ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(2014 – 2020)
С ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА
ЗА 2015 Г.
Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (20142020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена, е приета с Решение № 66 /
25.06.2015 година на Общински съвет Елена. Тя е разработена с цел да се определят
необходимите мерки за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в
община Елена, като елемент на регионалната система за управление на отпадъците в
регион В. 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.
Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи на
актуализация при промяна на фактическите и/или нормативните 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 2015 година е постигнато следното:
1. Участие в Регионално сдружение на общини за изграждане на регионална система
за управление на отпадъците
През 2015 г. общото събрание на Регионалното сдружение е провело четири заседания, на
които са взети следните решения:
 Възлагане от Сдружението на изработването Регионална програма за управление
на отпадъците с раздели за всяка една община, със специфичните задължения и
отговорности, съгласно ЗУО, които съответните общини ще изпълняват.
 Възлагане извършване на морфологичен анализ на отпадъците в регион В.
Търново.
 Провеждане на процедури за избор на оператор на регионална система за
управление на отпадъците.
 Сключване Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
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“.
 Решения по чл. 26, ал.1, т.8 и т.9 от ЗУО, относно определяне реда и начина за
събиране и разпределение на дължимата цена и определяне на цените в случаите
когато РСУО се използва от общини извън Регионалното сдружение или от други
притежатели на отпадъци.
2. Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци за регион В.Търново,
включващ общините В.Търново, Г.Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и
Стражица
Сключен е Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 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“.
На 28.12.2015 година за обекта е издаден Акт образец 15 и е подадено искане в ДНСК за
насрочване на приемателна комисия за издаване на Акт образец 16 за въвеждане в
експлоатация.
3. Екологосъобразно управление на отпадъците
Програмата за управление дейностите по отпадъците обхваща дейностите по
поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на
битовите и строителните отпадъци и осъществяване на контрол върху тях.
В изпълнение на чл. 22 от Закона за управление на отпадъците общинска администрация
има приета Наредба за управление на отпадъците на територията на общината.
Всички населени места включени в организираното сметосъбиране са оборудвани със
съдове за отпадъци, които се обслужват с честота съгласно ежегодна Заповед на кмета на
общината и одобрения график от сметопочистващата фирма „Глобъл - Клинър” ООД.
Видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които се обслужват на територията на
град Елена, са както следва:
- 69 бр. съдове тип „Бобър” с обем 1.1 куб.м.;
- 584 бр. съдове тип кофа с обем 0.24 куб.м.;
- 36 бр. съдове тип кофа с обем 0.11 куб.м.;
Видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които се обслужват на територията на
останалите населени места в община Елена, са както следва:
- 55 бр. съдове тип „Бобър” с обем 1.1 куб.м.;
- 916 бр. съдове тип кофа с обем 0.11 куб.м.;
- 19 бр. съдове тип кофа с обем 0.24 куб.м.;
През 2015 г. са закупени съдове за отпадъци както следва:
12 бр. контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1.1 куб.м.
83 бр. кофи тип „Кука“ с вместимост 0.24 куб.м.

4. Разделно събиране на отпадъци от опаковки.
В изпълнение на чл.19, ал.3, т.6 от Закона за управление на отпадъците, Община Елена
има сключен договор с „Екопак България“ АД за разделно събиране на отпадъци от
опаковки. За извършване на дейността на територията на гр. Елена, организацията е
разположила 25 броя сини контейнери тип „Ракла“, 25 броя жълти контейнери тип
„Ракла“ и 25 броя зелени контейнери тип „Иглу“. В резултат на сепариране за 2015 г. са
предадени за рециклиране следните количества разделно събрани отпадъци:
 хартия: 8 890 кг.
 стъкло: 5 150 кг.
 пластмаса: 4 810 кг.
5. Управление на специфични отпадъчни потоци в съответствие с изискванията на
ЕС и националното законодателство
В изпълнение на чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците в Община Елена е
въведена система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци с цел
увеличаване дела на оползотворяване и рециклиране на отпадъците.
Община Елена има сключени договор с:
- „Трансис Авторециклиращ консорциум” АД, за събиране, съхраняване и предаване за
последващо оползотворяване на излезли от употреба гуми;
Сключен договор с:
- „Трансис Батери” ООД, за оползотворяване на негодни за употреба батерии и
акумулатори;
Сключен договор с:
-„Трансис Технорециклираща компания” АД, за събиране, транспортиране, временно
съхраняване, предварително третиране, повторно използване на излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване.
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 Елена и са безплатни за
населението.
6. Мониторинг на депо за неопасни отпадъци.
През 2015 година са проведени всички дейности, включени в плана за контрол и
мониторинг на Депо за неопасни отпадъци на община Елена. През месец юни са
представени в РИОСВ-Велико Търново необходимите метеорологични данни от найблизкия за гр. Елена метеорологичен пункт, както и резултатите от проведените
лабораторни анализи за състоянието на повърхностни, подземни води и инфилтрат от
Общинското депо за неопасни отпадъци, в местността „Поп Сотиров гроб”.
През месец август е извършено геодезическо заснимане на отпадъчното тяло на депото за
неопасни отпадъци – изготвени са необходимите геодезически снимки и чертежи.

Пълната информация за проведения мониторинг е представена в срок в РИОСВ – гр.
Велико Търново.
7. Закриване и рекултивация на депото за ТБО на Община Елена.
Депото за отпадъци на Община Елена не отговаря на изискванията на Наредба № 6 за
условията и реда за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци. То следва да бъде
закрито и рекултивирано след пускане в експлоатация на регионалното депо за неопасни
отпадъци на общините В.Търново, Г.Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.
През 2015 година Община Елена подписа договор за изработване на „Работно
проектиране за обект закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м.
„Поп Сотиров гроб“, община Елена“.

За постигане на основните цели, заложени в Програма за управление на дейностите по
отпадъците, и за в бъдеще Община Елена ще продължи целенасоченото изпълнение на
предвидените в нея мерки.

