ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ДРЯНОВО ДЕЙНОСТИ,
ЗАЛОЖЕНИ В РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
РЕГИОН СЕВЛИЕВО ЗА 2019 Г.
Приет с Решение №79 от Протокол №9/04.03.2020г на Общински съвет - Дряново
С Решение № 134 / 29.07.2016 г. на Общински съвет – Дряново е приета Регионална
програма за управление на отпадъците – регион Севлиево, за периода 2015 - 2020
година за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.
Регионалната
разработена

програма

за

управление

на

отпадъците

за

регион

Севлиево

е

на основание чл. 52, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците и

реализира възможността кметовете на трите общини – Севлиево, Дряново и Сухиндол,
включени в регионалната система за управление на отпадъците, да разработят обща
програма, с ясно определени задължения, отговорности и мерки, засягащи отделните
общини.
ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Цел 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Цел 2. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци
чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на
отпадъци.
Цел 3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.
Цел 4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на йерархията
на управление на отпадъците.
2.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

Оперативните цели се въвеждат, за да може да се планира и оцени изпълнението на
стратегическите цели и затова те са пряко съотносими към тях и допринасят за
постигане.
Регионалната

програма

поставя

следните

единадесет

оперативни

цели

за

управлението на отпадъците в периода 2015-2020 г. :
ОЦ 1 - Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването
на отпадъци.
ОЦ 2 - Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.
ОЦ 3 - Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване,
събиране и транспортиране на отпадъците.
ОЦ

4

-

Прилагане

на

екологосъобразно

обезвреждане

на

отпадъците

–

доизграждане и експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците
1

на регион Севлиево
ОЦ 5 - Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци.
ОЦ

6

- Правно регулиране на управлението на

отпадъците и ускоряване

прилагането на законодателството и политиката в областта.
ОЦ 7 - Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците.
ОЦ 8 - Укрепване на административния капацитет на администрацията, отговорна
за управлението на отпадъците в общината.
ОЦ 9 - Увеличаване на инвестициите и прилагане на

принципите “Отговорност

на производителя” и “Замърсителят плаща” при интегрирано управление на
отпадъците.
ОЦ 10 - Повишаване

участието

на

обществеността

при

управление

на

дейностите по отпадъците в общината;
ОЦ 11 - Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци
отпадъци.
В изпълнение на Програмата, съобразно специфичните стратегически цели
и Плана за действие към нея, са предприети следните мерки:
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Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2019 г.

Цел 1.
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване.

Стратегическа
цел

Оперативна цел

Дейности /мерки/

ОЦ 1

Определяне и експлоатация на
площадки
за
безвъзмездно
Предприемане
на
мерки
за
предаване на разделно събрани
предотвратяване и намаляване на
отпадъци от бита
образуването на отпадъци.
ОЦ 4

Реализирани мерки / дейности
от Община Дряново
На територията на Регионално депо за отпадъци
– Севлиево се осигурява безвъзмездното
предаване и обезвреждане на разделно събрани
отпадъци от бита, генерирани от територията на
Община Дряново.

Прилагане
на
екологосъобразно
обезвреждане на отпадъците
–
доизграждане и експлоатация на
Регионална система за управление
на отпадъците на регион Севлиево
ОЦ 1

Разделно събиране на отпадъци
от хартия и картон, пластмаса,
Предприемане
на
мерки
за
метали и стъкло, извън системата
предотвратяване и намаляване на
на ОООО
образуването на отпадъци.
ОЦ 2
Увеличаване
рециклирани
отпадъци.

на
и

количествата
оползотворени

ОЦ 3
Подобряване на организацията по
разделяне, временно съхраняване,
събиране
и
транспортиране
на
отпадъците.
ОЦ 11
Развитие на устойчиви системи за
управление на специфични потоци
отпадъци.

Съгласно сключен Договор за сътрудничество
№ 99 / 28.03.2018 г. между Община Дряново и
„Булекопак“ АД, на територията на Община
Дряново системата за разделно събиране,
транспортиране,
временно
съхранение,
сортиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъци от опаковки се организира от
Булекопак
АД
–
организация
по
оползотворяване на отпадъци от опаковки.
През
отчетния
период,
в
резултат
на
сепариране, са предадени за рециклиране
следните
количества
разделно
събрани
отпадъци:
 Хартия – 5,700 тона
 Пластмасови опаковки – 4,740 тона
 Стъклени опаковки - 0,000

Системите за разделно събиране на отпадъци от
опаковки
не
изискват
финансиране
или
инвестиции от страна на Община Дряново и е
безплатна за населението.
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Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2019 г.
ОЦ 1

Организиране
на събирането,
оползотворяването
и
Предприемане
на
мерки
за
обезвреждането на строителни
предотвратяване и намаляване на
отпадъци от ремонтна дейност,
образуването на отпадъци.
образувани от домакинствата на
ОЦ 3
територията
на
съответната
община
Подобряване на организацията по
разделяне, временно съхраняване,
събиране
и
транспортиране
на
Изграждане на
площадка
за
отпадъците.
събиране
и
инсталация
за
ОЦ4
предварително
третиране
и
рециклиране на СО
Прилагане
на
екологосъобразно
обезвреждане на отпадъците
–
доизграждане и експлоатация на
Регионална система за управление
на отпадъците на регион Севлиево

На територията на Регионално депо за отпадъци
– Севлиево се осигурява безвъзмездното
предаване и обезвреждане на строителни
отпадъци
генерирани от ремонтна дейност,
образувани от домакинствата на територията
Община Дряново.

Строителните
отпадъци
постъпили
за
обезвреждане на Регионално депо за отпадъци
– Севлиево се оползотворяват на 100 %.

ОЦ 11
Развитие на устойчиви системи за
управление на специфични потоци
отпадъци.
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Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2019 г.
ОЦ 1

Организиране на дейностите по
разделно събиране на масово
Предприемане
на
мерки
за
разпространени отпадъци в т.ч.
предотвратяване и намаляване на
определя местата за разполагане
образуването на отпадъци.
на необходимите елементи на
ОЦ 3
системите за разделно събиране и
местата за предаване на масово
Подобряване на организацията по
разпространените отпадъци
разделяне, временно съхраняване,
събиране
и
транспортиране
на
отпадъците.
ОЦ 11
Развитие на устойчиви системи за
управление на специфични потоци
отпадъци.

В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за
управление на отпадъците в Община Дряново е
въведена система за разделно събиране на
масово
разпространени
отпадъци
с
цел
увеличаване дела на оползотворяване и
рециклиране на отпадъците.
Община Дряново има сключени договор с:
1. Съгласно Договор № 91 / 30.06.2015 г.,
на
територията
на
Община
Дряново
„Елтехресурс“ АД организира система за
разделно
събиране,
транспортиране,
съхраняване и предаване за предварително
третиране с цел последяващо оползотворяване
и/или обезвреждане на излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване.
2. Съгласно Договор № 32 / 03.02.2016 г.,
на
територията
на
Община
Дряново
„Екобатери“ АД организира изграждането и
прилагането
на
система
за
събиране,
транспортиране,
временно
съхранение,
предварително третиране и предаване за
оползотворяване
и/или
обезвреждане
на
негодни за употреба батерии и акумулатори
НУБА.
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Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2019 г.
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
Дряново
и
са
безплатни
за
населението.
Общо
събрано
количество
„Елтехресурс“ АД:

отпадъци

от



ИУЕЕО*1 от физически и юридически
лица – 12 945,00 кг.



ИУЕЕО от общинска администрация –
0,00 кг.



Газоразрядни лампи от физически
юридически лица– 1 280 00 кг.



Газоразрядни
лампи
аминистрация – 0,00 кг.

Общо
събрано
„Екобатери“ АД :


количество

от

и

общинска

отпадъци

от

НУБА*2 от физически и юридически лица
– 518,00 кг.

*1 – ИУЕЕО – Излезло от употреба електрическо
и електронно оборудване.
*2 – НУБА – Негодни за употреба батерии и
акумулатори.
Организиране
на
разделно
събиране на опасните битови
отпадъци,
извън
обхвата
на
наредбите по чл.13, ал. 1 от ЗУО
и
предаването
им
за
оползотворяване
и/или
обезвреждане

На територията на Община Дряново не е
организирано разделно събиране на опасните
битови отпадъци, извън обхвата на наредбите
по чл.13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за
оползотворяване и/или обезвреждане.
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Цел 2.
Увеличаване на количествата на
рециклираните
и
оползотворени
отпадъци,чрез създаване на условия
за
изграждане
на
мрежа
от
съоръжения за третиране на отпадъци.

Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2019 г.
ОЦ4

Актуализиране и оптимизиране на Съгласно направен експертен анализ за
обхвата на регионалната система необходимостта
от
изграждането
на
Прилагане
на
екологосъобразно
за управление на отпадъците.
допълнителна инфраструктура за РСУО –
обезвреждане на отпадъците
–
Севлиево с Решение № 2 от 18.11.2016 г. на
доизграждане и експлоатация на
общото
събрание
на
съдружниците
на
Регионална система за управление
територията на РСУО – Севлиево ще се прилага
на отпадъците на регион Севлиево
централизиран
модел
за
управление
на
ОЦ 6
отпадъците.
Правно регулиране на управлението
на
отпадъците
и
ускоряване
прилагането на законодателството и
политиката в областта.
ОЦ 11
Развитие на устойчиви системи за
управление на специфични потоци
отпадъци.
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Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2019 г.
ОЦ 1

Разделно събиране и изграждане
на инфраструктура за третиране
Предприемане
на
мерки
за
на биоотпадъците – съоръжения,
предотвратяване и намаляване на
транспортни средства, съдове.
образуването на отпадъци.
ОЦ 4
Прилагане
на
екологосъобразно
обезвреждане на отпадъците
–
доизграждане и експлоатация на
Регионална система за управление
на отпадъците на регион Севлиево
ОЦ 11
Развитие на устойчиви системи за
управление на специфични потоци
отпадъци.

Строително монтажните работи по изграждане
на общинско съоръжение за компостиране на
разделно събраните био-отпадъци от община
Дряново
и
довеждащата
инфраструктура
стартира през месец ноември 2018 г. с Договор
между Община Дряново и „МОНОЛИТ – Т“ ООД .
С решение на държавна приемателна комисия
от 29.11.2019 г. и издадено от Дирекция за
национален строителен контрол Разрешение за
ползване № ДК-07-ГБ-21/03.12.2019 г. е
въведен в експлоатация строеж „Изграждане на
общинско съоръжение за компостиране на
разделно
събраните
биоотпадъци
от
община
Дряново
и
довеждащата
инфраструктура“, с което успешно приключи
реализацията
на
проект:
„Прилагане
на
децентрализиран модел за управление на биоотпадъците,
включително
изграждане
на
необходимата техническа инфраструктура –
система за разделно събиране и съоръжение за
рециклиране на събраните био-отпадъци“,
финансиран от Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.“ .
В изпълнение на проекта са изградени две
инсталации за компостиране на територията на
общините Дряново и Севлиево, със съответните
капацитети - 900 т. и 3000 т. годишно
третирани биоразградими отпадъци.
Инсталацията за компостиране в община
Дряново е с капацитет от 900 т. годишно
третирани
биоразградими
отпадъци
и
представлява технология за компостиране на
редове на открито. С нея ще се осигури
разделното събиране на био-отпадъци от град
Дряново и село Царева ливада.
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Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2019 г.
Предварително
третиране
смесените битови отпадъци
регионален принцип

на През 2019 г. на Сепарираща инсталация за
на битови отпадъци – гр. Севлиево за сепариране
са предадени 2807,22 т смесен битов отпадък,
генериран на територията на община Дряново.
След сепариране 1872,805 т нерециклируем
битов отпадък е предаден на Регионално депо
за отпадъци – Севлиево.

ОЦ 1

Създаване
на
система
за
събиране,
транспортиране
и
Предприемане
на
мерки
за
предварително
третиране
на
предотвратяване и намаляване на
отпадъци от хартия и картон,
образуването на отпадъци.
пластмаса, стъкло и метал от
ОЦ 3
обществените учреждения
Подобряване на организацията по
разделяне, временно съхраняване,
събиране
и
транспортиране
на
отпадъците.

Административните, социалните и обществените
сгради, училищата, заведенията за хранене,
търговските и промишлени обекти, обектите за
отдих, забавления и туризъм, намиращите се на
територията на град Дряново се обслужват от
организираната
системата
за
разделно
събиране,
транспортиране,
временно
съхранение,
сортиране,
рециклиране
и
оползотворяване на отпадъци от опаковки,
образувани на територията на Община Дряново.

ОЦ 11

Цел 3.
Управление
на
отпадъците,което
гарантира
чиста
и
безопасна
околна
среда.

Развитие на устойчиви системи за
управление на специфични потоци
отпадъци.
ОЦ 6

Функциониране на Регионално
сдружение за управление на
Правно регулиране на управлението
отпадъците за регион Севлиево,
на
отпадъците
и
ускоряване
включващ общините: Севлиево,
прилагането на законодателството и
Дряново и Сухиндол.
политиката в областта.
Определяне
на
обхвата
на
ОЦ 11
регионалната система
Развитие на устойчиви системи за
управление на специфични потоци
отпадъци.

През 2019 г. Регионално сдружение за
управление на отпадъците – Регион Севлиево
проведе 2 общи събрания, на които са взети 2
решения.
С Решение № 2 от 18.11.2016 г. на общото
събрание на съдружниците на територията на
РСУО – Севлиево е определен обхвата на
регионалната
система
(необходимостта
от
изграждане на допълнителна инфраструктура).
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Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2019 г.
ОЦ 5
Предотвратяване и намаляване на
риска от стари замърсявания с
отпадъци.

Закриване и рекултивация на Процесът на закриване на съществуващото депо
старите общински депа за битови за отпадъци включва изпълнението на два
отпадъци.
процеса:
техническа
и
биологична
рекултивация. Изпълнението на техническата
рекултивация е съобразено с нормативните
изисквания на националното законодателство.
Техническата
рекултивация
представлява
система за повърхностно запечатване на
депото. Горният изолиращ екран е проектиран
и изпълнен така, че да изключва емисията на
вредни вещества към компонентите на околната
среда;
предотвратява
инфилтрацията
на
атмосферни води през тялото на депото и
създава условия за безопасно отделяне на
газовете от него. След изпълнението на
техническата рекултивация е изпълнена и
биологична, която включва комплекс от
агротехнически мероприятия - затревяване,
засаждане
на
храстова
растителност
и
залесяване.
С решение на държавна приемателна комисия
от 03.12.2019 г. и издадено от Дирекция за
национален строителен контрол Разрешение за
ползване № ДК-07-ГБ-22/04.12.2019 г. е
въведен в експлоатация строеж „Закриване и
рекултивация на старо депо за твърди битови
отпадъци в местност „Градището“ в землището
на град Дряново“. След въвеждане на строежа в
експлоатация,
отговорността
на
община
Дряново е да контролира и да не позволява да
се натрупват допълнителни количества отпадък
във вече закритото депо. Системата за
мониторинг обхваща следните дейности:
-

Регистриране на метеорологични данни;

-

Контрол на околната среда

-

Оценка стабилността и слягане на тялото
на депото.
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Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2019 г.

ОЦ 11
Развитие на устойчиви системи за
управление на специфични потоци
отпадъци.

ОЦ 6
Правно регулиране на управлението
на
отпадъците
и
ускоряване
прилагането на законодателството и
политиката в областта.

Оптимизиране на събирането на
битовите
отпадъци
и
транспортирането им до депата
или
други
инсталации
и
съоръжения за оползотворяването
и/или обезвреждането им.

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 одобрен график за събирането и
транспортирането
на
битови
отпадъци
генерирани на територията на Община Дряново.

Актуализиране на нормативната През 2019 г. нормативната уредба, във връзка с
уредба,
във
връзка
с управлението
на
отпадъците,
не
е
управлението на отпадъците.
актуализирана.
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Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2019 г.
ОЦ 2

Прецизиране на договорите с
организациите за събиране и
Увеличаване
на
количествата
оползотворяване
на
масово
рециклирани
и
оползотворени
разпространени, във връзка с
отпадъци.
отстраняване на недостатъците от
ОЦ 7 - Осигуряване на достатъчни и формалния им характер
надеждни данни за отпадъците.

През 2018 г. Община Дряново подписа договор
с „Булекопак“ АД за организиране на система за
разделно
събиране,
транспортиране,
съхраняване и предаване за предварително
третиране с цел последяващо оползотворяване
и/или обезвреждане на излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване.

ОЦ 11

През 2016 г. Община Дряново Подписа Договор
с „Екобатери“ АД за изграждане и прилагане на
система за събиране, транспортиране, временно
съхранение,
предварително
третиране
и
предаване
за
оползотворяване
и/или
обезвреждане на негодни за употреба батерии
и акумулатори НУБА.

Развитие на устойчиви системи за
управление на специфични потоци
отпадъци.

ОЦ 5
Предотвратяване и намаляване на
риска от стари замърсявания с
отпадъци.
ОЦ 5

Закриване и рекултивация
старите сметища

на През 2019 г. на територията на Община
Дряново бяха изчистени 11 нерегламентирани
сметищни площадки.

Недопускане
образуването
на
нерегламентирани замърсявания,
Предотвратяване и намаляване на
чрез
изготвяне
на
публични
риска от стари замърсявания с
графици за проверки
отпадъци.
ОЦ 9
Увеличаване на инвестициите и
прилагане на
принципите
“Отговорност на производителя” и
“Замърсителят
плаща”
при
интегрирано
управление
на
отпадъците.

През 2019 г., на територията на Община
Дряново, еднократно са извършени планувани
проверки / оглед на
пътните съоръжения,
обслужващите зони, крайпътните обслужващи
комплекси и опорни пунктове, по смисъла на §
1, т. I – 3, 6, 9 и 10 от ДР на Закона за
пътищата, както и на реките и прилежащите им
земи.
Периодично,
през
цялата
2019
г.,
са
извършвани последващи проверки на горните
обекти.
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Цел4. Превръщане на обществеността в ключов
фактор при прилагане на йерархията на управление
на отпадъците.

Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2019 г.
ОЦ 1

Осигуряване на информация на
обществеността
по
всички
Предприемане
на
мерки
за
въпроси и ангажименти, вменени
предотвратяване и намаляване на
от
закона
чрез
интернет
образуването на отпадъци.
страницата
на
съответната
ОЦ 10
община,
както
и
по
друг
подходящ начин.
Повишаване
участието
на
обществеността при управление на Осигуряване на интернет достъп
дейностите
по
отпадъците
в по
националната
нормативна
общината.
уредба чрез линк към интернет
страницата на МОСВ и РИОСВ.

За всички проекти, реализирани на територията
на Община Дряново през 2019 г., е направено
публично уведомяване на населението, чрез
обявление
за
инвестиционно
намерение,
публикувано на
интернет страницата на
Общината и на информационните табла.
През 2019 г., на сайта на Община Дряново не е
осигурен достъп до националната нормативна
уредба чрез линк към интернет страницата на
МОСВ и РИОСВ – Велико Търново.

ОЦ 1

Създаване и поддържане на На територията на Община Дряново няма
регистър
на
площадките
за изградени площадки за предаване на отпадъци
Предприемане
на
мерки
за
предаване
на
отпадъци
от от пластмаси, стъкло, хартия и картон.
предотвратяване и намаляване на
пластмаси,
стъкло,
хартия
и
образуването на отпадъци.
Населението на Община Дряново се обслужва
картон
на
територията
на
от изградената системата за разделно събиране,
ОЦ 11
съответната община.
транспортиране,
временно
съхранение,
Развитие на устойчиви системи за
сортиране, рециклиране и оползотворяване на
управление на специфични потоци
отпадъци
от
опаковки,
образувани
на
отпадъци.
територията на Община Дряново. Системата
обхваща разделно събиране на пластмаса,
хартия, картон и стъкло.

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.
ТРИФОН ПАНЧЕВ
Кмет на община Дряново
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