ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ-СЛИВЕН

(печат)
■

Ч

Р Е ШЕ Н И Е
№ 1495
Отчет за 2018 г. на Програма за опазване на околната среда на община
Сливен, отчет за 2018 г. на Програма за намаляване на зал4ърсителите
в атмосферният въздух и достигане на установените норми за
вредни вещества на община Сливен и отчет за 2018 г. на Програма за
управление на отпадъците на територията на община Сливен

На основание чл.21. ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.5 от
Закона за опазване на околната среда, чл. 27, ал.2 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух и чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
»

Р Е ШИ :

1. Приема отчет за 2018 г. на Програма за опазване на околната среда
на община Сливен;
2. Приема отчет за 2018 г. на Програма за намаляване на
замърсителите в атмосферният въздух и достигане на установените норми
за вредни вещества на община Сливен;
3. Приема отчет за 2018 г. на Програма за управление на отпадъците
на територията на община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.03.2019г.

ПР^ДСЕДАТЕДг/пСД. Митев
но,
(печат)

ОТЧЕТ за 2018 г.
на Програма за управление на отпадъците до 2020 г.
/приета с Решение на Общински съвет Сливен №186 от 28.04. 2016 г./

Общата цел на Програмата за управление на отпадъците (ПУО) до 2020 г. на община Сливен е:
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото
здраве и подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс.
Стратегическите цели са:
1. Намаляване на вредното
образуването на отпадъци

въздействие

на отпадъците

чрез

предотвратяване

2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депониране на отпадъци
3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда
4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на
управление на отпадъците.
В рамките на ПУО са разработени седем подпрограми, които чрез мерките, включени в тях,
водят до изпълнението на четирите стратегически цели и на общата цел на ПУО.
1. Подпрограма Предотвратяване образуването на отпадъци.
Мярка/дейност: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги относно определяне ТБО на база количество отпадъци.
Общински съвет Сливен е приел алтернатива в изчисляването на такса битови отпадъци за
производствени обекти като се предлага, заявяване използването на контейнер/и от 1100 л. за
битови отпадъци. Таксата е изчислена на годишна база за 1 бр. контейнер от 1100 л. за
битови отпадъци.
Мярка/дейност: Провеждане на периодични информационни кампания.
Информационни кампания са провеждани целогодишно от организациите по
оползотворяване на отпадъци - „ЕКОБУЛПАК“ АД, “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, “ЕКОБАТЕРИ”
АД и „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНЕ“ АД в масмедиите и официалните интернет страници.
2. Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за рециклиране на
битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло
Мярка/дейност: Осигуряване на общинска площадка за доброволно предаване на
разделно събрани битови отпадъци от домакинствата и подобни на домакинствата
източници, вкл. от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и др.
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Община Сливен е предприела мерки за осигуряване на общинска площадка по чл.19, ал.З,
т.11 от ЗУО за предаване от граждани и фирми и временно съхранение на рециклируеми
отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, черни и цветни метали, НУБА, ИУЕЕО.
Към момента общината изпълнява ангажиментите си чрез сключен договор с „ДС Комерс“
ЕООД Сливен на площадка, разположена в производствената зона на град Сливен.
Мярка/дейност: Сключване на договор с организация за оползотворяване на отпадъци
от опаковки за осигуряване на контейнери и техника за извозване.
1. Община Сливен е предприела действия за разделно събиране и рециклиране на
битовите отпадъци. Общината организира разделно събиране на отпадъците от опаковки от
хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали чрез сключване на договор с организацията за
оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОБУЛПАК“ АД. Общият обем на осигурените
от организацията и разположени на територията на общината контейнери отговаря на
изискванията на Е[аредбата за опаковки и отпадъците от опаковки спрямо обслужвания брой
население.
Към ЗЕ12.2018 г. параметрите на системата за разделно събиране на отпадъци о
опаковки включват 156 броя ИГЛУ ЖЪЛТО е обем 1800 л., 56 броя БОБРЪР ЖЪЛТ е
обем 1100 л.в обекти и 156 броя контейнери за стъклени опаковки тип ИГЛУ ЗЕЛЕНО с
обем 1400 л.
Общият обем на разположените контейнери е 571 800 л.
Честота на извозване на жълтите контейнери е два пъти месечно, а на зелените - веднъж на
три месеца.
Обслужване на системата за разделно събиране се извършва от „СОРТ КОМЕРС“
ЕООД подизпълнител на „ЕКОБУЛПАК“ АД.
Разделно събраните отпадъци се транспортират за предварително третиране до
сепариращата инсталация на „СОРТ КОМЕРС“ ЕООД в района на Регионално депо за
отпадъци, с.Хаджидимитрово, област Ямбол, където се сепарират, балират и транспортират
до рециклиращи предприятия.
Количеството на събраните отпадъци от опаковки чрез изградената система и предвидените за
рециклиране материали, получени след сепариране по видове са съответно:
код

отпадъци
постъпили отпадъци от опаковки

количество - тона
425.920

от тях рециклируеми:
19 1201

хартия

96.160

19 12 04

пластмаса

75.350

19 12 02

метал

19 12 07

стъкло
общо рециклируеми

0
25.020
196.530
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ЕКОБУЛПАК АД организира и провежда постоянна информационно-образователна
кампания в медиите и на официалния сайт за популяризиране на системата за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, включваща разпространение на брошури, листовки и
плакати с инструкции за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
2. Общините от РСУО Ямбол, в т.ч. и община Сливен имат сключен договор с ДЗЗД
„Обединение ЕКОСОРТ Ямбол“ за предварително третиране на постъпващите на
регионалното депо смесени битови отпадъци чрез сепариране на сепарираща инсталация,
разположена в близост до регионалното депо, на полезните компоненти от отпадъците хартия и картон, метали, пластмаса, стъкло и др.

Вход/тон

34 648,720

Рециклируеми отпадъци (хартия, Минерали
пластмаса, стъкло, метал и др.)/тон
/тон

РДФ/тон Изход/тон

2 623

7569,88

2 818,36

21 637,48

7,57 %

21,85 %

8,13 %

62,45 %

През 2018 г. от организираната система на община Сливен са събрани 34 649 т. битови
отпадъци, които са преминали на предварително третиране (сепариране ). Количеството на
отсортирания отпадък е 13 011 т.. На регионално депо за неопасни отпадъци Ямбол са
постъпили с код 19 12 12 - 22 280 т. отпадъци след сепариране, 257 т. от системата за
разделно събиране на отпадъци, отпадъци с код 20 03 03 - 12 010 т. и промишлени отпадъци
- 4 783 т. Общо депонирани отпадъци за 2018 г. - 46 557 т.

Мярка/дейност: Сключване на договори с организации за оползотворяване на НУБА и
на ИУЕЕО преди изтичане на действащите договори
Община Сливен има сключени договори е “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД и “ЕКОБАТЕРИ” АД
организации за оползотворяване на другите видове масово разпространени отпадъци НУБА и ИУЕЕО.

събрани ИУЕЕО
от физически и юридически лица

кг.

65 113.00

кг.

55.00

кг.

2 139.00

ЛУМ. ЛАМПИ
от юридически и физически лица

събрани НУБА
от физически и юридически лица

3

Опасни отпадъци от домакинствата.

В изпълнение на задълженията по закона за управление на отпадъците, община
Сливен има сключен договор е “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“АД за разделно събиране на
опасни отпадъци от домакинствата. Системата включва мобилен събирателен пункт, който
се разполага на определени от Община Сливен места по квартали, в две сезонни кампании
(пролетна и есенна) от по два дни.
Количества опасни отпадъци от домакинствата.
код

отпадък

15 01 10*

опаковки, съдържащи остатъци от опасни
вещества или замърсени с опасни вещества

0.600

20 01 13*

Разтворители

13.000

20 01 14*

Киселина

77.940

20 01 15*

Основи

75.600

20 01 19*

Пестициди

73.120

20 01 21*

Флуоресцентни тръби и други отпадъци,
съдържащи живак - живак, живаксъдържащи
уреди - термометри

0.260

20 01 27*
20 01 31*
Всичко:

>

кг.

Бои

Цитотоксични и цитостатични лекарствени
продукти

17.340
258.000

Мярка/дейност: Ежегодно планиране и осъществяване на тематични проверки за
изпълнение на изискванията за разделно събиране на отпадъците.
Извършват се всекидневни наблюдения на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки, по
райони в гр.Сливен.
Осигурено е присъствие на инспектор в сезонната кампания по събиране на опасни отпадъци от
домакинствата.

Препарати за растителна защита.
Пестициди е изтекъл срок на годност и такива е неустановен характер е общ обем 704
m3 се съхраняват в 88 бр. стоманенобетонови кубове тип “Б-Б” куб, на площадката на
бившето селскостопанско летище до е.Злати Войвода, Сливенска община.
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На територията на общината няма изоставени стари складове с препарати за
растителна защита.
3. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за оползотворяване на
битови биоразградими и биоотпадъци
Мярка/дейност: Подготовка и изпълнение на проект за изграждане на съоръжение за
компостиране на зелените отпадъци и въвеждане на система за разделното им
събиране, вкл. поставяне на необходимите съдове за разделно събиране и техника
Община Сливен е предприела стъпки за подобряване на управлението на биоотпадъците:
8 През 2018 г. община Сливен подаде проектно предложение по Оперативна програма „Околна
среда” 2014-2020 г., Приоритетна ос „Отпадъци”, Процедура BG16M10P002-2.001. за
финансиране за изграждане на Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими
отпадъци. Проектното предложение не беше одобрено.
* В Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен е разработен
отделен раздел за управление на битовите биоразградими отпадъци, в т.ч. на биоотпадъците,
и са регламентирани детайлно задълженията на общината, на населението и на юридическите
лица относно системите за разделно събиране на тези отпадъци.
4. Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депониране на
отпадъците
Мярка/дейност: Определяне на отговорността за осъществяване на последващия
контрол и наблюдение на параметрите на околната среда в района на закритото
сметище
,
На закрито депо за неопасни отпадъци с.Сотиря по договор с акредитирана
лаборатория се извършва ежегоден мониторинг на компонентите на околната среда съгласно
изискванията на ЗУО и Наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация
на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци. Извършва се
пробовземане, изпитване и измерване на атмосферен въздух - емисии и води - повърхностни
и подземни, съгласно график, два пъти в годината.
Мярка/дейност: Приключване на закриването и санирането на старите селски
сметища, образувани преди въвеждане на организираната система за сметосъбиране за
100% от населението от общината
След като в общината въведе организирано сметосъбиране на 100% на населението от
общината, значително е намаляло изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани
места.
През 2018 г. са почистени 33 нерегламентирани замърсявания около селата на
територията на общината.
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5. Подпрограма за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на
сгради
Мярка/дейност: Обсъждане и анализ със съседни общини и със строителния бранш на
целесъобразността от монтиране на инсталация за рециклиране на строителните
отпадъци.
Общините от PC „Регионален център за управление на отпадъците - Ямбол“ решиха, че
е целесъобразно всяка община от сдружението да предприеме действия относно
строителните отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата.
Община Сливен изпълнява задълженията си по законодателството, като има сключен
договор е
“Неновски - 2015” ЕООД, гр.Сливен за събиране, оползотворяване и
обезврежадне на строителни отпадъци от ремонтната дейност, образувани от домакинствата.
Мярка/дейност: Проучване за създаване на условия за безплатно приемане на
общинска площадка по чл.19, ал.З, т.11 от ЗУО на селективно разрушени и годни
употреба строителни материали
На територията на Община Сливен има 1 бр. частна лицензирана площадка за
обезврежадне на строителни отпадъци. Строителните отпадъци от ремонтната дейност,
образувани от домакинствата се приемат с 50% отстъпка от цената за оползотворяване и
обезвреждане транспортирани от притежателят им строителни отпадъци от ремонтна
дейност, образувани от домакинствата в количество до 1 тон в рамките на 1 една календарна
година еднократно.
Мярка/дейност: Проучване относно възможностите за оползотворяване на строителни
отпадъци в обратни насипи, рекултивация на нарушени терени, негативни форми на изчерпани
кариери и други подобни в близост до град Сливен.
Липсват подхоДщи места за оползотворяване на строителни отпадъци.

6. Подпрограма за подобряване на административния капацитет
Мярка/дейност: Контрол върху спазване на Наредбата за управление на отпадъците и
други общински наредби.
Към отдел “Екология” са причислени 1 гл. инспектор и 7 бр. инспектори други дейности по
„Опазване на околната среда” оправомощени да извършват контрол на фирмата извършваща
сметосъбиране и почистване на обществените места. Двама от тях са упълномощени да съставят
актове за административни нарушения по общинските наредби в областта на околната среда.

Мярка: Проектиране и въвеждане на информационна система за управление на
отпадъците (ИСУО).
Въведена е системата Депо инфо и Депо справки..
Мярка/дейност: Участие на експерт в периодични обучения за повишаване на
квалификацията по управление на отпадъците.
Ежегодно експерт от отдел „Екология“ участва в семинари и обучения.
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7. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите на управление на отпадъците.
Мярка/дейност: Провеждане на срещи, обществени обсъждания и други в процеса на
вземане на решения по общински нормативни актове, ОВОС и други в областта на
отпадъците
Провеждат се срещи, обществени обсъждания и други в процеса на вземане на решения по
общински нормативни актове, ОВОС и други в областта на отпадъците
Мярка/дейност: Провеждане на кампании за пролетно и есенно почистване в
община Сливен.
Ежегодно община Сливен участва в кампаниите на БТВ „Да почистим България“.
Мярка/дейност: Публикуване на актуална информация за отпадъците и управлението
им на интернет страницата на общината
Ежегодно се подава информация до Териториално статистическо бюро - Сливен,
Изпълнителната агения по околна среда - София и РИОСВ Стара Загора. Периодично на
официалният сайт на Община Сливен се публикува актуална информация.

