27.08.2013 г. под “Предварително третиране” се
разбира - всички физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортирането,
които променят характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обема им или опасните им
свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им. В
тази връзка, отпадъците от системата за сметосъбиране и сметоизвозване, се транспортират до
Инсталацията за механично и биологично третиране на отпадъци, находяща се в с. Езерово, общ.
Белослав. В зависимост от характера на отпадъците, същите се подлагат на рециклиране, повторна
употреба или оползотворяване, или обезвреждане чрез депониране.
ЦЕЛ № 5 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци:
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Реализацията на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за
неопасни отпадъци в местност Дълбок дол в землището на гр. Белослав“ е
осъществена по одобрен проект от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда на стойност 990 000 лв. По проекта са извършени рекултивационни мероприятия във
връзка с изискванията за оформяне и запечатване на тялото на отпадъците, защита от повърхностни и
подпочвени води. Проведен е етап от биологична рекултивация на терена. Предметът на
рекултивация не предвижда ползването на земите – тялото на депонираните отпадъци, в период от 30
години до окончателното разлагане на отпадъците. На този етап с реализацията дейностите по
проекта е постигнато намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда
– почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води. Елиминирани са рисковете,
произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него.
През 2017 год. са почистени незаконни сметища в град Белослав, с. Езерово и с. Страшимирово.
ЦЕЛ № 6. Правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво и ускоряване на
прилагането на законодателството и политиката в общината:
Извършени проверки за състоянието на околната среда от 01.2017 до 12.2017 г. на територията на
Общината.
Извършени проверки за състоянието на общински пътища – 4 бр.
Предприети мерки – 2 бр.
Извършени проверки за състоянието на водни обекти / отводнителни канали - 5бр.
Предприети мерки за почистване - 3бр.
Извършени проверки по подадени сигнали от граждани /жалби/ 30 бр.
дадени предписания 30 бр.
изпълнени предписани от граждани 27 бр.
Непотърсени писма – 2 бр.
Съставени актове - 1 бр.
Извършени проверки по подадени сигнали на тел 112 - 9бр.
Предприети мерки - 9 бр.
Съставени актове 2 бр.
Извършени проверки на граждани за чистотата около имотите 32 бр.
За строителни отпадъци – 19 бр.
За битови Отпадъци - 13 бр.
Изпълнени предписания – 24 бр.
Върнати / непотърсени писма 8 бр.
Платено тротоарно право – 3бр.
Извършени проверки на Юридически лица –9 бр.
Дадени предписания на юридически лица – 6 бр.
Изпълнени – 6 бр.
Извършени проверки за наличие на ИУМПС -51 бр.
Дадени предписания за преместване на ИУМПС 30
Изпълнени предписания – 22 бр.
Не потърсени писма - 8 бр.
Съставени глоби 1 бр.
Почистване на незаконни сметища 4 бр.
ОБЩО ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ – 140 бр.
ЦЕЛ № 7. Участие на обществеността.
Проведе се ден за почистване териториите на населените места с участие на граждани, фирми,
обществени организации и др. като Общината осигури, необходимите средства за почистване
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(чували, ръкавици и др.), събраните отпадъци бяха транспортирани до РДНО в с.
Въглен, общ. Аксаково, като количеството е 3,840 тона.
ЦЕЛ № 8. Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на
националното законодателство.
Във връзка с изпълнението на задълженията на кмета на Общината упоменати в чл. 19 от
Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативи, с цел обезпечаването на нуждата от
изхвърляне на отпадъци, които е възможно да се генерират в домакинствата и тяхното
екологосъобразно третиране и оползотворяване, Община Белослав има сключени договори с
оползотворяващи организации за следните видове отпадъци:
Договор за организиране на дейности по събиране, съхранение и разкомплектоване на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране
и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства на територията на Община
Белослав.
Договор за сътрудничество за прилагане на система за събиране, съхранение и
предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми (ИУГ)
Договор за сътрудничество за организиране, изграждане и прилагане на система за
събиране и съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и предаването им за
предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
Договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на Община Белослав.

Изготвил:
Йоанна Йовева – гл. експерт Еколог дирекция „ОСТСУ”
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