ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2019
ГОДИНА

Настоящият отчет се изготвя във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 52, ал. 9 от
Закона за управление на отпадъците. Отчетът съдържа информация за степента на постигане
на целите, резултатите и предприетите мерки за изпълнение на програмата.
В Програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай за
периода 2016-2020 г. са заложени стратегически цели, постигането на които ще спомогне за
решаване на съществуващите екологичните проблеми и за запазване на доброто състояние на
околната среда в Община Първомай.
СТРАТЕГИЧЕСКИ Ц ЕЛИ:

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване
и предотвратяване на риска от депонирането им.
Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.
Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на
управление на отпадъците.
За всяка от стратегическите цели са определени и оперативни цели, които са пряко
съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане.

Дейности

Бюджет

(мерки)

/ лв. /

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Отговорна

Изпълнение

институция

Стратегическа цел 1: „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им
използване“
Оперативни цели: „Намаляване на количеството на отпадъците“

Информиране на населението за начините и
местата за изхвърляне /
предаване на различните видове отпадъци

-

-

Постоянен

Община
Първомай

На сайта на общината в раздел „Екология“ е
публикувана информация за:


площадките
за
безвъзмездно
предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата ;



местата за разполагане на съдове за
разделно събиране на ИУЕЕО ;



местата за разполагане на съдове за
разделно събиране на НУБА;



местата за смяна на отработени
масла;



начина и местата за изхвърляне на
отпадъците от опаковки.

През 2019 г. на сайта на общината са
публикувани съобщения за организираните
кампании за разделно събиране на ИУЕЕО.
Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от
депонирането им “
Оперативни цели: „Изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали,
пластмаси и стъкло”

Оптимизиране
на
системата за разделно
събиране на отпадъци
от опаковки и редовно
спазване графика за
извозването им

-

ОООО
2016 – 2020 г.
/организации за
оползотворяване
на отпадъците от
опаковки /

ОООО
Община
Първомай

Община Първомай има сключен договор от
24.07.2013
г.
с
организацията
по
оползотворяване
„ЕКОКОЛЕКТ“
АД,
относно разделното събиране на отпадъци
от опаковки на територията на общината.
На територията на Община Първомай са
разположени общо 149 бр. контейнери,

групирани в 50 точки.
Ежемесечно „КМД“ ЕООД /подизпълнител
на „ЕКОКОЛЕКТ“ АД/ предоставя на
Община Първомай график за разделното
събиране на отпадъците от опаковки.
През 2019 г. графикът за разделното
събиране на отпадъците от опаковки се е
спазвал редовно.
Поддържане и периодична актуализация на
изготвения регистър на
площадките за предаване на отпадъци от
хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло
(чл.19, ал.3, т.14 на
ЗУО)

-

Осигуряване ежегодни
справки
за
количествата събрани
и
предадени
за
оползотворяване в т.ч
рециклирани отпадъци.

-

Общински
бюджет

Постоянен

Община
Първомай

На сайта на общината е публикуван
регистър на площадките за предаване на
отпадъци от хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло.

2016 – 2020 г.

ОООО и/или
всички лица,
с
които
общината
има сключен
договор за
извършване
на дейности
с отпадъци,
в т.ч. от
хартия
и
картон,
метали,
пластмаси,
стъкло

Ежегодно
организациите
по
оползотворяване и всички лица, с които
общината има сключен договор за
извършване на дейности с отпадъци, в т.ч.
от хартия и картон, метали, пластмаси,
стъкло, предоставят на Община Първомай
информация за количествата на събраните и
предадени за оползотворяване в т.ч.
рециклирани отпадъци.

Провеждане
информационни
образователни
кампании

на
и

112 лв.

ОООО

2016 – 2020 г.

ОООО
Община
Първомай

1. На сайта на общината в раздел
„Екология“ е публикувана информация за
начина и местата за изхвърляне на
отпадъците от опаковки.
2. На 15.05.2019 г., ,,ЕКОКОЛЕКТ“ АД
съвместно с Община Първомай проведе
обучение на ученици от НЧ ,,Христо Ботев“
относно разделното събиране на отпадъци.
3. На 14.09.2019 г., Община Първомай се
включи в инициативата ,,Да изчистим
България заедно“.
4. На 14.10.2019 г., ,,ЕКОКОЛЕКТ“ АД
съвместно с Община Първомай проведе
обучение на ученици от СУ,,Проф. Асен
Златаров“ относно ползите от разделното
събиране и личния принос в опазването на
околната среда и спасяването на планетата.

Оперативни цели: „Постигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци “

Проектиране
и
изграждане
на
инсталация/инсталации
за компостиране на
зелени
и/или
биоразградими битови
отпадъци
и
за
въвеждане на система
за
разделното
им
събиране
вкл.
осигуряване
на
необходимото
оборудване, съдове и
техника
за

Съгласно
ОП ”Околна среда 2016 – 2020 г.
изискванията на 2014-2020 г.“
ОП
„Околна
среда 2014 - 2020
ПУДООС
г.“
Общински
бюджет
Отчисления по чл.
64 от ЗУО

РСУОРегион
Асеновград
Община
Първомай

Продължава процедурата по договор от
29.06.2018 г. сключен между общините от
РСУО – Асеновград, Първомай, Куклен,
Лъки и Садово за стартиране на Проект
,,Втора
комбинирана
процедура
за
проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации
и
на
инсталации
за
предварително третиране
на битови
отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на
РСУО – регион Асеновград с дата на
стартиране 16.07.2018 г.

транспортирането им.
Информиране
населението
ползите
изискванията
разделно събиране
оползотворяване
биоотпадъците

на
за
и
за
и
на

-

Общински
бюджет

2020 г.

Община
Първомай

На сайта на общината в раздел „Екология“
е публикуван
наръчник за домашно
компостиране.

Оперативни цели: „Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради“

Съгласуване
и
одобрение на планове
за
управление
на
строителни отпадъци,
когато общината е
компетентен орган по
ЗУТ.

-

Общински
бюджет

2016 - 2020 г.

Община
Първомай

През 2019 г. няма съгласувани и одобрени
от общината планове за управление на
строителни отпадъци.

Оперативни цели: „Предотвратяване и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци“

Периодично
почистване
на
замърсени с отпадъци
места
Актуализиране
или
сключване на нови
договори за разделно
събиране на опасни
отпадъци от бита, вкл.
масово
разпространените
отпадъци /МРО/

78 027 лв.

Общински
бюджет

-

ООп / лицензирана
организация за
оползотворяване на
масово
разпространени
отпадъци/ или
друго лице
притежаващо
документ по чл.35
от ЗУО

Общински

Ежегодно
2016 – 2020 г.

2020 г.

Община
Първомай

През 2019 г. са извършени почиствания на
замърсени с отпадъци места на територията
на общината, а именно: речни корита,
дерета, канали, общински пътища и
нерегламентирани сметища.

Община
Първомай

На 01.10.2019 г. Община Първомай сключи
договор за съхранение, оползотворяване
е/или обезвреждане на отпадъци с
,,РециТрейд България“ ЕООД.
На 20.11.2019 г. Община Първомай поднови
договор
за
временно
съхранение,
оползотворяване и/или обезвреждане на
разделно
събрани
отпадъци
от
домакинствата (включително и ОЧЦМ) с
,,ЕКО МЕТЪЛ“ ЕООД, при същите условия.

бюджет

Водене на ежегодна
отчетност за
количествата
на
събрани и предадени за
оползотворяване МРО
от ООп или лица, с
които общината има
сключен договор

-

-

2016 – 2020 г.

Община
Първомай

Ежегодно се води отчетност за количествата
на събрани и предадени за оползотворяване
МРО от ООп или лица, с които общината
има сключен договор, а именно:
1. Количеството на разделно събраните
отпадъци от системата за разделно събиране
на отпадъци от опаковки през 2019 г. е:
- количество на отпадъци извозени до
сепариращата инсталация – 102,160 т. /от
жълти контейнери с код 15 01 06 – 95,540 т.
и от зелени контейнери с код 15 01 07 –
6,620 т. /;
- количество на рециклируеми отпадъци от
опаковки – 19,060 т. / хартия с код 19 12 01
– 8,086 т. , пластмаса с код 19 12 04 –4,354 т.
и стъкло с код 19 12 05- 6,620 т./.
2. Количество на разделно събраните НУБА
през 2019 г. е 0.005 т. /с код 16 06 01* – 0
кг.; с код 20 01 34 – 5 кг.; с код 16 01 01 –0
кг./

3. Количество на разделно събраните
ИУЕЕО през 2019 г. е 2,404 т. / с кодове 20
01 21* - 0,115 т., 20 01 35* - 0,785 т. и 20 01
36 – 1,505 т./.
4. Количество на разделно събрани ИУМПС
- през 2018 г. с код 16 01 04* – 0.86 т.
5. Количество на разделно събраните
отработен масла – през 2019 г. няма
разделно
събрани
и
предадени
за
оползотворяване количества отработени
масла.
6. Количество на събрани метални опаковки
с код 15 01 04 – 0 т.
Стратегическа цел 3: „Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда“
Оперативна цел: „Подобряване качеството на информацията и административния капацитет в общината“

Изготвяне на годишен
отчет за изпълнение на
ПУО и внасяне в
Общински
съветПървомай

-

Общински
бюджет

Актуализация на ПУО
при настъпване на
промени
и/или
изтичане на срока на
действие

-

Общински
бюджет

Ежегодно до 31 Община
март
за Първомай
предходната
календарна
година
2020 г.

Общински
съвет
Община
Първомай

Изпълнява се

През 2019 г. не е възниквала необходимост
от актуализиране или допълване на
програмата.

Стратегическа цел 4: „Превръщане на обществеността във ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците“
Оперативна цел: „Подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управлението на
отпадъците“
Публикуване
на
актуална информация
за
отпадъците
и
дейностите
по

-

Общински
бюджет

2016 – 2020 г.

Община
Първомай

На сайта на общината в раздел „Екология“ е
публикувана актуална информация за:
- площадките за безвъзмездно предаване на
разделно
събрани
отпадъци
от

управлението им на
интернет страницата
на общината

домакинствата .
- местата за разполагане на съдове за
разделно събиране на ИУЕЕО.
- местата за разполагане на съдове за
разделно събиране на НУБА.
- местата за смяна на отработени масла.
- начина и местата за изхвърляне на
отпадъци от опаковки.

Провеждане
на
информационни и разяснителни кампании
по въпроси, свързани
със
съвременното
управление на всички
видове отпадъци и
добри практики.

120 лв.

Общински
бюджет

2016 – 2020 г.

Община
Първомай,

1. На сайта на общината в раздел
„Екология“ е публикувана информация за
ОООО, ООп начина и местата за изхвърляне на
и/или
отпадъците от опаковки.
всички лица, 2. На 15.05.2019 г., ,,ЕКОКОЛЕКТ“ АД
с
които съвместно с Община Първомай проведе
община
обучение на ученици от НЧ ,,Христо Ботев“
Първомай
относно разделното събиране на отпадъци.
има сключен
3. На 16.05.2019 г., от служители на Община
договор
Първомай се проведе обучение на ученици
от СУ ,,Проф. Асен Златаров“ на тема
,,Разделно събиране – втори шанс за
природата“.
3. На 14.09.2019 г., Община Първомай се
включи в инициативата ,,Да изчистим
България заедно“.
4. На 14.10.2019 г., ,,ЕКОКОЛЕКТ“ АД
съвместно с Община Първомай проведе
обучение на ученици от СУ,,Проф. Асен
Златаров“ относно ползите от разделното
събиране и личния принос в опазването на
околната среда и спасяването на планетата.

Поддържане
от
общината на „зелен”
телефон и e-mail адрес,
на които гражданите да
подават сигнали за
нарушения, както и
предложения за подобрения на политиките
по отпадъците

-

Общински
бюджет

2016 – 2020 г.

Община
Първомай

През 2019 г. на сайта на общината в раздел
„Екология“ е публикуван „зелен” телефон и
e-mail адрес, на които гражданите да
подават сигнали за нарушения, както и
предложения за подобрения на политиките
по отпадъците.

