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1. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА
Настоящата Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН
ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово,
Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември е изготвена на
основание чл.52 ал.6 и чл.26 ал.1 т.7 от Закона за управление на отпдъците.
Програма е отворен документ, който може да бъде допълван при следните
обстоятелства:

 промяна на нормативната уредба
 промяна на фактическата обстановка - примане на нови членове в

сдружението, отпадане на член на сдружението
 при промяна на обхвата на регионалната система
 по препоръка на компетентните органи
 по инициатива на член на сдружението
 при конкретизация на инвестиционните проекти

Програмата е изготвена от колектив от експерти на Еко Логистик А ЕООД и
със съдействието на общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово,
Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември.

2. ЦЕЛИ
Стратегическата цел на настоящия проект е да се постигне високо ниво назащита на околната среда в регион Пазарджик и съответствие с националното иевропейското законодателство в областта на отпадъците. Чрез реализацията напроекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините отцелевия регион Пазарджик, установяване на ефективна и екологосъобразнасистема за съвременно управление на отпадъците чрез повишаване наразделното събиране   и рециклирането на отпадъците  в  региона.Прединвестиционните проучвания  представят вариантни технически решенияза интегрирана система за управление на отпадъците, организирана нарегионален принцип.   Алтернативите  варианти са сравнени по технически,екологични и икономически показатели, като препоръчвания вариант   включваследните елементи:

 Система за събиране и извозване на смесени битови отпадъци;
 Разделно събиране на „зелени” отпадъци (паркови и градински отпадъци) с целтяхното компостиране;
 Система за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита и другиотпадъци в т.ч. едрогабаритни отпадъци, които не се събират като обичайнитенеопасни битови отпадъци;
 предвателно третиране и рециклиране на отпадъците
 Депониране на неопасни отпадъци
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Регионалната програма за управление на отпадъците в Регион Пазарджикустановява  система за управление на отпадъците като включва инвестиционни инеинвестиционни /”меки“/ мерки за управление на битовите отпадъци.Инвестиционните мерки се предвиждат   по отношение на събирането,рециклирането,  предварителното третиране и крайното обезвреждане чрездепониране .Системата за регионално управление на отпадъците – регион Пазарджик,включва елементи, които осигуряват пълно съответствие с  принципите  заинтегрирано управление на отпадъците, по 5-степенната   йерархична  скала,съгласно чл.6 ал.1 от ЗУО:
• предотвратяване на образуването на отпадъците
• подготовка за повторна употреба
• рециклиране
• друго оползотворяване (пр.-оползотворяване за получаване наенергия)
• обезвреждане
3. РЕГИОНАЛЕН ОБХВАТРегионалната програма  обхваща управлението на отпадъците на общинитеПазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово иСептември.Във връзка с управлението на отпадъците на регионален принцип на 08.07.2010г.е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците – регионПазарджик с водеща община – община Пазарджик.
4. ИЗИСКВАНИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
a. Списък на националната нормативна уредба в областта на

управлението на отпадъците

 Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.)
 Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.)
 Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на

трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране7.
Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра
на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ,
бр. 44 от 25.05.2004 г. )

 Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.)
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 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275
от 06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)

 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от
15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г.
(Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ,
бр.29/1999 г.)

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр.
85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)

 Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов
диоксид (обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)

 Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра
на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ,
бр. 44 от 25.05.2004 г. )

 Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и
експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно
изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.)

 Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на
отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите,
министъра на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )

 Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра
на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от
13.09.2013 г.)

 Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета
с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от
25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.)

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в
земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от
23.12.2004 г.).

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2
от 08.01.2013 г.)

 Наредба за отработените масла и отпадъчните
нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2
от 08.01.2013 г.)
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 Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на
оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и
почистването му, както и за третирането и транспортирането на
отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (приета с ПМС № 50 от
9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от
19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова
такса за продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн.,
ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от
20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85
от 29.10.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г.,
бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в
сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ -
бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г.,
бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба
гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012
г.)

 Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата
гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни
справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с
ПМС № 76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.)

Постановления:
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 на МС от 20 август 2009 г. за осигуряване на

финансиране за изграждането на регионални системи за управление на
битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително
третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа
за битови отпадъци (обн., ДВ, бр. 68 от 25.08.2009 г.)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 15 юни 2012 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова
такса за продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр.
5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г. и бр. 29 от 2011 г.)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 01 октомври 2012 г. за изменение на
Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова
такса за продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр.
5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г. и бр. 29 от 2011 г. и бр. 47 от 2012
г.)
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 Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на
отпадъците с подкрепата на Оперативна програма “Околна среда 2007-
2013 г.”, ноември 2009г.;

 Национална програма за управление на дейностите по отпадъците
2009-2013г.;

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за
депониране (2010-2020г.).

b. Задължения и правомощия на регионалните сдружения и
общините
b.1. Задължения и правомощия на кметовете на населените места,
съгласно Закона за управление на отпадъците.

 Кметът на общината организира управлението на битовите истроителните отпадъци,образувани на нейна територия, съобразноизискванията на ЗУО и наредбата по чл. 22 от ЗУО
 Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател набитови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които   е предоставеноправо да извършват дейности по   тяхното събиране, транспортиране,оползотворяване и/или обезвреждане.
 Кметът на общината отговаря за:1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи идруги;2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или другиинсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другитетеритории от населените места, предназначени за обществено ползване;4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг надепата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения заоползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;5.  организирането на събирането,  оползотворяването  и обезвреждането настроителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата натериторията на съответната община;
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6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси истъкло;7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространениотпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване намасово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане нанеобходимите елементи на системите за разделно събиране и местата запредаване на масово разпространени отпадъци;8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения зауправление на отпадъците на регионален принцип и съдейства за създаванена центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извънобхвата на наредбите по чл.13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяванеи/или обезвреждане;10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, вт.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата заразделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране илианаеробно разграждане;11.   осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделносъбрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасниотпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000жители на територията на общината, и при необходимост в други населениместа;12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 отЗУО - почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения,обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряванена съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения затяхното третиране;13. осигуряването на информация на обществеността по всички въпроси иангажименти, вменени от закона чрез интернет страницата насъответната община, както и по друг подходящ начин;14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от
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пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това местаи/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
 Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си заучастие в системите за разделно събиране на отпадъци от хартия, картон,метали, пластмаси и стъкло, като сключва договори при условия и ред,определен с решение на общинския съвет, със:1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда наглава пета, раздел III,и/или2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден пореда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности посъбиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъцина територията на съответната община, и/или комплексно разрешително,издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околнатасреда.3. С договорите по т. 1 се определят най-малко следните условия:3.1. изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците отдомакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение насъдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота наобслужване;3.2. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване наотпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът заотчитане на тяхното изпълнение;3.3. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделносъбиране на територията на съответната община;3.4. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответнатаобщина по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане наобразователни и информационни кампании и работа  с обществеността.
 Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в регионалносдружение, или съвместно с другите кметове на общините от регионалнотосдружение предприема действия по възлагане и извършване на
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прединвестиционни проучвания за изграждане на ново съоръжение/я затретиране на битовите отпадъци най-малко три години преди изчерпванеобема на депото за битови  отпадъци или изтичането на експлоатационниясрок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ.
 Съгласно чл.22 ал.1 от ЗУО, Общинският съвет /п о  п р е д л оже н ие  н акме та  н а  съ от ве тн а та  о бщин а / приема наредба, с която определяусловията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането набитови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци,  опасни битовиотпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия,  разработенасъгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове поприлагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги пореда на Закона за местните данъци и такси. С наредбата се уреждат иизискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон,пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както иусловията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаванена разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци,опасни отпадъци и други /изискването е валидно за населени места с населениенад 10 000 жители/.

b.2. Задължения и правомощия на кметовете на населените места, за
съдаване на Регионални системи за управление на отпадъците и общи
изиквания към тях,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

 Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управлениена отпадъците, създават регионална система за управление на отпадъците,състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране наотпадъци.
 Регионалната система за управление на отпадъците има за цел дапостигне  тяхното ефективно събиране, транспортиране и третиране съобразноизискванията за приоритетен ред при управлението на отпадъците,определен от чл.6 ал.1 на ЗУО и да постигне изпълнение на задължениятана кметовете на общините, по чл. 19 от ЗУО.
 Общините - членове на регионалното сдружение, определятсобствеността на регионалното депо и/или друго съоръжение за третиране наотпадъците. Собствеността може да бъде:
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1. на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строежвърху определения за изграждане терен;2. съсобственост на общините - членове на сдружението;3. съсобственост между финансиращия частен партньор и общината -собственик на терена, и/или общините - членове на сдружението;4. собственост на финансиращия частен партньор за съоръженията за подготовкапреди оползотворяване или обезвреждане и оползотворяване на отпадъците.
 Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система зауправление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалнотосдружение и  в нея не може да бъде калкулирана печалба за сдруженията.
 Община, неучастваща в регионалната система за управление на отпадъците,може да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени отсъответното регионално сдружение.
 Общините, включени във всеки от регионите в Националния план зауправление на отпадъците, създават по реда на този закон регионалносдружение.
 Общинският съвет на съответната община приема решение за участие врегионалното сдружение, копие от което се изпраща на кмета на общината, начиято територия се предвижда изграждането или са разположени съоръженияза третиране на отпадъците.
 Общинският съвет на община, включена в регион по Националния план зауправление на отпадъците може да приеме решение за присъединяването й къмсдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява създаванетоили функционирането на регионалното сдружение или регионалната системаза управление на отпадъците в собствения й регион след представяне наположителни становища на двете регионални сдружения и на РИОСВ.
 Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.
 Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общосъбрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда иводите и на съответния областен управител.
 Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, коятое собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда
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изграждането на съоръжението за третиране на отпадъци, или която имаучредено право на строеж.
 Регионалното сдружение няма за цел да формира и не разпределя печалба, непридобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява отсъответните общински администрации.
 Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание ипредседателят на сдружението.
 Общините могат да получат финансиране на проекти в областта науправление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет,Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда(ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите или другинационални публични източници на финансиране само след създаването нарегионално сдружение.
 Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаванетоили функционирането на регионално сдружение и/или на регионалнасистема за управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатитеползи на останалите общини от съответния регион.
 Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете научастващите в него общини.
 Областният управител, а ако съответният регион попада на територията надве или повече области - техните областни управители, участват в общотосъбрание на регионалното сдружение без право на глас.
 Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъжна 6 месеца или по искане на някои от кметовете на общините – членове насдружението или на областния управител.
 Общото събрание взема решения за:1. избор на председател;2. приемане на нови членове в регионалното сдружение;3. даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини;4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата иразвитието на регионалната система за управление на отпадъци;5. определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор надоставчици и изпълнители по изграждането на елементите нарегионалната система за управление на отпадъци, както и за
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представителността на общините в комисиите за провеждане на общественитепоръчки;6. разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение нацелите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране иоползотворяване на битовите отпадъци;7. приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система зауправление на отпадъците;8. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата ценаот потребителите на системата (общините - членове на регионалнотосдружение);9. даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалнатасистема за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалнотосдружение или от други притежатели на отпадъци;10. осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система зауправление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и;11. собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране наотпадъци;12. вътрешни правила за работа на сдружението;13. други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение.
 Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й затова срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснатите ползи на членовете нарегионалното сдружение.
 Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата,представляващи общините, членове на регионалното сдружение за срок,съвпадащ с мандата му като кмет.
 Председателят на сдружението участва в гласуванията на общотосъбрание наравно  с останалите кметове на общини.
 Председателят на сдружението:1. представлява сдружението;2. изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание;3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание;4. поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините -членове на регионалното сдружение, на основата на официалните данни отНационалния статистически институт;5. организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание;6. извършва други дейности, възложени му от общото събрание.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА
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a. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКАПроектният регион включва 9 от общо 11-те общини в област Пазарджик (Батак,Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Пещера, Ракитово иСептември), чието население по данни от Преброяването, проведено през месецфевруари 2011 г., е 245 372 души.
a.1. Настояща демографска ситуацияПроектният регион  е с ясно изразена отрицателна  демографска прогноза. Запериода 2006 – 2011 г. населението е намаляло от 263 542 души до 245 372 души,което е равно на средногодишно намаление от 1,41%. В селата  се наблюдава по-висок темп на средногодишно намаление – 1,56%, докато в градоветесредногодишното намаление е 1,31%.  Динамиката на броя на населението впроектния регион за периода 2006 – 2011 г. е представена в Error! Reference
source not found..

Население по общини в регион Пазарджик за периода 2006 - 2011 г. (по данни на НСИ)Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011Батак 6 593 6 489 6 402 6 331 6 221 6 144Белово 9 773 9 645 9 459 9 282 9 070 8 891Брацигово 10 654 10 535 10 402 10 290 10 079 9 648Велинград 41 899 41 753 41 718 41 613 41 366 40 707Лесичово 6 141 6 081 5 906 5 809 5 688 5 408Пазарджик 123 324 122 421 122 064 121 366 120 422 114 817Пещера 21 675 21 702 21 689 21 691 21 575 18 899Ракитово 15 597 15 535 15 549 15 482 15 418 15 064Септември 27 886 27 671 27 459 27 304 27 061 25 794СРЕДНО: 263 542 261 832 260 648 259 168 256 900 245 372За всички населени места се проследява намаление на населението през последнитешест години - населението е намаляло най-много в общините Пещера (с 2,57%средногодишно), Лесичово (с 2,50% средногодишно), Брацигово (с 1,96%средногодишно), Белово (с 1,87% средногодишно) и Септември (с 1,53%средногодишно).Същевременно, в общините с преобладаващо градско население като Пазарджик иВелинград се отчита по-нисък ръст на намаление на населението, съответно с 1,41% вобщина Пазарджик и с 0,57% в община Велинград.
Прираст на населението в регион Пазарджик за периода 2006 - 2011 г.

Година 2007 2008 2009 2010 2011 Среднозапериода
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Батак -1,58% -1,34% -1,11% -1,74% -1,24% -1,40%Белово -1,31% -1,93% -1,87% -2,28% -1,97% -1,87%Брацигово -1,12% -1,26% -1,08% -2,05% -4,28% -1,96%Велинград -0,35% -0,08% -0,25% -0,59% -1,59% -0,57%Лесичово -0,98% -2,88% -1,64% -2,08% -4,92% -2,50%Пазарджик -0,73% -0,29% -0,57% -0,78% -4,65% -1,41%Пещера 0,12% -0,06% 0,01% -0,53% -12,40% -2,57%Ракитово -0,40% 0,09% -0,43% -0,41% -2,30% -0,69%Септември -0,77% -0,77% -0,56% -0,89% -4,68% -1,53%СРЕДНО: -0,65% -0,45% -0,57% -0,88% -4,49% -1,41%Преброяването, проведено през месец февруари 2011 г., предоставя информация занаселението по населени места, което дава възможност да се направи разпределение нанаселението на проектния регион според типа населено място (виж Таблицата по-долу).
Разпределение на населението според типа населено място

Население на регион Пазарджик според типа селище 1.2.2011
до 3000 86 518от 3000 до 25000 86 875от 25000 до 50000 0над 50000 71 979Общо 245 372В проектния регион няма населени места с население между 25 000 и 50 000 жители,като само гр. Велинград е в близост до долната граница на горепосочения интервал (снаселение от 22 602 души към 1.2.2011 г.). Единственият град с население над 50 000души е гр. Пазарджик, който по данни на НСИ към 1.2.2011 г. има население от 71 979души.Изразено в проценти, разпределението на населението на проектния регион според типаселище е както следва:

Процентно съотношение на населението според типа населено място

Процентно съoтношение на населението на регион Пазарджикспоред типа селище 1.2.2011
до 3000 35,26%от 3000 до 25000 35,41%
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от 25000 до 50000 0,00%над 50000 29,33%Общо 100,00%
a.2. Прогноза за населението в проектния регионПрогнозата за ръста на населението в проектния регион за периода на проекта ебазирана на прогнозната динамика за ръста на населението публикувана в „Указания заанализ на разходите и ползите на проекти в областта на твърдите битови отпадъцифинансирани от Европейския фонд за регионално развитие през периода 2007–2013г.”, aименно:

Прогноза за населението на регион Пазарджик (2012 – 2042 г.)Община 2011 2014 2020 2025 2030 2035 2040 2042Батак 6 144 6 053 5 858 5 708 5 563 5 421 5 283 5 229до 3000 жители 2 791 2 738 2 627 2 541 2 459 2 378 2 301 2 271над 3000 жители 3 353 3 315 3 231 3 167 3 104 3 042 2 982 2 958Белово 8 891 8 752 8 456 8 228 8 007 7 793 7 584 7 502до 3000 жители 4 980 4 885 4 687 4 535 4 387 4 244 4 106 4 052над 3000 жители 3 911 3 867 3 769 3 694 3 621 3 549 3 478 3 451Брацигово 9 648 9 496 9 174 8 926 8 685 8 451 8 223 8 134до 3000 жители 5 502 5 397 5 178 5 010 4 847 4 689 4 536 4 476над 3000 жители 4 146 4 099 3 995 3 916 3 838 3 762 3 687 3 658Велинград 40 707 40 170 39 008 38 117 37 248 36 400 35 573 35 247до 3000 жители 9 721 9 536 9 149 8 851 8 563 8 284 8 014 7 909над 3000 жители 30 986 30 634 29 858 29 266 28 685 28 116 27 558 27 338Лесичово 5 408 5 305 5 090 4 924 4 764 4 609 4 459 4 400до 3000 жители 5 408 5 305 5 090 4 924 4 764 4 609 4 459 4 400над 3000 жители 0 0 0 0 0 0 0 0Пазарджик 114 817 113 216 109 776 107 137 104 565 102 059 99 617 98 657до 3000 жители 38 485 37 751 36 222 35 042 33 901 32 797 31 729 31 311над 3000 жители 76 332 75 465 73 554 72 094 70 664 69 262 67 888 67 346Пещера 18 899 18 668 18 163 17 777 17 399 17 030 16 668 16 526до 3000 жители 2 153 2 112 2 026 1 960 1 897 1 835 1 775 1 752над 3000 жители 16 746 16 556 16 136 15 816 15 503 15 195 14 893 14 775Ракитово 15 064 14 872 14 454 14 134 13 821 13 516 13 217 13 100до 3000 жители 2 774 2 721 2 611 2 526 2 444 2 364 2 287 2 257над 3000 жители 12 290 12 150 11 843 11 608 11 377 11 152 10 930 10 843Септември 25 794 25 388 24 526 23 863 23 219 22 594 21 986 21 748до 3000 жители 14 704 14 423 13 839 13 389 12 953 12 531 12 123 11 963над 3000 жители 11 090 10 964 10 686 10 474 10 267 10 063 9 863 9 784ОБЩО 245 372 241 917 234 502 228 813 223 271 217 871 212 610 210 544
Прогноза за разпределение на населението според типа населено място за периода на

проекта 2011 – 2040 г.
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Население нарегионПазарджикспоред типаселище 2011 2014 2020 2025 2030 2035 2040 2042 Процентносъотношение през2042 г.до 3000 86 518 84 867 81 430 78 778 76 213 73 731 71 330 70 391 33,43%от 3000 до25000 86 875 85 984 83 796 82 217 80 667 79 147 77 654 77 065 36,60%над 50000 71 979 71 066 69 276 67 818 66 391 64 994 63 626 63 087 29,96%Общо 245372 241917 234502 228813 223271 217871 212610 210544 100,00%Населението в населените места с по-малко от 3000 жители ще намалее значително икъм края на проектния период делът му ще бъде 33,43% от общото население впроектния регион. Населението в населените места с между 3000 и 25000 жители същоще намалява, но с по-бавни темпове и към края на проектния период ще бъде 36,60% отобщото население на региона. Въпреки продължаващото намаление на населението му,единственият град в проектния регион с население над 50 000 жители – гр. Пазарджикще запази относителния си дял от приблизително 30% общото население на региона.
a.3. Брой домакинстваСъгласно данните от преброяването, проведено през месец февруари 2011 г.,средният брой на хората в едно  домакинство в област Пазарджик е 2.7 души.Приема се, че тази цифра е валидна за целия проектен регион.
b. ПЛОЩ, ПРИРОДОГЕОГРАФСКО РАЙОНИРАНЕ, КЛИМАТ, ВОДИ
b.1. Община ПазарджикОбщина Пазарджик е разположена в Южна България, в централната част наГорнотракийската низина, на север от планината Родопи, по поречието на рекаМарица. Общината граничи със седем общини от Пазарджишка област, в т.ч.:община Стрелча, Панагюрище, Лесичово, Септември, Ракитово, Пещера иБрацигово, както и с четири общини от Пловдивска област - Съединение,Стамболийски, Марица, Родопи.Площта на общината и относителния дял спрямо Пазарджишка област итериторията на страната са представени в следващата таблица:
ОБЩИНА ТЕРИТОРИЯ

(кв. км)Община Пазарджик 639.8Дял на територията на Община Пазарджик от територията наПазарджишка област 14,2%Дял на територията на Община Пазарджик от територията наРепублика България 0,5%
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РелефРелефът на общината е равнинен. Надморското равнище варира от 190 до 370м., като надморската височина на град Пазарджик е 205 м. На изток от Пазарджике най-ниската част на полето - под 200 м надморска височина. Полето е беднооткъм речни тераси, защото е хлътнало. Това е допринесло за равниннияхарактер на Пазарджишкото поле. От двете страни на Марица и притоците й се еобразувала ниска, но широка незаливна тераса.
КлиматОбщина Пазарджик има благоприятен преходно- континентален климат,който се характеризира с летни засухи. Този климат е преходен между умереноконтиненталния климат на Дунавската равнина и преходно- средиземноморскияклимат на Югоизточна България. Отрицателните температури в Тракийскатанизина са характерни за най-типичния зимен месец - януари. Поради защитата наСтара планина и влиянието на Средиземно море, средната януарска температурана Пазарджик е положителна. Летните температури на Пазарджик не са по-високи от тези на Дунавската равнина. Средната юлска температура е 23.3°С.Дългото лято, често от април до октомври, е достатъчно топло. Това е удобнокакто за отглеждане на две култури от обработваемата земя, и то с добив назърно, така и за по-добро развитие на някои едногодишни култури, които виреятпо на юг - ориз, тютюн, памук и др. В низините физико- географските условия сепроявяват по-силно върху режима на температурата и по- специално върхупродължителността на мразовете и горещините. В Пазарджишкото поле преззимата поради температурната инверсия е по- студено и има по- продължителнимразове, отколкото по средногорските и родопски склонове и разклонения.В сравнение със Северна България през пролетта в Пазарджишко по-ранопрестава да пада слана, а през есента - по-късно.Валежите в областта зависят от циклоналните ветрове, северозападен,югозападен и южен, североизточен и източен. Стара планина и Средна горапречат на свободното проникване на валежите от циклоналните ветрове от севери северозапад, а Родопите на южните - средиземноморски валежи. По този начинТракийската низина се ползва от по-малко валежи, отколкото е средната валежнасума на България. Така Пазарджик се намира под влажна сянка от околните мупланини, затова годишната сума на валежите му е едва 515 мм. В Пазарджик най-много валежи падат през лятото - 142 мм (27.6%), а пролетно време - 27%.Летните валежи дори и най-големи, често пъти са поройни и са недостатъчни заземеделските култури, особено за вторите култури.Характерни за Пазарджишкото поле са и честите засушавания, проявяващи сенай-вече през втората половина на юли и първата на август.

Пазарджик – област 4458.0Република България 110630.9
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Водни ресурсиОбщината е богата на водни ресурси. Главен водосборен басейн е р. Марица инейните по-големи притоци - реките Тополница и Луда Яна. Важен източник навода са подпочвените и подземните води. Те са резултат от валежите и серазполагат в няколко пласта на водоносните хоризонти.
b.2. Община БатакОбщина	 Батак	 е	 разположена	 в	 Западните	 Родопи	 на	 територия	 667	 кв.	 км,	представляваща	 15%	 от	 общата	 площ	 на	 Пазарджишка	 област.	 90%	 от	територията	 ѝ	 е заета от гори. Батак е разположен на 1036 м надморскависочина в долината по двата бряга на Стара река. Заобиколен е от всички странис хълмове (100-200 м над равнището му), а над тях се издигат върховете наБаташката планина, която на запад граничи с Чепинска река, на юг - с Доспатскарека и яз. Доспат, на изток - с река Въча, и на север - с Тракийската низинаКлиматът на Батак е умерено континентален. Поради разположението си той езапазен от силни ветрове. Средната годишна температура е около 10°С. Зиматае сравнително топла. През есенно-зимния сезон преобладават слънчевите дни.Характерно явление в този район е южният вятър, наричан от местнотонаселение „бял Вятър". Зимата е с обилни снеговалежи до 63 см в града и до 150см в балкана. Лятото е прохладно и приятно, благодарение на което Батак ирайонът му се утвърждават като красив високопланински курорт.
b.3. Община БеловоОБЩИНА БЕЛОВО е разположена в западната част на област с административенцентър Пазарджик. Намира се на пресечната точка на три български планини -Рила, Родопите,Средна гора и на Горнотракийската низина.
Обща площ: 336.2 кв. км, или 7,5 % от територията на Пазарджишка област и 0,3% от територията на страната.
b.4. Община Брацигово
Община Брацигово се намира в Южна България и е една от съставните общинина Област Пазарджик. Общината има 7 населени места: гр. Брацигово, с. Бяга, с.Жребичко, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор, с .Розово.
b.5. Община ВелинградОбщина Велинград се намира в Южна България и е една от съставните общини наобласт Пазарджик. Общината има 24 населени места: с. Абланица, с. Биркова, с.Бозьова, с. Бутрева, гр. Велинград, с. Всемирци, с. Враненци, с. Грашево, с. ГорнаБиркова, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Долна Дъбева, с. Кандови, с. Кръстава, с.Медени поляни, с. Пашови, с. Побит камък, с. Рохлева, с. Света Петка, гр. Сърница,с. Цветино, с. Чолакова, с. Алендарова, с. ЮндолаОбщината е разположена в Западните Родопи – Чепинската котловина, принадморска височина от 700 до 1 800 м. Нейната територия е 818 000 дка. Тявключва два града и 18 кметства с 35 населени места. Населението е 44 250
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жители, от които в общинския център Велинград живеят 26 500, а в другитенаселени места – 17 750. Градът е разположен в живописна долина на рекаЧепинска на височина 750 м и отстои на 81 км от Пловдив и на 196 км от Смолян.
b.6. Община ЛесичовоОбщина Лесичово се намира в Южна България и е една от съставните общини наОбласт Пазарджик. Общината има 7 населени местаНаселени места в община Лесичово: Боримечково, Динката, Калугерово,Лесичово, Памидово, Церово, Щърково. Община Лесичово е разположена вСеверозападната част на Пазарджишка област. На север и на изток граничи собщина Панагюрище, на юг с община Септември, на югоизток с общинаПазарджик, а на запад с община Ихтиман. Общата площ, която заема общинаЛесичово, е 21,9 кв.км. Административен център на общината е село Лесичово.Територията на община Лесичово обхваща на север и запад части от Ихтиманскаи Същинска Средна гора, а на юг и югоизток — северните разклонения наГорнотракийската низина. Главната водна артерия, протичаща през териториятана община Лесичово, е река Тополница. На 15 km северозападно от село Лесичовое изграден едноименният язовир, а бента на реката при селото се използва катоводосбор на водите от язовир „Белмекен“.
b.7. Община ПещераОбщина Пещера (17 472 ха) е разположена в Западнородопската част наОсоговско-Родопската зона. В нея попадат части от Бесапарските, Къркарските иБаташките ридове, между които е врязана долината на Стара река и нейнитепритоци. Град Пещера (н.в. 450 м) се намира в предпланината, на границата сГорнотракийската низина. По дефилето на река "Стара река" минава пътят, койтосвързва общината на изток със селата Бяга, Исперихово, Ново село и градПловдив, на югоизток с град Брацигово, а на запад с градовете Батак, Велинград иДоспат и язовирите "Батак", "Беглика", "Широка поляна", "Доспат".На 1 км от града в североизточна посока се отделя пътят за областния център,чрез който се осъществява пряка транспортна връзка със селищата от общината -с.Радилово и с.Капитан Димитриево. Град Пещера се намира на 20 км. отПазарджик, 40 км от Пловдив и на 125 км от София.Преобладаващите типове почви в общината са канелено-горски и алувиално-ливадни, което благоприятства развитието на зеленчукопроизводството,овощарството, лозарството, тютюнопроизводството и животновъдството.От общата територия на Община - Пещера около 40% е заета с гори, което сеотразява благоприятно върху екологията и способствува за развитието надърводобива, дървопреработването и ловния туризъм.
КлиматКлиматът в общината е умерен, без резки температурни колебания. Среднатанадморска височина на град Пещера е 461 м. Средната годишна температура е12.6оС. Валежите - от 670 до 680 л/кв.м. годишно.
Водни ресурси
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На територията на общината съществуват осем гравитачни извора с минималендебит 20 1/8 и максимален дебит 42 1/8, сондажни кладенци с дебит 30 1/8 иедин карстов извор с дебит 12 - 30 1/8.Водните ресурси в Община - Пещера садостатъчни за 100% водоснабдяване на населението, което е осъществено.
b.8. Община РакитовоРакитово се намира в западната част на Родопите. Разположен е в югоизточнатачаст на Чепинската котловина, в средната част на която се намира гр. Велинградотстоящ на 12 km. В близост (на около 7 km югоизточно) е язовир Батак.Община Ракитово е една от съставните общини на област Пазарджик и има тринаселени места: с. Дарково, гр. Ракитово, гр. Костандово
b.9. Община СептемвриОбщина Септември е разположена в най-западната част на Горнотракийскатанизина, северните склонове на Родопите и крайните разклонения на Западна/Ихтиманска/ Средна гора.Тя заема 348,9 кв. км. площ и съставлява 7,8 % от територията на Пазарджишкаобласт. Повече от половината от територията на общината е заета от земеделскиземи – около 207 474 дка, над 96 989 дка са горските площи.Релефът на общинатае преобладаващо равнинен, отчасти полупланински и планински по склоноветена оградните планини.Климатът е преходно-континентален в равнинните части и предпланински посклоновете на планините. Зимата се характеризира с мек климат, пролеттанастъпва рано, есента е топла и продължителна.Средната температура загодината е 12,2 С, малко по-висока от средната за областта, която е 11,3 С. Общатагодишна сума на валежите е 564 мм/кв. км. при средна за областта 550 мм/кв. км.и за страната 650 мм/кв. км. Валежите са недостатъчни за развитието наземеделските култури, което налага използване на допълнителни източници занапояване.Главни хидрографски фактори в Общината са р. Марица и нейния десен притокЧепинска река. Изградени са няколко микроязовира – Ветрен, Карабунар,Славовица и Семчиново, чийто води се използват при напояване. Презтериторията на общината преминават главни напоителни и отводнителниканали и общинската канална мрежа. Състоянието като цяло на напоителнатасистема не е добро.Почвите са разнообразни и са представени от канелено-горски, делувиално-алувиални, оподзолени, леко песъчливи и глинести. Те са благоприятни заотглеждане на традиционни за региона култури: зърнено – житни култури/пшеница, царевица, ръж, ечемик/, трайни насаждения /лозя и овошки/,зеленчукови и технически култури /тютюн/.
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6. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНИТЕ НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК
И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ОТПАДЪЦИ

Съществуваща система за управление на отпадъците в общините от Регион
Пазарджик
a. Общи характеристикиВсички населени места от общините в региона се обслужват от съществуващитеобщински системи за събиране, транспортиране  и депониране на битовитеотпадъци.И в деветте общини  от проектния регион  са изградени и функциониратобщински  системи за организирано събиране  и извозване  на битовите,строителните и други видове отпадъци, които могат да бъдат приравнени къмтях, образувани на територията на общината. Нивото на покритие от общинскитесистеми за сметосъбиране и сметоизвозване е 100% във всички селища отрегиона.Събраните отпадъци се извозват за депониране  на  общински сметища, които неотговарят на нормативните изисквания. Експлоатацията на общинските депа неотговаря на съвременните изисквания за приемане и обезвреждане напостъпващите отпадъци, а именно:

- Общинските депа /сметища/ не разполагат с кантар за измерване наколичеството постъпващи отпадъци.
- Повечето площадки не са оградени и охранявани денонощно,  което епричина както за нерегламентиран достъп на хора, така и за приемане задепониране на отпадъци, които могат да се охарактеризират като опасни ( напр.химични утайки  и кекове от галванични цехове).
- В противоречие на нормите за опазване на човешкото здраве, наобщинските сметища  е обичайна практика да се събират и сортират ръчноотделни фракции от смесения отпадък за по-нататъшно  предаване визкупвателни пунктове срещу заплащане.
- Всички общински сметища са оценени по степен на риск и подлежат назакриване и рекултивация, след въвеждане в експлоатация на регионалнатасистема.Сметосъбиращата и сметоизвозваща техника, която обслужва общинскитесистеми по предоставянето на услугата по събиране и изозване на битовитеотпадъци на населението е морално и физически остаряла. Реинвестиции взакупуването на нова техника почти не се правят. Транспортните маршрути не саоптимизирани, което от своя страна води до не добро планиране на разходите. Вповечето случаи, разходите, които общините отделят са за основно за покриванена транспортирането на битовите отпадъци.

а.1. Видове отпадъци, генерираните на териториите на общините:
 Битови отпадъци
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Дефиниции, съгласно ЗУО:
По смисъла на ЗУО "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на
отпадъците от домакинствата".Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващипроизводството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когатонямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество илисъстав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.От общия състав на битовите отпадъци, почти 40 – 50%  представлявабиоразградима фракция, основно представена от хранителни остатъци(кухненски отпадъци), зелени отпадъци от поддръжка на  растителността вличните дворове и бракувана продукция от пазари , тържища и търговскатамрежа за плодове и зеленчуци.

 Опасни отпадъци от бита
Дефиниции, съгласно ЗУО:
"Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни
свойства, посочени в приложение № 3 към ЗУО.В общия поток битови отпадъци винаги могат да се срещнат батерии за битоваупотреба, лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове итехните опаковки, малки количества препарати за растителна защита и технитеопаковки, луминисцентни осветителни тела, електрически уреди и друго битовоелектронно оборудване, които се причисляват към групата на опасните отпадъциот бита. Към тази група отпадъци съществуват изисквания за разделно събиранепри източника и установени добри практики в редица европейски страни, коитосе предвиждат да бъдат реализирани с бъдещата регионалната система зауправление на отпадъците от регион Пазарджик.
Луминисцентните лампи, излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване (ИУЕЕО), батериите и други опасни отпадъци от бита  са  в обхвата на
принципа «отговорност на производителя»  и  събирането им за по-нататъшно
рециклиране или екологосъобразно обезвреждане  е задължение  на операторите, които
ги пускат на пазара.  Законодателството дава възможност, икономическите оператори
да се сдружават и да реализират принципа «отговорност на производителя» чрез
създаване на колективни системи за разделно събиране и оползотворяване, подобни на
тези за отпадъците от опаковки.
Към момента, на национално ниво работят няколко организации за оползотворяване на
ИУЕЕО,  за оползотворяване на батерии и  акумулатори, излезли от употреба МПС, за
употребявани пневматични гуми и за  рециклиране на отпадъчни масла и
нефтопродукти.
Сключени от договори на  общините в регион Пазарджик с организации за
оползотворяване на масово разпространени отпадъци
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Община Организация за рециклиране иоползотворяване на масово разпространениотпадъци Дейност/Разрешение
Батак „Екопак България” АД гр.БатакБелово „Екобулпак” АД гр. Белово и с. Момина Клисура.
Брацигово

“Екопак България” АД сключен договор с„Екоинвест” ООД  (договорът е подписан на02.04.2007 г.) гр.Брацигово
„Екобатери” АД София Разделно събиране на негодни заупотреба батерии и акумулатори-„Тонер Дайрект „ЕООД Разделно събиране на излезли отупотреба консумативи за принтери

Велинград "МЕТАЛИКА-5" ЕООД организация по оползотворяванеизлезлите от употреба моторнипревозни средства“МЛ – БЪЛГАРИЯ” АД – Пазарджик система за събиране на опасниболнични отпадъциЕТ “ЖОСИ – Р Жечко Стойков” система за събиране на опасниболнични отпадъциЛесичово няма информация няма информация

Пазарджик

Метал Комерс ООД
Разрешение №07-ДО-152-00/27.02.2007г. „Събиране,транспортиране и временносъхраняване на остаряла ибракувана офис техника иотработени твърди офис отпадъци"

Норд Авторециклинг АД
Събиране и временно съхранявне наотработени масла и предаването имза предварително третиране,повторно използване, рециклиране,оползотворяване или обезврежданена ИУОМ

Норд Елрециклинг ЕАД Наличен сключен договор заорганизирана система за раделносъбиране на НУБА. Предстои да сереализира в края на 2011 г.
"Грийнтех България" АД Разделно събиране, съхраняване,транспортиране, предаване запоследващо третиране, вкл. наотпадъците от ИУЕЕО
Българска рециклираща компания АД Разделно събиране, съхраняване,транспортиране,  предаване запоследващо третиране, вкл.оползотворяване на отпадъците отИУМПСНорд Авторециклинг  АД Събиране и временно съхранявнеИУГ и предаването им запредварително третиране, повторно
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използване, рециклиране,оползотворяване или обезврежданена ИУГ
Пещера

“Екобатери” АД организация по оползотворяване нанегодни за употреба батерии иакумулатори – Разрешение на МОСВ№ ООп-28-00/05.01.2009г.
“Елтехресурс” АД организация по оползотворяване наизлязло от употреба електронно иелектрическо оборудване –Разрешение на МОСВ № ООп-21-00/01.11.2007г.

Ракитово
“Екобатери” АД организация по оползотворяване нанегодни за употреба батерии иакумулатори
„Транс Метал”ЕООД организация по оползотворяване наИУМПС и ИУГ
„Елтехресурс”АД организация по оползотворяване наЕЕО

Септември
„НУБА рециклиране” АД организация по оползотворяване нанегодни за употреба батерии иакумулатори
„ИУЕЕО рециклиране” АД организация по оползотворяване наЕЕО„Автомобилно рециклиране”АД организация по оползотворяване наИУМПС„Еко Медиана – 2010” АД организация по оползотворяване наИУГ

В медицинските заведения  в регион  Пазарджик функционират системи за събиране на
опасни болнични отпадъци.
Болнични заведения и  частни лекарски и стоматологични практики  в региона са
сключили договори с лицензирани фирми, които са задължени да събират ежемесечно
опасните болнични отпадъци и да ги транспортират  извън територията на региона  за
обезвреждане.

 Едрогабаритни отпадъци от строителство, ремонти и разрушаване
Дефиниции, съгласно ЗУО:
"Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи
на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на
Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на
отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета
относно  отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на
опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на
Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.
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СООР не се образуват регулярно и общините нямат точни данни за количестватаи състава им. Няма практика за разделяне и сортиране на строителните отпадъции обикновено, смесени с битовите отпадъци, те се депонират на общинското депо.Общините от региона не са   проучвали генерирането на строителни отпадъци иотпадъци от разрушаване (СООР). Причината за това е, че количестватастроителни отпадъци,  от няколко години насам се отчитат отделно . До неотдаватова отчитане е извършвано заедно с  общия баланс на земните маси, които севодят на отделен отчет и се управляват във връзка с издаване на разрешителниза строителство по реда на ЗУТ. В общината се декларират  само тези отпадъци, закоито съответната строителна фирма или предприемач е поискала отобщинските власти да определят мястото и условията за тяхното депониранечрез разрешителните за строеж. В зависимост от вида на строителните отпадъциизползването им е основно за повдигане на нивото на негативни земни форми, заоформяне на работни пътища и площадки, както и за запръстяване на депо.Община 2006Тон/г 2007Тон/г 2008Тон/г 2009Тон/г 2010Тон/г
БАТАК 1.077,0 1.104,0 1.295,0 599 1.838,0
БЕЛОВО 80
БРАЦИГОВО 56 21 166 101 100
ВЕЛИНГРАД 2.366,0 5.250,0 6.100,0 7.410,0 5.653,0
ЛЕСИЧОВО 100 100 100 100 101
ПАЗАРДЖИК 589,05 593,4 1.203,3 1.299,7 2.421,7
ПЕЩЕРА 1.579,0 1.016,0 6.425,0 5.936,0 1.428,0
РАКИТОВО 1.290,0 1.200,0
СЕПТЕМВРИ 93 90 80 65 53
ОБЩО 5.860,1 8.174,4 15.369,3 16.800,7 12.874,7Предвид задължението на страната за постигане на опрделено ниво нарециклиране на строителните отпадъци, Закона за управление на отпадъцитепредвижда ред за събиране и рециклиране на строителните отпадъци,генерирани на териториите на общините, които задължително се предвижда дасе прилагат, считано от 13.07.2014година. Рециклирането на строителнитеотпадъци ще позволи да се намалят количествата на влаганите в строителствотопървични (естествени) материали и ще допринесе за ефикасното управление наприродните ресурси.

 Биоразградими отпадъци
Дефиниции, съгласно ЗУО:
"Биомаса" са продукти, състоящи се от растителни материали от селското и горското
стопанство, които могат да се използват като гориво с цел оползотворяване на
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енергийния им потенциал, както и следните отпадъци:
а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство;
б) растителни отпадъци от хранителната промишленост, при условие че
получената при изгарянето им топлинна енергия се оползотворява;
в) влакнести растителни отпадъци от производството на целулоза от дървесина и
производство на хартия от целулоза, при условие че се изгарят съвместно на
мястото на образуването им и получената в резултат топлинна енергия се
оползотворява;
г) коркови отпадъци
д) дървесни отпадъци, включително дървесни строителни отпадъци, с изключение на
тези, които вследствие обработката им с препарати за дървесна защита или
покрития могат да съдържат халогенирани органични съединения или тежки метали.

"Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и
кухненски отпадъци от домакинствата,  ресторантите, заведенията за обществено
хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на
хранително-вкусовата промишленост.
"Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия,
картон и други.Основен източник на биразградими отпадъци са:

- Поддържане на паркове и градини
- Отглеждане /санирани сечи, кастрене и рязане за оформяне/ надълготрайна декоративна растителност
- Кухненски отпадъци от заведения за обществено хранене и бита
- Растителни отпадъци от овощни и зеленчукови градини
- Животински отпадъциБиразградимите отпадъци са с различен процент и състав в общия смесен битовотпадък,  в зависимост от типа на населеното място. От общия състав на битовитеотпадъци, почти 40 – 50%  представлява биоразградима фракция, което от своястрана предизвиква бързопротичащи процеси на разграждане, съпроводени сотделяне на метан, образуване на инфилтрат, отделяне на неприятни миризми,създаване на хранителна среда за развъждане на инсекти  и други вредители.Към момента, е въведена програма за домашно компостиране единствено вобщина Велинград. Програмата действа от 2002 г. по линия на пилотния  проект„Компостиране във фамилния двор”, финансиран от ПУДООС
 Утайки от пречиствателни станции за битови отпадъчни води

Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Пазарджик е открита на
29.09.2008г. Съоръжението е проектирано да обслужва 156 000 ЕЖ. ПСОВ е изградена
със средства по програма ИСПА в размер на над 10,7 млн. евро по проект на МОСВ.
Очакваното максимално количество на образуваните утайки от ПСОВ за гр. Пазарджик
е около 12 480 т/год.
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На територията на РИОСВ Пазарджик има изградена само една ГПСОВ в
гр.Пазарджик. Технологичната схема не позволява отстраняването на азота и фосфора
в състава на отпадъчните води и по тази причина община Пазарджик е сключила
договор с  Оперативна програма „Околна среда” за реконструкция и модернизация на
ГПСОВ-Пазарджик.
Проектна готовност за изграждане на ГПСОВ имат и всички агломерации с над 10 000
еквивалент жители: Велинград и Пещера  Проектна готовност имат и агломерациите от
2000 до 10 000 еквивалент жители : Батак, Брацигово, Белово и Септември. Повечето
от общините са кандидати за бенефициенти по различни програми.

 Производствени отпадъци - опасни и неопасни отпадъци, с изключениена отпадъците от занаятчийския и търговския сектор, чийто състав е сходен набитовите и се събират чрез системите за събиране на домакински отпадъци.
Дефиниции съгласно ЗУО:
"Производствени  отпадъци" са  отпадъците,  образувани в  резултат  на
производствената дейност на физическите и юридическите лица.
Производствени   неопасни  отпадъци
На територията на  община Пазарджик и региона  са съсредоточени  многобройни
средни и малки производствени предприятия и фирми. Производствата са  характерни
за селскостопански регион – предприятия на хранително-вкусовата промишленост с
производство на храни и консерви, високоалкохолни , нискоалкохолни  и безалкохолни
напитки.  Производствените предприятия са представени  от фармацефтичната
индустрия,  обувни и шивашки  производства, дърводобив,  дървообработване,
преработка и производство на целулоза и хартия, добив и преработка на строителни
материали.  В региона   е развит планинският  туризъм и балнеолечението.
В повечето случаи, производствените неопасни отпадъци се събират и обезвреждат
едновременно с битовите, тъй като по състав и свойства могат да бъдат сътнесени към
тях. Количествата на производствените отпадъци, макар и ориентировърни са
изследвани на етап ПИП, на базата на различни източници с цел постигане на по-
голяма обективност.

Количество на депонираните производствени отпадъци на общинското депо  в с. Алеко
Константиново за периода 2005-2011 г

година
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

т м3 т м3 т м3 т м3 т м3 т м3 т м3

ПО 7 661 12157 8
475

13
452

11
788

18 711 20
278

32
206

17
122

26
710

19 505 31
013

11 770 18
714

Производствени   опасни отпадъци
Липсата на специализирано депо  или инсталация за обевреждане на опасни отпадъци,
на технология и техника за тяхното обезвреждане не дава на този етап възможност за
окончателно решение на проблема с опасните отпадъци. Съхраняването им, което
често продължава  няколко години, води до натрупване и до изчерпване на
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възможностите на площадките, където се съхраняват временно(до 1 година)  На
общинското депо за ТБО в землището на с.Алеко Константиново се съхраняват
негодни за употреба препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност в пет
стоманобетонови контейнери за опасни отпадъци «Б-Б куб». Препарати за растителна
защита с изтекъл срок на годност са събрани от общински терени в селата Овчеполци,
Цар Асен и Пищигово от  «БалБок Инженеринг» АД гр.София в изпълнение на проект
на община Пазарджик: «Събиране, третиране и постоянно съхраняване на негодни за
употреба пестициди в контейнери «Б-Б куб» на територията на община Пазарджик»,
финансиран от ПУДООС. Дейността по третиране на пестицидите включва събиране,
физикохимично обезвреждане и съхраняването им в контейнери «Б-Б куб», както и
саниране на замърсените складови площи .

 Масово разпространени отпадъци
Дефиниции съгласно ЗУО:
"Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на
продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради
своите характеристики изискват специално управление.Общините от регионалната система -Батак, Белово, Брацигово, Велинград,Лесичово,Пазарджи, Пещера, Ракитово и Септември не развиват свои общинскисистеми за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Общините са сключилидоговори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Натериторията на регионалната система, всичките  общини са в договорниотношения  с „Екопак България” АД или Екобулпак АД .
Обслужвани населени места от ОООПОбщина ОООп обслужвани селищаБатак „Екопак България” АД гр.Батак
Белово „Екобулпак” АД гр. Белово и с. МоминаКлисура.
Брацигово “Екопак България” АД сключен договор с„Екоинвест” ООД  (договорът е подписан на02.04.2007 г.) гр.Брацигово
Велинград „Екобулпак” АД чрез фирма „Велпак 84 БГ” ЕООД,(договор №255 от 30.05.2007 год.) гр.Велинград
Лесичово „Екобулпак” АД (договор от 01.04.2010 г.) с.Лесичово, с.Калугерово,с.Церово, с.Динката
Пазарджик “Екопак България” АД гр. Пазарджик и р-н Ивайло

Екобулпак  АД. Р-н Главиница и 30 села
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Пещера „Екопак България” АД (от 10.05.2007 г.) гр. Пещера, с. Радилово и с.Капитан ДимитриевоРакитово „Екопак България” АД гр. Ракитово и гр.Костандово,с.ДорковоСептември „Екопак България” АД (Договор № 90/ 20.02.2007 г.) гр.Септември
Количества рециклирани отпадъци от опаковки по общини
Община 2006 2007 2008 2009 2010 2011

БА
ТА

К

Рециклирани (тонове) 0 56 131 146 85 54- от пластмаса 20 44 57 40 24- от хартия и картон 24 52 50 29 20- от стъкло 13 35 39 16 10

БЕ
Л

О
ВО

Рециклирани (тонове) 0 0 52 42 22- от пластмаса 9 10 6- от хартия и картон 30 20 9- от стъкло 13 12 7- други

БР
АЦ

И
ГО

ВО

Рециклирани (тонове) 0 12 47 60 33 15- от пластмаса 2 10 17 7 4- от хартия и картон 8 26 30 19 8- от стъкло 2 11 13 7 3- други 0 0 0 0 0

ВЕ
Л

И
Н

ГР
АД

Рециклирани (тонове) 0 106 271 209 243 250- от пластмаса 29 117 59 30 27- от хартия и картон 55 98 124 179 168- от стъкло 21 56 25 34 54- други (метали и пр.) 0 0 0 0 1

Л
ЕС

И
Ч

О
ВО

Рециклирани (тонове) 0 0 0 0 9 12- от пластмаса 2 3- от хартия и картон 4 5- от стъкло 3 4- други

П
АЗ

АР
Д

Ж
И

К

Рециклирани (тонове) 0 37 368 557 372 285- от пластмаса 8 72 105 79 70- от хартия и картон 22 204 307 215 152- от стъкло 7 90 145 78 63- други 2

П
ЕЩ

ЕР
А

Рециклирани (тонове) 0 20 110 196 90 52- от пластмаса 6 30 53 33 16- от хартия и картон 12 58 101 56 24- от стъкло 2 22 43 0 12- други (НУБА, ИУЕЕО) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3

РА
КИ

ТО
ВО

Рециклирани (тонове) 0 0 0 97 97 108- от пластмаса 28 28 27- от хартия и картон 47 47 50- от стъкло 22 22 31- други 0 0 0
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СЕ
П

ТЕ
М

ВР
И

Рециклирани (тонове) 0 0 88 92 50 12- от пластмаса 25 27 17 4- от хартия и картон 47 47 33 5- от стъкло 16 19 0 3- други 0 0 0 0
О

БЩ
О

Рециклирани (тонове) 0 230 1,015 1,408 1,021 810- от пластмаса 0 64 297 354 246 180- от хартия и картон 0 122 485 735 602 441- от стъкло 0 44 231 319 171 188- други 0 0 2 0 1 1Функционирането на системата за разделно събиране на опаковки в регионаможе да се обобщи, както следва:Двете най-големи колективни системи за разделно събиране на отпадъци отопаковки -„Екопак – България” АД и „Екобулпак” АД покриват всички общини врегиона и са сключили договори за сътрудничество с тях. Системите за разделносъбиране на отпадъци от опаковки са представени или чрез стандартните  точки- син, зелен и жълт контейнер, съответно за хартия, стъкло и пластмаса/металили чрез  редуцираната точка със зелен и жълт контейнер. И двете организациипо опалзотворяване имат изградени  сепариращи площадки – тази на   “Екопак –България” АД  е в гр. Пазарджик, а  на „Екобулпак” АД – в с. Главиница. Наплощадките за сепариране се извършва прочистване, разделяне по вид и цвят,балиране и съхранение на отпадъците от опаковки преди предаването им нафирмите – преработватели.Между 30% и 65% от отпадъците, постъпили в специализираните контейнери заопаковки, реално, не са отпадъци от опаковки и се насочват за последващодепониране. По този начин функционирането на системата за разделно събиранена опаковки е затруднено и излишно обременено. Този факт е свързан снежелателни  допълнителни разходи за по-честото извозване на контейнерите ипретоварване на сепариращите линии. Липсата на дисциплина у гражданите приползването на системата за разделно събиране на опаковки, в известна степендемотивира организациите по оползотворяване в усилията им  да влагатдопълнителни средства за увеличаване броя на съдовете и да насърчаватнаселението да ползва съдовете единствено за изхвърляне на почистени исортирани опаковки.Очевидна е необходимостта от по-голяма ангажираност на общините и надомакинствата в посока формиране на потребителски навици и  екологичнакултура чрез провеждане на обучение от детска възраст до редовниинформационни кампании сред местното население.Потвърждават се общите изводи, наблюдавани и в други общини в България, ченаселението не е достатъчно дисциплинирано, а  липсата на икономическистимули  е причина разделянето на  отпадъците от опаковки от останалото
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количество домакински и други битови отпадъци да не се припознава катоосъзната необходимост.Независимо от недостатъците, с които е свързана колективната система заразделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, към моментатова е почти единствената мярка, която функционира и чрез нея се организиратинформационни кампании за населението.  Постредством мярката се допринасяза изпълнението на националните цели за разделно събиране, рециклиране иоползотворяване на опаковки.
Всяка община е сключила договори с  една или повече фирми за управление наотпадъците, генерирани на нейна територия. Същите са отговорни за събиранетона смесени битови  отпадъци, депониране на отпадъците  и/или експлоатациятана депото. Някои фирми по управление на отпадъците извършват само събиранена производствени /търговски отпадъци.  За осигуряване на своите задълженияза разделно събиране на масово разпространени отпадъци – опаковки, НУБА,ИУЕЕО, ИУМПС и гуми, общините от региона са сключили и са в процес насключване на договори с колективни системи  за разделно събиране иоползотворяване на отпадъци.По силата на тези договори общината предоставя възможности за разполагане наспециализираните съдове и контейнери, а фирмите са задължени да инвестиратв специализирани съдове и техника за тяхното разделно събиране ирециклиране.Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване в централните части наобщинските центрове се извършва ежедневно до три пъти в седмицата, а в по-малките населени места и крайните квартали от веднъж месечно до веднъжседмично.

Годишно количество образувани, извозени и рециклирани отпадъци от
общините в регион Пазарджик - период 2006 -2011 г.Община 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Батак

Общо количествогенерирани битовиотпадъци (тонове) 2,512 2,577 3,023 1,775 4,198 1,930- от домакинствата 2,483 2,567 3,016 1,766 4,164 1,859- от стопанскисубекти 29 10 7 9 34 17Рециклирани (тонове) 0 56 131 146 85 54- от пластмаса 20 44 57 40 24- от хартия и картон 24 52 50 29 20
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- от стъкло 13 35 39 16 10- други 0 0 0 0 0Строителни отпадъци(тонове) 1,077 1,104 1,295 599 1,838 331Компостираниотпадъци (тонове) Няма въведена общинска или колективна система заразделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч.зелени отпадъци.Генерирани отпадъцибез рециклираните 2,512 2,521 2,892 1,629 4,113 1,876

Белово

Общо количествогенерирани битовиотпадъци (тонове) 11,120 11,220 15,180 15,700 15,210 5,944- от домакинствата 10,290 10,320 14,150 14,600 14,100 3,022- от стопанскисубекти 830 900 1,030 1,100 1,110 2,900Рециклирани (тонове) 0 0 52 42 22- от пластмаса 9 10 6- от хартия и картон 30 20 9- от стъкло 13 12 7- другиСтроителни отпадъци(тонове) 80 50Компостираниотпадъци (тонове) Няма въведена общинска или колективна система заразделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч.зелени отпадъци.Генерирани отпадъцибез рециклираните 11,120 11,220 15,180 15,648 15,168 5,922

Браци
гово

Общо количествогенерирани битовиотпадъци (тонове) 9,635 9,596 9,761 9,505 8,743 3,436- от домакинствата 8,672 8,626 8,742 8,501 7,839 3,079- от стопанскисубекти 964 958 971 945 871 342Рециклирани (тонове) 0 12 47 60 33 15- от пластмаса 2 10 17 7 4- от хартия и картон 8 26 30 19 8- от стъкло 2 11 13 7 3- други 0 0 0 0 0Строителни отпадъци(тонове) 56 21 166 101 100 20
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Компостираниотпадъци (тонове) Няма въведена общинска или колективна система заразделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч.зелени отпадъци.Генерирани отпадъцибез рециклираните 9,635 9,584 9,714 9,445 8,710 3,421

Велин
град

Общо количествогенерирани битовиотпадъци (тонове) 41,970 59,362 72,593 40,592 43,661 41,475- от домакинствата 29,379 41,479 50,625 28,269 30,393 28,858- от стопанскисубекти 12,591 17,777 21,697 12,115 13,025 12,367Рециклирани (тонове) 0 106 271 209 243 250- от пластмаса 29 117 59 30 27- от хартия и картон 55 98 124 179 168- от стъкло 21 56 25 34 54- други (метали и пр.) 0 0 0 0 1Строителни отпадъци(тонове) 2,366 5,250 6,100 7,410 5,653 396Компостираниотпадъци (тонове) –въведено домашнокомпостиране сфинансиране отПУДООС 10 8 9 10Генерирани отпадъцибез рециклираните 41,970 59,256 72,322 40,384 43,418 41,225

Лесичo
во

Общо количествогенерирани битовиотпадъци (тонове) 2,200 2,200 2,394 2,463 2,559 2,751- от домакинствата 1,980 1,980 2,155 2,217 2,295 2,465- от стопанскисубекти 220 220 239 246 255 274Рециклирани (тонове) 0 0 0 0 9 12- от пластмаса 2 3- от хартия и картон 4 5- от стъкло 3 4- другиСтроителни отпадъци(тонове) 100 100 100 100 100 100Компостирани Няма въведена общинска или колективна система за
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отпадъци (тонове) разделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч.зелени отпадъци.Генерирани отпадъцибез рециклираните 2,200 2,200 2,394 2,463 2,550 2,739
Пазард

жик

Общо количествогенерирани битовиотпадъци (тонове) 101,700 77,073 94,172 73,986 73,206 52,357- от домакинствата 92,257 65,689 72,016 63,411 62,768 42,661- от стопанскисубекти 9,444 11,347 21,788 10,018 10,066 9,411Рециклирани (тонове) 0 37 368 557 372 285- от пластмаса 8 72 105 79 70- от хартия и картон 22 204 307 215 152- от стъкло 7 90 145 78 63- други 2Строителни отпадъци(тонове) 589 593 1,203 1,300 2,422 4,617
Компостираниотпадъци (тонове) Няма въведена общинска или колективна система заразделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч.зелени отпадъци.Генерирани отпадъцибез рециклираните 101,700 77,036 93,804 73,429 72,834 52,072

Пещер
а

Общо количествогенерирани битовиотпадъци (тонове) 12,071 12,854 13,160 13,356 14,595 6,906- от домакинствата 10,864 11,551 11,745 9,870 10,805 6,418- от стопанскисубекти 1,207 1,283 1,305 3,290 3,700 436Рециклирани (тонове) 0 20 110 196 90 52- от пластмаса 6 30 53 33 16- от хартия и картон 12 58 101 56 24- от стъкло 2 22 43 0 12- други (НУБА,ИУЕЕО) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3Строителни отпадъци(тонове) 1,579 1,016 6,425 5,936 1,428 756Компостираниотпадъци (тонове) Няма въведена общинска или колективна система заразделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч.зелени отпадъци.
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Генерирани отпадъцибез рециклираните 12,071 12,834 13,050 13,160 14,505 6,854
Ракито

во
Общо количествогенерирани битовиотпадъци (тонове) 2,702 5,349 5,852 6,230 6,074 5,598- от домакинствата 2,002 4,400 4,590 4,746 4,680 5,010- от стопанскисубекти 700 949 1,262 1,387 1,297 480Рециклирани (тонове) 0 0 0 97 97 108- от пластмаса 28 28 27- от хартия и картон 47 47 50- от стъкло 22 22 31- други 0 0 0Строителни отпадъци(тонове) 1,290 1,200 480Компостираниотпадъци (тонове) Няма въведена общинска или колективна система заразделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч.зелени отпадъци.Генерирани отпадъцибез рециклираните 2,702 5,349 5,852 6,133 5,977 5,490

Септем
ври

Общо количествогенерирани битовиотпадъци (тонове) 16,600 16,500 16,853 16,834 15,790 15,167- от домакинствата 15,272 15,180 15,424 15,404 14,481 13,943- от стопанскисубекти 1,328 1,320 1,341 1,339 1,259 1,212Рециклирани (тонове) 0 0 88 92 50 12- от пластмаса 25 27 17 4- от хартия и картон 47 47 33 5- от стъкло 16 19 0 3- други 0 0 0 0Строителни отпадъци(тонове) 93 90 80 65 53 40Компостираниотпадъци (тонове) Няма въведена общинска или колективна система заразделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч.зелени отпадъци.Генерирани отпадъцибез рециклираните 16,600 16,500 16,765 16,743 15,740 15,155

Общо Общо количествогенерирани битови 200,510 196,730 232,987 180,442 184,035 135,563
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отпадъци (тонове)- от домакинствата 173,198 161,791 182,463 148,782 151,524 107,315- от стопанскисубекти 27,312 34,765 49,640 30,449 31,618 27,438Рециклирани (тонове) 0 230 1,015 1,408 1,021 810- от пластмаса 0 64 297 354 246 180- от хартия и картон 0 122 485 735 602 441- от стъкло 0 44 231 319 171 188- други 0 0 2 0 1 1Строителни отпадъци(тонове) 5,860 8,174 15,369 16,801 12,874 6,790Компостираниотпадъци (тонове) 0 0 10 8 9 10Генерирани отпадъцибез рециклираните 200,510 196,499 231,972 179,033 183,015 134,753Население на проектния регион- НСИ 263,542 261,832 260,648 259,168 256,900 245,372Количество генерираниотпадъци на човек отнаселението (кг/год.) на базаданни подени отсметосъбиращите фирми иобщините 761 751 894 696 716 552Количества се отнасят за всички видове отпадъци, генерирани от бита, отсекторите за търговия и услуги, дребно занаятчийско производство, от офис иадминистративни учреждения, зелени отпадъци от паркове и градини, отзаведения за обществено хранене, училища и детски градини, болници,поликники и медицински практики (без опасни медицински отпадъци).Посочените количества включват още и количеството на отпадъците отпроизводствени предприятия, чийто състав може да се приравни към състава набитовите  отпадъции  и не притежават опасни свойства.В общото количество  образувани и събирани от фирмите по сметосъбиранеотпадъци, се разпознават  още  строителни отпадъци, инертни отпадъци,образувани през отоплителния сезон, включващи. пепели и сгурия,  както иопасни отпадъци от бита  като – батерии за битова употреба, лекарства иопаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове и техните опаковки,малки количества препарати за растителна защита и техните опаковки,
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луминесцентни осветителни тела, електрически електрически уреди и другобитово електронно оборудване.
b. Организация на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване

В таблицата по-долу са представени обобщени данни за предоставянето на
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване:

Община Изпълнител Дейност
обслужвани
селища обхват,%

Батак „ЕКО-ХИДРО 90”ООД Сметосъбиране исметоизвозване иексплоатация наобщинско депо гр.Батак и 2села 100%
Белово „ВИК” ЕООДБелово -сключен договор(на 03.05.2010 г.)

Сметосъбиране исметоизвозване иексплоатация наобщинско депо гр.Белово и 7села 100%
Брацигово Звено “ Чистота “към общинскаадминистрациягр.  Брацигово Сметосъбирането исметоизвозването гр.Брациговои 6 села 100%
Велинград фирма „ЕКО-ТИТАН” ЕООД(Договор№31/16.02.2009год.)

Сметосъбиране исметоизвозване иексплоатация наобщинско депо гр.Велингради 23 села 100%
Лесичово „ЕКО-ХИДРО-90”ООД Сметосъбиране исметоизвозване иексплоатация наобщинско депо гр.Лесичовои  села 100%

Пазарджик
„Брокс” ООД, гр.Пазарджик -клонове в с.Ивайло, с.Главиница и вс.Мокрище(№1859/ 15.12.2003г.(срок 15

Сметосъбиране исметоизвозване иексплоатация наобщинско депо.
(гр.Пазарджик иселатаМокрище,Главиница иИвайло)

100%
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години)
Фирма “Омегаинтерклинър”АД, гр. София Сметосъбиране исметоизвозване на 28кметства 28 села

Пещера ОП “Чистота иподдържане наобщинскатаинфраструктура”
Сметосъбиране исметоизвозване иексплоатация наобщинско депо гр.Пещера исела 100%

Ракитово звено „Чистота”към Общинскатаадминистрация
Сметосъбиране исметоизвозване иексплоатация наобщинско депо грРакитово и2 села 100%

Септември „ЕКОБУЛПРОЕКТ” ООД(Договор №54/21.03.2005г.).
Сметосъбиране исметоизвозване иексплоатация наобщинско депо гр.Септемврии 6 села 100%

О
бщ

ин
а

Изпълнител Дейност Съдове за събиране на отпадъците
Техника за
транспортиране или
депониране

Марка
бр

вид обем бр.

Ба
та

к

"ЕКО ХИДРО
90" ООД

Сметосъбиран
е и
сметоизвозван
е и
експлоатация
на общинско
депо

Бобър
1,1
м3

232
Сметосъбиращ

камион
- 1

Кофи „Мева“
1,1
м3

1417 Контейнеровоз
-

1

Контейнери
1,1
м3

58 Самосвал
-

1

„Екопак
България” АД

Разделно
събиране,
транспортиран
е и сортиране
на отпадъци от
опаковки

Бобър-жълт
1,1
м3

16
- -

Бобър-син
1,1
м3

16
- -

Бобър-зелен
1,1
м3

15
- -

Бе
ло

во

„ВИК” ЕООД
Белово

Сметосъбиран
е и
сметоизвозван
е и
експлоатация
на общинско
депо

Контейнери 4м3 146

Контейнеровоз ГАЗ 2

Бобър 1.1 160

Кофи „Мева” 1.1 1595
Сметосъбиращ
автомобил

Шкода,
Седдон

1

ОООП
„ЕКОБУЛ

Разделно
събиране,

Иглу
1,4
м3

26
- -
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ПАК” АД. транспортиран
е и сортиране
на отпадъци от
опаковки

Бобър - жълт
1,1
м3

40
- -

Контейнери
жълти

0.12
м3

58
- -

Бр
ац

иг
ов

о

Звено “ Чистота
“ към общинска
администрация
гр.  Брацигово

Сметосъбиран
ето и
сметоизвозван
ето

- - - Сметосъбиращи
автомобили

ДАФ 1

- - - - Мерцеде
с

1

- - - - ИСУЗУ 1

- - - - Шкода
Европа

1

ОО “Екопак
България” АД

Разделно
събиране,
транспортиран
е и сортиране
на отпадъци от
опаковки

Бобър - жълт
1,1
м3

57

- - -

„Екобатери”
АД

Разделно
събиране на
негодни за
употреба
батерии и
акумулатори

- - - - - -

В
ел

ин
гр

ад

фирма „ЕКО-
ТИТАН” ЕООД

Сметосъбиран
е и
сметоизвозван
е и
експлоатация
на общинско
депо

- - - - 1.)
Мерцеде
с - 1929
– СА
4060 НС

7

2.)
Мерцеде
с – 1826
– ВН
4992 ВМ
3.) ДАФ
– ВН
5056
4.) ДАФ
– С 3968
(гр.
Сърница
)
5.)
ИСУЗУ -
СА 0484
6.)
ИСУЗУ -
СА 0501
7.)
Шкода
(обслуж
ваща
контейне
р тип
„Бобър”)
- ВН
5334

„Бобър”
1,1
м3

Контейнеровози

8.) ГАЗ-
53 - ВН
3517

3
9.) ГАЗ-
53 - ОВ
2892
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10.)
ГАЗ-53 -
СА 7164
(Белмеке
н)

Кофи тип "Мева"
0.11
м3

Самосвали

10.)
ИВЕКО
– СА
3662

4

12.)
ИВЕКО
– СА
3799
13.)
МАН –
СА 1062
14.) ТК-
80 с
ремарке
ПЗ 0143
ЕТ

- - - - -

Друг вид автомобили
и комунална техника

15.)
Ивеко –
автовиш
ка ВН
4940

7

16.)
Мерцеде
с-
автовиш
ка ВН
6432
17.)
Мицуби
ши-
мотомет
ачка СА
9388
18.)
ЗИЛ-130
миячна -
ВН 3923
19.)
ЗИЛ-130
миячна -
ВН 4835
20.)
ЗИЛ-130
миячна -
ВН 3868
21.)
Шкода-
миячна -
ВН 5184

„ЕКОБУЛПАК
” АД.

Разделно
събиране,
транспортиран
е и сортиране
на отпадъци от
опаковки

Иглу
1,4
м3

26
- - -

Бобър - жълт
1,1
м2

160
- - -

Контейнери
зелени

90
- - -

Л
е

си
ч

ов
о „ЕКО-ХИДРО-
90” ООД

Сметосъбиран
е и

Контейнери тип
К4

4 м3 52 Контейнеровоз ГАЗ-53 1
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сметоизвозван
е и
експлоатация
на общинско
депо

Бобър
0,66
м3

16
Сметосъбиращи
автомобили

Шкода
Европа-
12м3

1

Иглу
1,1
м3

16 Фадрома l-200 1

Кофи тип Мева
0.11
м3

1 073
- - -

„ЕКОБУЛ
ПАК” АД.

Разделно
събиране,
транспортиран
е и сортиране
на отпадъци от
опаковки

Иглу
1,4
м3

16
- - -

Бобър - жълт
1,1
м3

16

- - -

П
аз

ар
дж

ик

„Брокс” ООД,
гр. Пазарджик -
клон  с. Ивайло

Сметосъбиран
е и
сметоизвозван
е в гр.
Пазарджик и
село Иваило и
експлоатация
на общинско
депо

Сметосъбиращ
автомобил

МАН,Д
АФ,Скан
ия

4

Бобър
1,1
м3

541
Автомобили за
дезинфекция

ЗИЛ,Шк
ода

2

Кофи тип Мева
-

0.11
м3
-

3 539
Самосвал

Мерцеде
с

2

Бордови автомобили
Мерцеде
с

1

„Брокс” ООД,
гр. Пазарджик -
клон  с.
Главиница

Сметосъбиран
е и
сметоизвозван
е в
гр.Пазарджик
и селата
Главиница и
Мокрище

Бобър
1,1
м3

569
Сметосъбиращ
автомобил

Мерцеде
с,МАН,
Щаер,Ш
кода

4

Кофи тип Мева
0.11
м3

2 443 Самосвал ГАЗ 1

Пластмасови
кофи

0.12
м3

941 Бордови автомобили
ВАЗ
Нива

1

- - - Мултикар Ивеко 1

Фирма “Омега
интерклинър”
АД

Сметосъбиран
е и

- - - Сметосъбиращ
автомобил

-
3

Самосвал - 1

Пластмасови
кофи "Кука"

0,24
м3

1 019 Мултилифт
-

1

Контейнер 4 м3 100 - -

“Екопак
България” АД

Разделно
събиране,
транспортиран
е и сортиране
на отпадъци от
опаковки

Тип "Бобър" син,
жълт и зелен

1,1
м3

252

- -

«Екобулпак»
АД

Разделно
събиране,
транспортиран
е и сортиране
на отпадъци от
опаковки

Бобър Жълт
1,1
м3

204
- -

Зелен контейнер
"Иглу"

1,4м
3

82

- -

П
аз

ар
дж

ик

„Металкомерс” Събиране и
извозване на
ЕЕО
/Eлектронно и
еликтрическо
оборудване /

- - - - -

ООД - - - - -

„Норд
Холдинг”АД

ИУМПС/излез
ли от употреба
моторни
превозни
средства/

- - -

- -

-
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„Норд
Елрециклинг”
ЕАД

Събиране и
извозване на
НУБА
/негодни за
употреба
батерии и
акумулатори/

За портативни
батерии

10 л. 15

- -

Бобър
1,1
м3

1 638
- -

сметоизвозван
е на
територията на
28 кметства

- -

За автомобилни
акумулатори

60 л. 5

- -

П
ещ

ер
а

ОП “Чистота и
поддържане на
общинската
инфраструктура
”

Сметосъбиран
е и
сметоизвозван
е и
експлоатация
на общинско
депо

Контейнери тип
К4

4 м3 11 МАН
-

1

Бобър 1 м3 15
Мерцедес
(контейнеровоз и
самосвал)

-
2

Кофи тип Мева
0.11
м3

800 ИСУЗУ
-

1

“Екоинвест”
ООД “Екопак”
АД

Разделно
събиране,
транспортиран
е и сортиране
на отпадъци от
опаковки

- - - Скания - 1

- - -
Сметоизвозваща
техника – мултилифт
контейнери – 40 куб

- -

“Екобатери”
АД

оползотворява
не на негодни
за употреба
батерии и
акумулатори

контейнери за
разделно
събиране на
НУБА

21

- - -

“Елтехресурс”
АД

оползотворява
не на излязло
от употреба
електронно и
електрическо
оборудване

контейнер за
разделно
събиране на
ИУЕЕО

1

- - -

Ра
ки

то
во

звено
„Чистота” към
Общинската
администрация

Сметосъбиран
е и
сметоизвозван
е и
експлоатация
на общинско
депо

Контейнери тип
К4

4 м3 85 ГАЗ контейнеровоз
-

1

„Бобър”
1,1
м3

80 сметосъбирач Шкода
-

1

еднофамилни„К
арнобат”

1100

сметосъбирач
Седдон Аткинсон
26.245С

-
1

- МАН- контейнеровоз 1

- МАН-самосвал 1

- МАН-контейнеровоз 1

- Щаер-контейнеровоз 1

110
л

-

“Екопак
България” АД

Разделно
събиране,
транспортиран
е и сортиране
на отпадъци от
опаковки

Иглу
1,4
м3

26
- -

„Бобър”
1,1
м2

160
- - -

Контейнери
зелени

90

- - -
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С
еп

те
м

вр
и

„ЕКОБУЛ
ПРОЕКТ” ООД

Сметосъбиран
е и
сметоизвозван
е и
експлоатация
на общинско
депо

Контейнери тип
К4

4 м3 7
Сметосъбиращ
автомобил

Рено 2

Бобър
1,1
м3

182
Сметосъбиращ
автомобил

ДАФ 1

Кофи тип
0.11
м3

1 200 Самосвал Ивеко 2

- - - Контейнеровоз ГАЗ 53 1

- - - Булдозер ДТ75 1

“Екопак
България” АД

Разделно
събиране,
транспортиран
е и сортиране
на отпадъци от
опаковки

Бобър Жълт
1,1
м3

111

- - -

с. Обезврежадане на отпадъци в депаПлощадките на действащите депа/сметища в региона са собственост наобщините. Ежедневната дейност по депонирането на отпадъците се извършва отфирмите по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците, с които общинитеса сключили договор за услуга.
Община Оператор на депото Собственик

на депото
Използвано депо за
отпадъци

Батак „ЕКО-ХИДРО 90” ООД общинска местност „Ралева къща” вземлището на гр. Батак
Белово „ВИК” ЕООД Белово общинска с. Дъбравите (местността„Савови ниви”) на 5 км северноот гр. Белово
Брацигово Звено “ Чистота “ къмобщинскаадминистрация гр.Брацигово общинска местност„Клисура” на 4 кмзападно от гр. Брацигово
Велинград фирма „ЕКО-ТИТАН”ЕООД частна местност„Дълбокото дере”(„Реповица”) на 4 км северноот гр. ВелинградЛесичово „ЕКО-ХИДРО-90” ООД частна местност “Дупките”
Пазарджик „Брокс” ООД, гр.Пазарджик - клон в с.Ивайло общинска с.Алеко Константиново
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Пещера ОП “Чистота иподдържане наобщинскатаинфраструктура” общинска местност „Луковица” на 4 кмзападно от гр. Пещера
Ракитово звено „Чистота” къмОбщинскатаадминистрация общинска местност “Кацата”
Септември „ЕКОБУЛ ПРОЕКТ”ООД частна землището на с. Ветрен,местност “Горни Башали”

d. Разделно събиране на отпадъци от опаковкиОбщините от регионалната система -Батак, Белово, Брацигово, Велинград,Лесичово,Пазарджик, Пещера, Ракитово и Септември не развиват свои общинскисистеми за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Общините са сключилидоговори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Натериторията на регионалната система, всичките  общини са в договорниотношения  с „Екопак България” АД или Екобулпак АД .
Обслужвани населени места от ОООПОбщина ОООп обслужвани селищаБатак „Екопак България” АД гр.БатакБелово „Екобулпак” АД гр. Белово и с. МоминаКлисура.
Брацигово “Екопак България” АД сключен договор с„Екоинвест” ООД  (договорът е подписанна 02.04.2007 г.) гр.Брацигово
Велинград „Екобулпак” АД чрез фирма „Велпак 84БГ” ЕООД,  (договор №255 от 30.05.2007год.) гр.Велинград
Лесичово „Екобулпак” АД (договор от 01.04.2010 г.) с.Лесичово, с.Калугерово,с.Церово, с.Динката
Пазарджик “Екопак България” АД гр. Пазарджик и р-нИвайлоЕкобулпак  АД. Р-н Главиница и 30селаПещера „Екопак България” АД (от 10.05.2007 г.) гр. Пещера, с. Радилово ис. Капитан ДимитриевоРакитово „Екопак България” АД гр. Ракитово игр.Костандово, с.Дорково
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Септември „Екопак България” АД (Договор № 90/20.02.2007 г.) гр.Септември
е. Съществуващи сметища на територията на регион Пазарджик, подлежащи
на закриване след изграждане на регионална система за управление на
отпадъците

№ Название Местност
Подземниводи Почви Класификация на депотоРиск Риск 3ащитаванкомпонентна околнатасреда

Макс. риск Групасреден макс. среден макс. среден Макс.
1 Пазарджик „Башикаровскибаир” 15,60 24,30 44,3 7,1 води 15,60 24,30 IV2 Велинград „Дълбокотодере” 5,40 11,40 3,5 5,3 води 5,40 11,40 II3 Пещера „Грамадите” 6,20 17,50 3,5 5,8 води 6,20 17,50 III4 Брацигово „Клисура” 4,50 9,80 4,0 7,1 води 4,50 9,80 II5 Септември „Горнибашали” 6,50 11,10 5,0 7,9 води 6,50 11,10 III6 Ракитово „Катцата” 6,20 12,20 5,2 7,7 води 6,20 12,20 III7 Белово „Дъбравите” 5,00 9,80 3,2 5,8 води 5,00 9,80 II8 Батак „Радева къшла” 4,60 6,90 5,3 9,8 почви 5,3 9,8 II9 Лесичово „Дупките” 6,70 13,10 3,9 7,0 води 6,70 13,10 III
Източник: Проект ЕuropeAid/117409/D/SV/BG, Прединвестиционно проучванеГрафик за закриване на съществуващите депа – регион Пазарджик

приор
итет № общинскидепа 2014 2015 2016

регион община І Трим
.

ІІ Трим
.

ІІІ Три
м.

ІV Три
м.

І Трим
.

ІІ Трим
.

ІІІ Три
м.

ІV Три
м.

І Трим
.

ІІ Трим
.

ІІІ Три
м.

ІV Три
м.

І. Саниране в дългосрочен план на депа със среден риск и отстояние дорегионалното депо до 15 к
ІІ Пазарджик БрациговоІІ БеловоІІ БатакІІ. Саниране в дългосрочен план на депа със среден риск и отстояние до
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регионалното депо над 15 кмІІ Пазарджик Велинград

ІІІ.
Санираневсредносрочен  планна депа свисок рискІІІ Пазарджик ПещераІІІ СептемвриІІІ РакитовоІІІ ЛесичовоІV. Саниране в краткосрочен план на депа с много висок рискІV Пазарджик Пазарджик

ж. Морфологичен състав на отпадъцитеПрез 2010г  са проведени полеви замервания  в регионалния център – гр.Пазарджик на количествата  и морфологичния състав на отпадъците, с цел да сеактуализират  и проверят данните  относно морфологичния състав. Презмесеците  юни-октомври, 2010 г., са проведени две серии опробвания наотпадъците, което е дало възможност за съставяне на реалистична извадка отданни на съществуващото състояние.  Изведените данни  и технитестатистически характеристики дават възможност същите да бъдат сравнявани стеоретичните, ползвани от консултанта по ИСПА проекта.
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Данните от полевите замевания на морфологичния състав и количества наотделните фракции отпадъци, наличните теоретични  данни съгласно„Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъци сподкрепата на ОПОС 2007-2013 г” и данните за морфологията от разчетите наконсултанта по ИСПА., както и от националното проучване относно количестватаи състава на битовите отпадъци с оценка на био-разградимата фракция,предназначена за депониране от Националния стратегически план да намаляване
на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране ( МОСВ, 2010), саизходните данни, послужили за оценка на настоящите количества образуваниотпадъци и техния морфологичен състав, както и съставяне на прогнозата загенерираните количества  по  отделни фракции до 2040 г.

Изходни данни за оценка на количествата образувани отпадъци и техния
състав

селища според жителите до 3.000 жители 3-25.000 жители над 50.000жители
фракции битови отпадъци % kg/ж.год % kg/ж.год % kg/ж.годбиоразградими отпадъци 22,28% 35,87 30,81% 105,06 40,23% 128,74хартия и картони 4,01% 6,45 5,29% 18,04 17,47% 55,91пластмаси 5,21% 8,39 8,98% 30,62 12,00% 38,40стъкло 8,85% 14,25 3,40% 11,59 9,90% 31,68текстил, кожа и гума 5,99% 9,64 6,50% 22,16 4,50% 14,40метали 2,88% 4,64 1,30% 4,43 1,70% 5,44строителни 15,23% 24,53 13,12% 44,74 4,26% 13,63инертни(сгурия,пепел,пръст,пясък) и строителнии др. неопределими 35,55% 57,23 30,61% 104,38 9,94% 31,81

100,00% 161,00 100,00% 341,01 100,00% 320,02
Състав на битовите отпадъци за регион Пазарджик

регион ПазарджикФракции битовиотпадъци kg/ж.год %биоразградими 86,66 30,4%хартия и картон 24,84 8,37%пластмаси 24,76 8,48%стъкло 18,42 7,29%
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метали 4,80 1,99%

текстил 15,32 5,73%строителни 28,27 11,31%инертни и др.неопределими 65,97 26,4%Общо 269,05 100,0%

Община врегионПазарджик биоразградимиотпадъци Хартия икартони пластмаси стъкло текстил, кожаи гума метали строителниСООР други, в т.ч.инертни
кг/ж/г % кг/ж/г % кг/ж/г % кг/ж/г % кг/ж/г % кг/ж/г % кг/ж/г % кг/ж/г %общинаПазарджик 93,65 33,45% 37,22 12,38% 27,06 9,43% 25,10 9,50% 12,60 5,06% 5,14 2,15% 17,75 8,41% 41,42 19,61%Община Батак 73,97 26,98% 12,83 4,71% 20,63 7,29% 12,79 5,85% 16,54 6,27% 4,52 2,01% 35,66 14,07% 83,20 32,83%ОбщинаБрацигово 66,02 26,00% 11,50 4,57% 18,08 6,85% 13,09 6,47% 15,10 6,21% 4,55 2,19% 33,33 14,31% 33,33 33,40%ОбщинаБелово 64,85 25,85% 11,30 4,54% 17,70 6,79% 13,14 6,57% 14,88 6,20% 4,55 2,22% 32,99 14,35% 76,98 33,48%ОбщинаВелинград 90,61 29,03% 15,62 5,02% 25,98 8,19% 12,15 4,54% 19,55 6,39% 4,47 1,63% 40,52 13,56% 94,54 31,64%ОбщинаЛесичово 35,87 22,28% 6,45 4,01% 8,39 5,21% 14,25 8,85% 9,64 5,99% 4,64 2,88% 24,53 15,23% 57,23 35,55%ОбщинаПещера 97,74 29,90% 16,81 5,15% 28,27 8,58% 11,87 3,98% 20,84 6,45% 4,45 1,47% 42,60 13,34% 99,40 31,13%ОбщинаРакитово 92,23 29,23% 15,89 5,05% 26,50 8,28% 12,08 4,41% 19,84 6,41% 4,47 1,59% 40,99 13,51% 95,64 31,53%Община 66,04 26,00% 11,50 4,57% 18,08 6,85% 13,09 6,47% 15,10 6,21% 4,55 2,19% 33,34 14,31% 77,79 33,39%
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Състав на битовите отпадъци за регион Пазарджик, по общини

Анализът на наличната информация за отпадъците на територията на общинатапоказва, че независимо от различните източници на информация докладванитеданни за отпадъците и за периода 2005-2009г. все още не са с необходимотокачество, главно поради следните причини:Данните за производствените и опасните отпадъци са непълни, тъй като фирмитене отделят необходимото внимание за коректно изготвяне на годишните отчетисъгласно нормативните изискванияДанните за количествата отпадъци на територията на община Пазарджикпродължават да варират в широки граници. Основната причина за това е, ченезависимо от наличието на различни източници на информация не съществувадостатъчно надеждна система за отчитане и документиране на информацията;Съществуващото депо за отпадъци в землището на с. Алеко Константиново не еоборудвано с везна за измерване на постъпващите за депониране отпадъци и такапродължава практиката количествата на събраните отпадъци да бъдатоценявани в обемни единици на база отчетените курсове на автомобилите;Липсват данни за отпадъци от търговски, промишлени и административнидейности, които се събират заедно с битовите отпадъци, но би трябвало да сеотчитат  отделно;Липсват данни за количеството на производствените отпадъци, които ще сеприемат на регионалното депо;Отпадъците от строителни и строително-ремонтни дейности не се образуватрегулярно и няма точни данни за количеството и състава им. Декларират се самотези отпадъци, за които съответната строителна фирма е поискала отобщинските власти да определи мястото и условията за тяхното депониране.Така, данни за количествата отпадъци има само за тези случаи, при които саспазени нормативните изисквания, като изчисленията са отново на база на обемана превозното средство;
6. Такси за битови отпадъци, социална поносимост на таксите и
предложения за формирането им в бъдеще

а. Настояща система за определяне на таксите за битови отпадъци

СептемврирегионПазарджик 86,66 30,44% 24,84 8,37% 24,76 8,48% 18,42 7,29% 15,32 5,73% 4,80 1,99% 28,27 11,31% 65,97 26,39%
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Понастоящем таксите за битови отпадъци в България се определят на общинскониво, като размерът им е свързан с данъчната оценка на имотите напотребителите. Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)определянето на "такса битови отпадъци" се определя по следния начин:
" Чл. 62. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или

други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка
услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл. 63. (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и
извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

(2Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 в съответния район, както и
честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до
30 октомври на предходната година.

Чл. 64. (1) (Таксата се заплаща от лицата по чл. 11 от ЗМДТ.
Чл. 65. - ОТМ.
Чл. 66. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския

съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или

други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на

депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление
на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените
места, предназначени за обществено ползване.

(3) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за
битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на
предходната година.

(4)
(5) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от

Сметната палата.
Чл. 67. (1) (Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.
(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата

се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
(3) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се

включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(4) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се

определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
Чл. 68. Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на

таксата за битови отпадъци в течение на годината.
Чл. 69. (1) Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет.
(2) Общината уведомява лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за съответния период и за

сроковете за плащане.
Чл. 70.
Чл. 71. Не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя

от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други

съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива."

Считано от 2015година, възможността "такса битови отпадъци" да се
определя в промил върху данъчната оценка няма да бъде възможна и всяка
община ще трябва да изработи справедлива методика, която да може да
генерира реална такса според количеството на битовите отпадъци и да
покрива разходите, които общините ще направят за:
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1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,кофи и други;
2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци итранспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения затретирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации илисъоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовиотпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление наотпадъците;Проучванията в региона до момента показват следното:Размерът на таксата се определя като промил от данъчната оценка на съответнияимот. В повечето случаи таксата за бизнеса, определена в промили, енеколкократно по-висока от таксата за домакинствата, чрез което на практикабизнесът субсидира услугите по събиране, транспортиране и депониране наотпадъците от домакинствата. През 2011 г. бизнесът е платил 61,74% от такситеза битови отпадъци в регион Пазарджик, докато домакинствата – 38,26%. Всъщото време замерванията показват, че бизнесът генерира средно 25% отбитовите отпадъци, докато домакинствата – около 75%.

Начислени и събрани такси за битови отпадъци от домакинствата и бизнеса
в регион Пазарджик

Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Процентноотношение(2011 г.)Такса битовиотпадъци отдомакинствата(лв.)- начислена 2 616 248,0 3 818 962,8 4 188 307,3 4 527 835,4 4 697 896,9 5 075 347,8 47,79%- събрана 2 376 805,8 2 891 449,0 3 171 646,3 3 611 020,3 3 667 882,4 3 591 135,1 38,26%Такса битовиотпадъци отстопанскисубекти (лв.)- начислена 3 588 088,0 4 716 908,7 5 227 545,3 5 517 956,2 4 943 724,9 5 544 578,6 52,21%- събрана 2 992 501,3 4 124 797,9 4 591 584,3 4 754 141,9 4 706 035,7 5 796 109,6 61,74%Общо начисленатакса за битовиотпадъци 6 204 335,9 8 535 871,5 9 415 852,6 10 045 791,6 9 641 621,8 10 619 926,4 100,00%Общо събранатакса за битовиотпадъци 5 369 307,1 7 016 246,9 7 763 230,6 8 365 162,2 8 373 918,0 9 387 244,7 100,00%
Освен че е принципно остарял, настоящият модел за определяне на таксите забитови отпадъци не отговаря и на основните принципи на Директива 99/31/ЕOотносно депонирането на отпадъците и не е съобразен с принципа „замърсителятплаща”, т.е. размерът на таксата не е обвързан с обема и теглото на генериранитеотпадъци, както и не насърчава спазването на приоритетите, заложени вДиректива 99/31/ЕO, а именно предотвратяване образуването на отпадъци,
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рециклиране и оползотворяване на образуваните отпадъци и едва в краен случайтяхното депониране.
b. Оценка на желанието за плащане и социална поносимост на такситеОсвен да генерират адекватни приходи за системата за управление наотпадъците, таксите за битови отпадъци трябва да бъдат и социалносправедливи. Eдна такса се дефинира като справедлива когато при определянетой са взети предвид следните фактори:

 Хоризонтална справедливост – последователност при третирането напотребителите от една и съща група;
 Вертикална справедливост – вземане под внимание на диференциациятав доходите или способността да се заплаща за предоставяните услуги;
 Времева справедливост – справедливост по отношение на различнитевидове потребители във времето.Справедливостта е доста субективна концепция, така че „справедливата”структура на таксите ще бъде интерпретирана по различен начин отзаинтересованите страни. Когато обаче се обсъждат различни подходи и методиза ценообразуване, те винаги трябва да бъдат оценяни и по критерия засправедливост.Тъй като таксите за битови отпадъци се определят на общинско ниво, в Българияняма национално законодателство, което да дефинира тяхната поносимост занаселението. По препоръка на експерти от програмата JASPERS е прието, четаксите за битови отпадъци не трябва да надвишават 1%-1,5% отсредногодишните разходи на домакинство в съответния регион.Тъй като НСИ предоставя данни за доходите на населението само по области, зада бъде определен средният доход на домакинство в общините в регионПазарджик, е използвана методология основана на проучване на Световнатабанка и Министерството на труда и социалната политиказа нивото на бедност наобщините в България. Проучването класира общините в България в зависимостот нивото им на бедност, която се измерва с определен коефициент. Приема се, чеколкото по-висока е стойността на този коефициент, толкова по-бедна есъответната община.Прилага се предположението, че доходите на домакинствата ще нарастват с 2/3от реалния ръст на БВП до края на проектния период. Когато таксата за битовиотпадъци, плащана от средното домакинство в дадена община, се раздели насредния нетен доход на домакинство, се получава нивото на поносимост натаксата за битови отпадъци в съответната община. Нивата на бедност, среднитедоходи на домакинство и поносимостта на таксите за битови отпадъци вобщините в регион Пазарджик за 2010 г. са представени в долната таблица.
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Поносимост на таксите за битови отпадъци в регион Пазарджик към
настоящия момент

Община Ниво набедност
Среденгодишендоход надомакинство(2010 г.)

Разходи надомакинствоза такса забитовиотпадъци(2010 г.)
Поносимостна таксатаза битовиотпадъци(2010 г.)Батак 0,199 8 478,16 31,27 0,41%Белово 0,124 9 278,56 31,43 0,38%Брацигово 0,172 8 766,31 34,59 0,44%Велинград 0,269 7 731,13 30,08 0,43%Лесичово 0,195 8 520,85 41,23 0,54%Пазарджик 0,166 8 830,34 69,03 0,87%Пещера 0,209 8 371,45 26,74 0,35%Ракитово 0,344 6 930,73 19,39 0,31%Септември 0,240 8 040,62 43,90 0,61%Данните в таблицата показават, че в настоящия момента (преди въвеждането нановата регионална система за управление на отпадъците) поносимостта натаксата за битови отпадъци в повечето общини в проектния регион е значителнопо-ниска от 1% от средния нетен доход на домакинство в съответната община.Трябва обаче да се отбележи, че в повечето общини в регион Пазарджик делът нанаселението в таксата за битови отпадъци е само около 20% при условие, ченаселението генерира над 75% от битовите отпадъци. Следователно налице есубсидиране на таксите за населението от тези, заплащани от бизнеса, при коетонивото на поносимост на таксите за битови отпадъци за населението е задържанона изкуствени ниски нива.

с. Предложения за формиране на таксите в бъдеще на принципа
„замърсителят плаща”С цел да ограничат образуването на отпадъци, както и да насърчатрециклирането и оползотворяването на образуваните отпадъци, редица развитидържави от години прилагат схеми за таксуване обвързани с принципа„замърсителят плаща”. По-долу са изброени някои от най-често прилаганитесхеми за таксуване:
11.2.1. Схема свързана с обема на използваните контейнериСъгласно тази схема в началото на всяка година общинските власти отправятзапитване към домакинствата какъв размер контейнери за отпадъци биха искализа използват. Събираната впоследствие такса за битови отпадъци зависи от брояи размера на избраните контейнери. Важно при тази схема е да бъдат предложенидостатъчен брой различни по размер контейнери. Освен това важен елемент насхемата е колко често потребителите ще имат право да избират броя иголемината на контейнерите, които ще използват. Обикновено по логистичнипричини изборът се прави веднъж в годината. Тази схема за таксуване е
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полулярна в САЩ, а в миналото е била популярна и в редица Европейски държави.Пред последните години обаче повечето Европейски страни преминават към по-гъвкави схеми за таксуване, които предоставят възможност за по-тяснообвързване на таксата с обема на генерираните отпадъци.Таксуване на база на броя на използваните съдове за изхвърляне на битовиотпадъци се прилага и от редица общини в България, включително и от някои отобщините в регион Пазарджик (Белово и Септември), но само за нежилищнитеимоти собственост на промишлени предприятия. В случай, че промишленитепредприятия пропуснат да заявят броя и обема на използваните контейнери забитови отпадъци преди крайния срок определен от съответната община (в краяна всяка календарна година), те губят правото да бъдат таксувани на база наизползваните съдове и трябва да заплащат таксата за битови отпадъци,определена чрез данъчната оценка на имота.
d. Схеми обвързани с честотата на изхвърляне на контейнеритеЗаплащането при този тип схеми е свързано с честотата на обслужване напотребителите. Съществуват две възможности:

 Домакинствата сами избират честотата на обслужване. Тази схема обачесе прилага сравнително рядко.
 Използват се етикети и електронни чипове, които показват кога сеизпразват контейнерите за отпадъци. Чиповете могат да бъдат заеднократен запис, който не може да се изтрие след като чипът веднъж епрограмиран или за многократен запис. Във втория случай подистанционен път върху чипа се записва кога за последно е билизпразнен съответният контейнер. Дейността по изпразването наконтейнерите може да бъде записана или от самия камион, в който сеизпразват контейнерите или от преносими четящи електронниустройства.Записването по електронен път на честотата на изпразване на контейнерите сеизползва все по-често. Методът се е наложил в Холандия и Фландрия (част отБелгия), както и в част от Германия (например използването на електронничипове се е утвърдило в голяма част от провинция Бавария).Схемите, при които заплащането на таксата за битови отпадъци е свързано счестотата на изпразване на контейнерите, имат най-голямо влияние върхулогистиката при събирането на отпадъци тъй като при тях по-важна е честотатана събиране, а не теглото на отпадъците. В същото време подобни схеми могат данакарат потребителите предварително да пресоват (компактират) отпадъците сцел да намалят честотата на изпразване.

e. Схеми обвързани както с честотата на изхвърляне, така и с обема на
отпадъците
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Тези схеми са обвързани не само с честотата на изпразване на контейнерите, но ис избор на размера на контейнерите. Отново има възможност домакинствата самида избират честотата на обслужване или тя да бъде определена от оператора насхемата. В този случай потребителите са допълнително стимулирани дагенерират по-малко отпадъци чрез размера на контейнерите за отпадъци.Влиянието на този стимул обаче значително намалява след като потребителитеведнъж изберат размера на контейнерите, които ще използват.
f. Схеми обвързани с използваните чували за отпадъциТова са схеми, при които таксата за битови отпадъци е обвързана с обема наизхвърляните отпадъци. Тъй като обаче обемът на изхвърляните отпадъци не ефиксиран (както е при схемите обвързани с размера на използванитеконтейнери), потребителите имат по-силна мотивация да намалят количествотогенерирани отпадъци и да рециклират повече. При този тип схеми: а) надомакинствата се продават специални чували за отпадъци или; б) надомакинствата се продават етикети/стикери, които се залепят върху чувалите заотпадъци. Добра идея е на потребителите да се продават няколко различниразмера чували.
g. Схеми обвързани с теглото на отпадъцитеПри тези схеми на контейнерите за отпадъци са монтирани предаватели, даннитеот които се записват по електронен път от сметосъбиращия камион приизпразването на съответния контейнер за отпадъци. Контейнерите биватпретегляни в момента, в който се качат на сметосъбиращия камион. Схемите, прикоито таксата за отпадъци е обвързана с тяхното тегло, имат значителенстимулиращ ефект върху потребителите (в посока намаляване на генериранитеотпадъци), но не оказват съществено влияние върху логистиката по събиранетона отпадъците. Системата за събиране на отпадъците би работила неефективноако се налага често да се събират сравнително малки количества отпадъци.Схемите обвързани с теглото на отпадъците обаче могат да бъдат полезни тамкъдето пределните ползи от намалените количества генерирани отпадъци сазначителни.
h.Схеми обвързани едновременно с теглото на отпадъците, честотата на
изхвърляне и обема на използваните контейнери.Схемите за заплащане за генерираните отпадъци стават все по-сложни сразвитието на технологиите. Вече съществуват т.нар. 3-D схеми, при които сеотчитат теглото на отпадъците, честотата на изхвърляне и обема наконтейнерите. По този начин се постига троен ефект: с избора на контейнер сеограничава обема на изхвърляните отпадъци, с избора на честотата наизхвърляне на контейнерите се намаляват логистичните разходи (разходите засметосъбиране и извозване), а с измерването на теглото – се увеличаватпределните ползи от намаленото количество отпадъци, които иначе би трябвалода бъдат депонирани. Ако обаче на потребителите се разрешава да избиратголемината на контейнерите за отпадъци и след това да променят избора си, товаби могло да доведе до завишаване на разходите за сметосъбиране и извозване.
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Предимство на схемите, при които отчитането се извършва по честота и тегло, ече отчитането по честота води до намаляване на разходите за сметосъбиране иизвозване, а отчитането по тегло – до намаляване количеството на изхвърлянитеотпадъци.
i.Събиране на биоразградими отпадъциНалагането на такса за събирането на биоразградими отпадъци има за цел данамали общото количество на събираните отпадъци и да насърчи домашнотокомпостиране. Там, където са въведени такси за биоразградимите отпадъци, те сапо-ниски отколкото за другите видове битови отпадъци, тъй като се приема черазходите за третиране на биоразградимите отпадъци са по-ниски от тези заобработка и депониране на останалите видове битови отпадъци.
j. Събиране на рециклируеми отпадъциПричината за въвеждане на такса за рециклируеми отпадъци може да бъде кактопокриването на разходите за събиране и извозване на рециклируемите отпадъци,така и използването й като превантивна мярка срещу генерирането на подобниотпадъци. Някои експерти смятат, че безплатната услуга по събирането иизвозването на рециклируеми отпадъци не стимулира превенцията срещуобразуването на отпадъци.
k. Отпадъци, доставени директно до общинските депа за отпадъциОбщоприети в континентална Европа са такси за депониране на контролиранитеот общините депа за отпадъци. Счита се, че ако депата за отпадъци приематсвободно отпадъците от домакинствата, това би стимулирало мнозина гражданида карат отпадъците си до самото депо, като по този начин избягват заплащанетона такса за битови отпадъци.
l. Едрогабаритни отпадъциНа много места в Англия има въведена такса за изхвърлянето на едрогабаритниотпадъци. Преди въвеждането на подобна такса обаче би трябвало да се изградиработеща система за събирането на този тип отпадъци.Целта на въвеждането на такси за различните видове отпадъци би трябвало да есъздаването на стройна система от такси за битовите отпадъци, която данасърчава определен тип поведение от страна на потребителите и дапреодотвратява „изтичането” на отпадъци от една към друга част на системата зауправление на отпадъците поради разликите в таксите.
m. Ефект на системите за таксуване по тегло и обем върху количеството
на генерираните отпадъциСпоред различни изследвания на ефекта от въвеждането на такси за битовитеотпадъци, базирани на принципа „замърсителя плаща” може да се очаква между12% и 30% намаление на количествата генерирани отпадъци, включващо:6% – 8% намаление поради разделянето на отпадъците в домакинствата;
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3% - 10% намаление дължащо се на непланирани действия на домакинстватасвързани с намаляване количествата генерирани отпадъци;3% – 12 % намаление дължащо се на планирани действия на домакинствата занамаляване количествата генерирани отпадъци.По отношение на това коя схема за таксуване води до най-голямо намаление наколичествата изхвърляни отпадъци, изследванията показват, че схемите прикоито таксата се определя на база теглото на изхвърляните отпадъци са по-ефективни от схемите при които таксата се определя според обема наотпадъците. Например, според едно наскоро публикувано проучаване завлиянието на различните схеми за таксуване върху количеството изхвърляниотпадъци, най-голямо въздействие в посока намаляване на отпадъците иматсхемите за таксуване според теглото на отпадъците (намаление с 39%), следваниот схемите обвързани с обема на чувалите  (намаление с 28%) и схемите,обвързани с обема на контейнерите (намаление с 21%). Както схемите, при коитосе използват чували, така и схемите обвързани с обема на използванитеконтейнери, са схеми при които отчитането е базирано на обема на изхвърлянитеотпадъци. Следователно този тип схеми стимулират потребителите да пресоватотпадъците, за да намалят таксата която заплащат. При схемите обвързани стеглото на изхвърляните отпадъци това не е възможно, поради което се смята чете имат най-силно мотивиращ ефект в посока намаляване количестватагенерирани отпадъци. Схемите за таксуване, базирани на теглото или обема наизхвърляните отпадъци, са особено ефективни по отношение набиоразградимите отпадъци. Горепосоченото изгледване, проведено в Холандия,показва че количеството на биоразградимите отпадъци е намаляло с 51% вобщините въвели схеми обвързани с теглото на изхвърляните отпадъци и с 43% втези въвели схеми обвързани с обема на контейнерите. Смята се, че въвежданетона таксата е накарало домакинствата да оставят голяма част от биоразградимитеотпадъци в градините си, като в същото време е насърчило домашнотокомпостиране на част от градинските и кухненските отпадъци.
n. Ефект на схемите за таксуване по тегло и обем върху рециклирането на
отпадъцитеКато цяло проучванията за влиянието на схемите за таксуване според обема итеглото на генерираните отпадъци върху количествата рециклирани отпадъципоказват увеличаване на количеството рециклирани отпадъци като процент отобщото количество изхвърляни отпадъци. Макар повечето проучвания дапоказват слабо увеличение на рециклираните отпадъци след въвеждането натакси обвързани с обема и теглото на генерираните отпадъци тъй като общотоколичество изхвърляни отпадъци намалява, то процентът на рециклиранитеотпадъци значително нараства.Цитираното по-горе проучване за влиянието на таксите обвързани с обема итеглото на отпадъците върху количеството на изхвърляните отпадъци вХоландия показва, че таксите базирани на принципа „замърсителят плаща” иматнай-силен положителен ефект върху рециклирането на хартията и стъклото.
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Както вече беше посочено, съгласно направените проучвания схемите затаксуване според обема и теглото на генерираните отпадъци водят до значителнонамаляване на количестото изхвърляни отпадъци. Тъй като обаче количествотона рециклираните отпадъци не се увеличава значително, възниква въпросъткакво се случва с останалата част от отпадъците, които не влизат в системата засметосъбиране и извозване. Според някои критици тези отпадъци се изхвърлятнерегламентирано от потребителите с цел избягване заплащането на такса.Направените проучвания обаче не показват увеличаване на нерегламентираноизхвърлените отпадъци като част от общото количество генерирани отпадъци.Следователно може да се заключи, че схемите за таксуване обвързани с обема итеглото на изхвърляните отпадъци нямат отрицателни странични въздействия,които да компрометират техния положителен икономически ефект.
7. Обхват на регионалната система за управление на отпадъците

Обхватът на Регионалната система за управление на отпадъците, включваща
общините Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Пещера,Ракитово и Септември, с водеща община Пазарджик е определен на базата наследните прогнозни данни:
а. Количество на отпадъците в регионалната система

Прогнозата за количеството на битовите отпадъци, които ще постъпят в
регионалната система е изготвена от проектантите на Регионалното депо,
както следва:
Количества образувани отпадъци за региона по години и по фракции за прогнозния период, т/год.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Хранителни 16526 16497 16466 16433 16399 16361 16327 16284 16240
Хартия 5681 5671 5660 5649 5637 5624 5613 5599 5584
Картон 4217 4209 4201 4192 4183 4173 4164 4153 4142
Пластмаса 8422 8405 8387 8368 8349 8328 8309 8286 8262
Текстил 2063 2060 2056 2053 2049 2045 2041 2037 2032
Гума 671 669 668 666 665 663 662 660 659
Кожа 671 669 668 666 665 663 662 660 659
Градински 14423 14389 14354 14320 14289 14253 14226 14189 14152
Дървесни 1615 1611 1607 1603 1600 1595 1592 1587 1583
Стъкло 3933 3927 3920 3913 3906 3897 3890 3880 3870
Метали 1381 1378 1375 1372 1369 1366 1363 1360 1356
Инертни 10016 9992 9968 9944 9922 9897 9878 9852 9827
Опасни 434 433 432 431 430 429 428 427 426
общо 70050 69911 69762 69611 69464 69297 69155 68975 68791

Количества образувани отпадъци за региона по години и по фракции за прогнозния период,
т/год.

2023 2024 2025 2026 2027 2028
Хранителни 16198 16153 16108 16061 16012 15961
Хартия 5570 5555 5540 5525 5509 5492
Картон 4130 4119 4107 4094 4081 4068
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Пластмаса 8240 8216 8192 8167 8141 8115
Текстил 2027 2022 2017 2012 2007 2001
Гума 657 655 654 652 650 648
Кожа 657 655 654 652 650 648
Градински 14121 14088 14055 14021 13987 13950
Дървесни 1579 1575 1571 1566 1562 1557
Стъкло 3860 3849 3839 3828 3816 3804
Метали 1353 1349 1346 1342 1338 1334
Инертни 9804 9782 9758 9734 9710 9684
Опасни 425 424 423 422 420 419
общо 68620 68443 68264 68076 67883 67681

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Хранителни 15908 15855 15804 15748 15693 15633 15579 15528 15469 15417 15358 15303 15246 15188
Хартия 5474 5457 5440 5422 5404 5384 5367 5350 5331 5314 5295 5277 5258 5239
Картон 4054 4040 4027 4012 3998 3982 3968 3955 3939 3925 3910 3895 3880 3865
Пластмаса 8087 8060 8033 8004 7976 7945 7917 7891 7860 7833 7803 7775 7746 7716
Текстил 1996 1990 1984 1978 1972 1966 1960 1954 1948 1942 1936 1930 1924 1917
Гума 646 644 642 640 638 636 634 632 630 628 626 624 622 619
Кожа 646 644 642 640 638 636 634 632 630 628 626 624 622 619
Градински 13914 13877 13845 13806 13769 13726 13693 13663 13623 13592 13554 13521 13485 13447
Дървесни 1552 1548 1543 1538 1534 1528 1524 1519 1514 1510 1505 1501 1496 1491
Стъкло 3791 3779 3766 3753 3739 3725 3712 3699 3685 3672 3658 3644 3630 3616
Метали 1330 1326 1322 1318 1314 1309 1305 1301 1297 1293 1288 1284 1280 1275
Инертни 9659 9633 9610 9583 9557 9527 9503 9482 9454 9432 9406 9382 9356 9330
Опасни 418 417 415 414 413 411 410 409 407 406 405 403 402 401
общо 67475 67270 67074 66857 66644 66408 66205 66016 65787 65593 65369 65164 64946 64724

b. Норма на натрупване за проектния период 2014-2042г.В зависимост от типа и големината на населеното място, данни далиселището е курортен или университетски център, са приложени следнитенорми за натрупване на отпадъци:
тип населено място норма на натрупване50 000 – 150 000 жители (град Пазарджик) 349.6 кг/ж/г3 000- 25 000 жители (за гр. Велинград, гр. Батак,гр. Белово, гр. Брацигово, гр. Пещера, Ракитово,Костандово, гр. Ветрен, Септември, Сърница,с.Драгиново,Мало Конаре) 296 кг/ж/г
за останалите населени места (под 3 хилядижители) 242 кг/ж/гЗа разглеждания период на действие на проекта (до 2042 год.) занаселението на гр. Пазарджик нормата на натрупване се увеличава до 402кг/ж/год., съответно за градовете с население от 3 000 до 25 000 жители в края напериода достига до 340 кг/ж/год., а за най-малките населени место до 3000жители нараства до 278 кг/ж/год.
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с. Предвидени съоръжения

с.1. Обезвреждане на битовите отпадъциКъм момента на съставяне на програмата Регионалното сдружение еобединено в решението си да изградят обща система за управление наотпадъците, като крайното обезвреждане на неоползотворимите отпадъци ще сеизвършва в Регионално депо за обезвреждане на неопасни отпадъци. Предвиденое Регионалното депо да се състои от две клетки и да бъде изградено в рамките наПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, общинаПазарджик, в рамките на площадката за изграждане на съоръженията отРегионалния център за рециклиране и Депото за неопасни отпадъци, която е сплощ 347,637 дка. Имотите са публична общинска собственост на ОбщинаПазарджик. Категорията на земята  ІV и VІ. Макар че според агроекологичноторайониране, земите на площадката се водят със среден (агрономически)бонитетен бал 68, което ги причислява към бонитетната група на „добри земи”, вдействителност тези земи се намират в непосредствена близост съссъществуващото общинско сметище, поради което те и в настоящия момент садостатъчно замърсени и неизползваеми. Площадката се намира на 12 кm южно отград Пазарджик, на 1 km югоизточно от с. Алеко Константиново и около 1,8 kmюжно от с. Главиница в землището на с. Алеко Константиново, общинаПазарджик, местност “Башиктарски баир”. Разглежданата площадка е извъннаселените места. До площадката се достига по четвъртоклаcния автомобиленпът за с. Капитан Димитриево и гр. Брацигово.През  площадката за изграждане на Регионалния център за рециклиране иРегионалното депо – Алеко Константиново преминават електропроводна линия 1(ВЛ) 110 kV “Дебращица” и електропроводна линия 20 kV “Кътевица”.В централната част на площадката, на площ около 123 дка е разположеносъществуващото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик, вексплоатация от 1962 год.По данни от извършеното геодезическо заснемане част от площите заизграждане на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура са заети с депонираниотпадъци. Съгласно работният проект отпадъците следва да се предепониратвърху старото депо за отпадъци на община Пазарджик.Площта за изграждане на новото Регионално депо за неопасни отпадъци -Пазарджик, е 145 504 m2. Функционално общата площ от 145 504 m2 заизграждане на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Пазарджик се разделяна две части:
- Входно-изходна зона на Регионалното депо, с КПП, електроннаавтомобилна взена, съоръжение за измиване на сметоизвозващиавтомобили на изход, вътрешноплощадков път, административно-битова сграда, паркинг с 4 паркоместа, резервоар за ПП-нужди,изгребна яма,
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- Основна производствена зона, включваща площта на клетките задепониране на отпадъци – общо около около 95 дка, ретензионенбасейн за филтрационни води, съоръжения от дренажната система исистемата за улавяне и третиране на депониен газ от участъците задепониране, експлоатационен и контролен път. Площта на Първаклетка от Регионалното депо е 53,369 m2 .
- Зелен пояс и ограда.При изграждането на клетката за депониране се предвиждат включителнопреградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане нафилтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн зафилтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне, отвеждане итретиране на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностниводи, експлоатационен и контролен път и др. спомагателни съоръжения.В рамките на площадката на Регионалното депо – Пазарджик, Клетка 1 исъпътстваща инфраструктура се предвижда изграждане на нов трафопост типМТТ 20/0,4кV, оборудван с трансформаторна машина – ТМ 100кVА за осигуряванезахранването на консуматорите от обекта. На стълба ще се монтират нов РОМ сРЛЗ 20/400А и ВО 20кV.В най-западната част на ПИ 000723 за изграждане на Регионалното системаза управление на отпадъци – Пазарджик се изгражда водомерна шахта заизмерване на потреблението на вода от обекта. (размери 1,5 х 2,0 м в която семонтират спирателен кран, възвратен клапан, филтър, демонтажна връзка,водомер и отклонение за бъдещо водоснабдяване на съоръженията запредварително третиране на отпадъци в рамките на РЦР – Алеко Константиново.Шахтата е стоманобетонова. Непосредствено до нея се разполага шахтовапомпена станция, с размери 1,5 х 2,0 м, в коята се монтира хидрофорна уредба сдебит 1,25 л/сек. И напор 25 м и съд под налягане с обем 120 л.За осигуряване на неприкосновения противопожарен запас 110 м3 епредвиден стоманобетов подземен резервоар, разположен между паркинга иадминистративната сграда, като в случай на пожар резервоарът се използва задиректно водочерпене.На площадката се предвижда изграждане на необходимите техническисъоръжения - помпени станции и др., подробно описани по съответните проектничасти, спомагателни комуникации и съоръжения – площадкови водопровод иканализация, площадкови ел. мрежи и електропроводи, ограда и озеленяване.Клетка 2 не е в процес на проектиране, но проектните решения заизграждане на първа клетка за депониране на отпадъци в Рамките на Регионалнодепо – Пазарджик са съобразени с възможността за изграждане на втора клетка,като последната ще е се изгради на по—късен етап. Към изграждането и ще сепристъпи при доказана необходимост.Цел на проекта е предотвратяване и намаляване във възможно най-високастепен на риска от замърсяване за околната среда и човешкото здраве при
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осигуряване на безопасно експлоатиране на съоръженията за обезвреждане наотпадъци.При определяне на регионалната политика за управление на отпадъците наРегион Пазарджик са отчетени изискванията на Закона за управление наотпадъците (13.07.2012 год.), както и приетите на основание на ЗУО наредби,регулиращи различни сфери на управление на отпадъците:
с.2. управление на биоотпадъците- Наредбата за третиране на биоотпадъците, (приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г.,обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 год.), с която се регламентират видът и произходътна подходящите за биологично третиране биоотпадъци и други биоразградимиотпадъци, условията, при които продуктът компост и ферментационният продуктпрестават да бъдат отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разподбина ЗУО, изискванията към производството на компост, ферментационен продукт,органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция от процесана механично-биологично третиране (MБT), изискванията за качество на компост,органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от MБT,изпитванията като честота на пробовземане и методи, както и иизискваниятакъм лабораториите за изпитване, етикетирането и информацията за крайнияпотребител.- Наредба за разделното събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.декемвври 2013 год. Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, наоснование чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците, с която ще серегламентират изискванията към дейностите по разделно събиране набиоотпадъците – системите обхващат само биоотпадъци по приложение № 1 отНаредбата за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г.,обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.; целите за разделно събиране и оползотворяване набиоотпадъците; методиките за изчисляване и докладване на целите по чл. 31, ал.1 от ЗУО; разпределението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал. 1 междуотделните общини в регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО.Като прецизира изискванията на ЗУО, Наредбата за разделно събиране набиоотпадъците предвижда редуциране на биоотпадъците за депониране кактоследва:

- до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовитебиоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
- до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовитебиоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
- до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовитебиоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
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Разпоредбите на чл. 8 от Наредбата, регламентиращи целите към 31.12.2016 год.,31.12.2020 год. и 31.12.2025 год., се прилагат от 01.01.2014 год.На територията на общините е необходимо за бъде създадена система заразделно събиране на биоотпадъци. Биоотпадъците от поддържане наобществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от зелените площикъм търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради сесъбират разделно третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, поначин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. С целпостигане на целите по чл. 8, ал. 1 общинските системи за разделно събиранетрябва да включват и разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци приизточника на образуване. Системите обхващат само биоотпадъци по приложение№ 1 от Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от15.10.2013 г., обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.  Дейността по компостиране на мястосе счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците и не сеотчита като изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1.В изпълнение на Директива 1999/31/ЕС и на българското законодателство(транспонирана в Наредба № 7 и наредба № 6/2013 год. за изискванията къмплощадките, инсталациите и съоръженията ....), България трябва да намалибиоразградимата фракция в отпадъците, които се обезвреждат чрез депониране,както следва:
Допустими количества ББО за депа за неопасни отпадъци

Година
(базова
1995 г.)

Допустими
минимални
стандарти на ББО
(Наредба за депата)

Допустими минимални
стандарти на ББО за жител на
година (базова стойност 268
кг/ж/г.)2010г. 75% 224 кг/жит/г.2013г. 50% 152 кг/жит/г.2020г. 35% 109 кг/жи./г.

с.3. Постигане на целите за рециклиране на хартия и картон, метали и
пластмаса от домакинствата- изискванията на чл. 13 от ЗУО и Наредба за опаковките и отпадъците отопаковки, приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., всила от 6.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г.;Във всеки от регионите за управление на отпадъците, определени в Националнияплан за управление на отпадъцтие, системите за разделно събиране, повторнаупотреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват катоминимум изпълнението на следните цели:



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за
общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово,

Пещера, Ракитово и Септември

64

1) най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба(„подготовка заповторна употреба" са дейностите по оползотворяване, представляващипроверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите напродукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдатизползвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка) ирециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал,пластмаса и стъкло от домакинствата иподобни отпадъци от други източници нане по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци; При изчисляване нацелите се вземат предвид отпадъците от опаковки (включително разделносъбирани отпадъчни опаковки от бита) и разделно събирани фракции от бита съсследните кодове: 20 01 01 и 15 01 01-за хартия и картон; 20 01 40 и 15 01 04-заметали; 20 01 39 и 15 01 02 –за пластмаса; 20 01 02 и 15 01 07- за стъкло. Целите заподготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали,включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло отдомакинствата и подобни отпадъци от други източници се постигат поетапно,както следва: 1.До 1 януари 2016 г. -най-малко 25 на сто от общото им тегло.2.До 1 януари 2018 г. -най-малко 40 на сто от общото им тегло.3.До 1 януари 2020 г. -най-малко 50 на сто от общото им тегло.На база описаните изисквания на законодателството с цел постигане на целите наЗУО за 2016 год.  като начална за експлоатация на Регионалното депо, еразработен масов баланс и прогноза за отпадъци от регион Пазарджик по видовеотпадъци, като от общо генерираните количества отпадъци са извадени следнитепотоци отпадъци:
- редуциране на количествата с количествата на отпадъци от опаковки
за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване;

- редуциране на количествата с количеството на разделно събраните
отпадъци при източника, различни от опаковки;

- редуциране с количеството на разделно събраните «зелени»
отпадъци за компостиране;

- редуциране с количеството разделно събрани биоотпадъци за
компостиране/анаеробно третиране, с цел намаляване на
количеството биоразградими отпадъци за депониране;

с.4. Третиране на СООР- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклиранистроителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.;
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В Клетка 1 на новото Регионално депо на общините от регион Пазарджик не сепредвижда депониране на инертни строителни отпадъци.
с.5. Обезвреждане на утайки от пречистване на отпадъчни водиВ Програмата за прилагане на Директива 91/271/EEC за пречистване наотпадъчни води от населени места, разработена от МОСВ, се предвижда:

- изграждане на канализационни мрежи и селищни пречиствателнистанции за отпадъчни води за населени места с над 10 000 еквивалентнижители - до 01.01.2011 г.;
- изграждане на канализационни мрежи и селищни пречиствателнистанции за отпадъчни води за населени места с над 2 000 до 10 000еквивалентни жители - до 01.01.2015 г.В Програмата за прилагане на Директива 91/271/EEC са разработени иизисквания за събиране, третиране и обезвреждане на утайките, образувани врезултат на пречистването.Целта на Директива 86/278/EEC за утайки от пречиствателни станции заотпадъчни води (ПСОВ) е да регулира използването на утайките в земеделието поначин, че да се предотврати евентуалното им вредно въздействие върху почвата,растителността, животните, повърхностните и подземните води.Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 – 2013г. определя следните цели относно управлението на утайките, образувани отградските ПСОВ (заложените проценти за оползотворяване/ обезвреждане наутайките са дефинирани като цели за постигане в периода на прилагане наНПУДО):
- До 2013 г.: Най-малко 50% от неопасните утайки от ГПСОВ трябва дабъдат оползотворени чрез употреба в селското стопанство и/или зарекултивация на терени, 10% от утайките от ГПСОВ могат да бъдатподложени на изгаряне или съвместно изгаряне и 40% - могат да бъдатдепонирани;
- До 2020 г.: Минимум 60% от неопасните утайки от ГПСОВ трябва да бъдатоползотворени чрез употреба в селското стопанство и/или зарекултивация на терени, на 20% нараства количеството на утайките отГПСОВ за изгаряне или за съвместно изгаряне, докато количеството наутайките за депониране намалява до 20%.Управлението на утайките има за цел намаляване до минимум на общотоколичество утайки, които се транспортират за окончателно обезвреждане чрездепониране. Целите включват и популяризиране на методите за предварителнотретиране на утайките, които да бъдат използвани в земеделието или за
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рекултивация на терени, за оползотворяване чрез изгаряне с използване наенергията.Поради липса на данни за охарактеризиране на утайките съгласно изискваниятана Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС 235 от 15.10.2013год., при определяне срока на експлоатация на Регионалното депо за целияпериод е прието депониране на 70 % от генерираните количества утайки отпречистване на отпадъчни води при постепенно увеличаване на дела наобхванатото население от услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води,при съдържание на сухо вещество в утайката минимум 40 %.
с.6. Промишлени неопасни отпадъциПри определяне срока на експлоатация на Клетка 1 от Регионалното депо занеопасни отпадъци – Пазарджик е прието, че на депото след основноохарактеризиране ще се обезвреждат и някои производствени отпадъци – кек отдобив на целулоза при преработка на отпадъчна хартия и картон от дейността на„Дуропак – Тракия папир” АД, както и утайки от пречистване от същотопредприятие. Общото количество на тези отпадъци (кодове 03 03 11 и 03 03 07), еприето на 4500 т/годишно.При приемане на тези отпадъци за обезвреждане на новото Регионално депо –Пазарджик освен основно охарактеризиране се проверяват и изискванията засъдържание на сухо вещество – минимум 40 % и недренираната якост - минимум25 kPa.Други производствени отпадъци, които могат да постъпват за обезвреждане наРегионалното депо за неопасни отпадъци са „абсорбенти, филтърни материали,кърпиза изтриване и предпазни облекла”, генерирани при производството нарастителни мазнини при фирми „Скалмекс” ООД и „Фулмакс” ООД – около 150т/год. За последните също е валидно изискването за постигане съдържание насухо вещество и недренирана якост, аналогично на утайките от ПСОВ ипроизводствените отпадъци от преработка на отпадъчна хартия.
7. Учредяване на Регионалното сдружение на общините за управление на
отпадъците - ПАЗАРДЖИК

Регионалното сдружение е учредено на учредително събрание, проведено на
08.07.2010г. и включва общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово,
Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември. За председател на
сдружението е определен кмета на Община Пазарджик.

В рамките на регионалната система, на свои заседания членовете на
сдружението определят обхвата на системата в съответствие с Решение по
ОВОС №1-1/2012г. както следва:
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1. Изграждане на регионално депо - 1ва клетка на площадката в с. АлекоКонстантиново, вкл. стопански двор, дренажна система, система за улавянеи изгаряне на биогаз ;2. Инсталация за сепариране;3. Съоръжения за компостиране на разделно събрани "зелени" отпадъци;4. Център за рециклиране /оборудван с приемателна площ на едрогабаритниотпадъци и опасни отпадъци от бита (батерии и акумулатори, излязло отупотреба елекрическо и електронно обурудване, химикали от бита,медикаменти и препарати за растителна защита с изтекъл срок на годности др./;5. инсталация за рециклиране на строителни отпадъци;6. изграждане на външни връзки - водопровод, канализация, електропровод,път за достъп7. Претоварна станция (Велинград/Ракитово), включваща:7.1.  сепарираща инсталация с максимален капацитет 5,8т/ч7.2. инсталация за претоварване и компактиране на отпадъците следсепариране7.3. площадка за компостиране на зелени отпадъци по открит способ впризми7.4. обособено място за предаване и съхранение на едрогабаритниотпадъци7.5. приемателен пункт за предаване и временно съхранение на опасниотпадъци от бита.
Общото събрание на сдружението опредля пропорционалното участие на всякаот общините на база броя на населението, както следва:

 Община Пазарджик – 46,53% от размера на дължимите средства за осигуряванена собствения принос.
 Община Батак – 2,61% от размера на дължимите средства за осигуряване насобствения принос,
 Община Белово – 4,03% от размера на дължимите средства за осигуряване насобствения принос.
 Община Брацигово – 4,22% от размера на дължимите средства за осигуряванена собствения принос.
 Община Велинград – 15,54% от размера на дължимите средства заосигуряване на собствения принос.
 Община Лесичово – 2,41% от размера на дължимите средства за осигуряване насобствения принос.
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 Община Пещера – 8,02% от размера на дължимите средства за осигуряване насобствения принос.
 Община Ракитово – 5,77% от размера на дължимите средства за осигуряване насобствения принос.
 Община Септември – 10,87% от размера на дължимите средства за осигуряванена собствения принос.

Собствеността на Регионалното депо , с решение на общото събрание е
определена на Община Пазарджик, която е и водеща община в Сдружението.

Във връзка с изменените условия и напредналия срок на Оперативна
програма "Околна среда 2007-2013г.", Регионалната система запазвайки своя
обхват изменя етапите на изграждане. Съгласно условията на ПУДООС и с
решение на УС на предприятието е взето решение за финансиране на 1-ва
клетка и прилежаща инфраструктура на Регионално депо за неопасни
отпадъци - Пазарджик.

Изграждането на съоръженията:1. Инсталация за сепариране;2. Съоръжения за компостиране на разделно събрани "зелени"отпадъци;3. Център за рециклиране /оборудван с приемателна площ наедрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци от бита (батерии иакумулатори, излязло от употреба елекрическо и електроннообурудване, химикали от бита, медикаменти и препарати зарастителна защита с изтекъл срок на годност и др./;4. инсталация за рециклиране на строителни отпадъци;5. Претоварна станция (Велинград/Ракитово), включваща:5.1.  сепарираща инсталация с максимален капацитет 5,8т/ч5.2. инсталация за претоварване и компактиране на отпадъците следсепариране5.3. площадка за компостиране на зелени отпадъци по открит способ впризми5.4. обособено място за предаване и съхранение на едрогабаритниотпадъци5.5. приемателен пункт за предаване и временно съхранение на опасниотпадъци от битаостават за изграждане в предстоящия програмен период на Оперативна програма"Околна среда 2014-2020г."Членовете на сдружението запазват оперативната си самостоятелност зарешаване  управлението на отпадъците на ниво община, без тази собственаполитика да нарушава целите на Регионалното сдружение.
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За изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците,поднормативните му актове и националните стратегически документи внастоящата програма са разписани основните цели на Сдружението, както иреализирането на общинските отговорности, на ниво Община. Като неразделначаст от настоящата програма е и Регионалната инвестиционна програма заРегион - Пазарджик.
8. Основни цели, които Регионалната програма ще постигне
С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на регионално
ниво, настоящата програма е насочена основно към:

 Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на
отпадъци.

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.
 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и

транспортиране на отпадъците.
 Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците – изграждане и

експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците на регион
Пазарджик.

 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците.
 Укрепване на административния капацитет на администрацията, отговорна за

управлението на отпадъците в общината.
 Увеличаване  на  инвестициите  и  прилагане на    принципите  “Отговорност  на

производителя” и “Замърсителят плаща” при интегрирано управление на
отпадъците.

 Повишаване  участието  на  обществеността  при  управление  на  дейностите  по
отпадъците в общината;

 Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци.

а. Устойчиво развитиеОсновата за разработване на Принципа за устойчиво развитие е ШестатаПрограма за Действие на Европейската Общност за околна среда. Устойчиворазвитие означава, че нуждите на настоящето поколение трябва да сезадоволяват, без компромиси с възможността  на  бъдещите  поколения  дазадоволят  своите  собствени  потребности. Това  е  основна,  всеобхващаща  целна  Европейската  Общност,  която  е  част  и  от Договора за създаване на ЕС,покриваща всички политики и дейности на Общността. Основната цел наустойчивото развитие е да се достигне разумно и справедливо разпределение нанивото на икономическо благосъстояние, което да бъде продължено за многопоколения.Устойчиво развитие в областта на управление на отпадъците означаваизползване на природните ресурси по начин, който не ги унищожава или увреждаи не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения. Тованалага максимално използване на възможностите за предотвратяване на
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образуването на отпадъци и за оползотворяване и рециклиране на вторичнисуровини.
b. Принцип на предотвратяванетоПринципът   на   предотвратяването   се   състои   в   ограничаване   до   минимумнаизползването на природни ресурси и намаляване на количествата и/илиопасността, произтичащи от образуваните отпадъци. Същевременно, достиганетона по-ниски нива на образуване на отпадъци би намалило и въздействията върхуоколната среда, в резултат на тяхното обезвреждане.Предотвратяването на образуването на отпадъци е принцип, който трябва дабъде използуван както в домакинствата, така и от промишлеността, чрезвнедряване на чисти технологии, намаляващи отрицателното въздействие наотпадъците при мястото на генериране.
c. Принцип на превантивносттаПринципът на превантивността е един от принципите, които са  разработени, задаподпомогнат усилията за постигане на устойчиво развитие. Той насочвавниманието към предвиждане и избягване на потенциалните проблеми придейностите с отпадъци, като по този начин подпомага предотвратяването нариска за околната среда и човешкото здраве.Принципът на превантивността е въведен на Конференцията на ООН за Околнасреда и Развитие през  1992  г. в Рио  де Жанейро. Декларацията от  Рио за Околнасреда и Развитие определя принципа, както следва: “В случаите, когатосъществува заплаха от сериозни и необратими екологични щети, липсата напълни научни познания не трябва да бъде използвана като причина за отлаганена икономически ефективни мерки за предотвратяване на увреждането наоколната среда”.
d. Принцип  на  самодостатъчност  и  близост   при  управлението  на
отпадъцитеСъгласно изискванията на европейското законодателства по управление наотпадъците,държавите-членки трябва да предприемат подходящи мерки, всътрудничество с други държави-членки, когато това е необходимо илипрепоръчително, за създаване на интегрирана и подходяща мрежа от инсталацииза обезвреждане на отпадъци, както и на инсталации за оползотворяване насмесени битови отпадъци, като се вземат предвид най-добрите налични техники(Чл. 16 (1) от Директива 2008/98/EО относно отпадъците и за отмяна наопределени директиви).Мрежата от съоръжения се проектира по начин, който да позволи на Общносттакато цяло, да постигне самодостатъчност в оползотворяването и обезвреждането
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на отпадъците, а на държавите-членки — да напредват към тази целиндивидуално, като отчитат географските условия или необходимостта отспециализирани инсталации за определени видове отпадъци.Принципът на близостта изисква отпадъците да бъде обезвреждани, колкото семоже по-близо до мястото на тяхното образуване. Този принцип трябва да бъдеотчитан при изграждането  на системи  за  управление на  отпадъци  нарегионално,  национално и международно ниво. Той цели ограничаване нанеблагоприятните въздействия върху околната среда, свързани странспортирането на отпадъци. Общата цел на принципа за близостта е да бъдедостигната във възможно най-голяма степен самостоятелност приуправлението на отпадъците на локално, национално и европейско ниво.Принципите на близост и самодостатъчност не означават,  че всяка държава-членка трябва да притежава на своя територия пълния набор от инсталации заокончателно оползотворяване на отпадъците.
e. Йерархия на управлението на отпадъцитеЙерархията на управлението на отпадъците е определена в Закона за управлениенаотпадъците (ЗУО), по 5-степенната   йерархична  скала, съгласно чл.6 ал.1 от ЗУО:

• предотвратяване на образуването на отпадъците
• подготовка за повторна употреба
• рециклиране
• друго оползотворяване (пр.-оползотворяване за получаване наенергия)
• обезврежданеПри прилагането на посочената йерархия при управлението на отпадъцитеследва да се предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които даобезпечават най- благоприятните резултати за околната среда като цяло. Товаможе да наложи специфични потоци от отпадъци да не се придържат стриктнокъм йерархията, когато това е обосновано от съображения, свързани с жизненияцикъл на отпадъците и във връзка с цялостното въздействие на образуването иуправлението на този вид отпадъци. Целта на йерархията е да илюстрира моделна интегриран подход за управление на отпадъците, като прилагането й впосочената последователност ще допринесе за създаването на устойчиваполитика по управлението им. До сега, най-голямо внимание бе отдавано надепонирането на отпадъци. Постигането на добри резултати при управление наотпадъците за периода на действие на Програмата за управление на дейноститепо отпадъците на община Пазарджик е свързано с преместване на акцента къмпредотвратяване, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване наотпадъците.
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Йерархията на управление на отпадъците следва да бъде разглеждана във връзкас другите принципи и в частност с прилагането на “най-добри екологичнипрактики”.
f.   Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи Принципътза използване на най-добрите налични техники, неизискващи прекомерниразходи (НДНТНПР) е консултативен процес за вземане на решения, в който сеотчитат относителните преимущества на различните възможности за управлениена отпадъците, имащи отношение към опазването на околната среда, наприемлива цена. Йерархията на  управление  на  отпадъците  предоставятеоретичната  рамка,  която  може  да  се използва като ръководство приоценяването на различните възможности. НДНТНПР е решение  (или  комбинацияот  решения),  което  за  дадени  цели  и  обстоятелства предоставя най-големиползи или застрашава в най-малка степен околната среда, както в  краткосрочен,така  и  в  дългосрочен  аспект.  Следователно,  НДНТНПР  ще  бъдат различни   завсеки   отделен   отпадъчен   поток,   в   зависимост   от   конкретнитеобстоятелства.
g. Пълна отговорност на замърсителитеПо  отношение  управлението  на  отпадъците  поемането  на  пълна  отговорностот замърсителите се изразява чрез принципът „Замърсителят плаща” и неговоторазвитие „Отговорност на производителя”g.1.„Замърсителят плаща”“Замърсителят плаща“ е ръководен принцип на европейско и международноравнище.Принципът “замърсителят плаща” изисква причинителите на отпадъци да поематпълна отговорност за техните отпадъци, т.е. да поемат пълната стойност затретирането и обезвреждането им, вместо да очакват, обществото да носи товарана управлението и да плаща  разходите.  По  такъв  начин,  ако  замърсителят(генераторът  на  отпадъци) генерира по-големи количества отпадъци, то тойплаща повече за  управлението на отпадъците, а ако произвежда по-малкиколичества - заплаща по-малко. По този начин принципът е справедлив и засягатози, който замърсява (генератора на отпадъци). Принципът  обикновено изискваприлагането на схеми  от  типа ''заплати  за колкото изхвърляш'', отчитащи обемаили теглото на отпадъците, въз основа на които се определя такса „битовиотпадъци”.Потенциалните разходи за опазване на околната среда и човешко здраве,свързани с образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитанипри определяне цената на продуктите и таксите за управление на отпадъците.g..2.„Отговорност на производителите”
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Разглеждайки жизнения цикъл на един продукт от неговото производство докрая наполезния  му  живот  се  вижда,  че  производителят  на  продукта,  чрезвъзприетите решения за дизайна и състава на съответното изделие имадоминираща роля, която до голяма степен определя потенциала за образуване наотпадъците и характеристиките на последващото им управление.Поради това, в съответствие с този принцип, производителите на продуктитрябва да поемат отговорност за:
 предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани припроизводството на техните продукти;
 проектиране и разработване на продукти, които подлежат на  рециклиранеи не съдържат материали, представляващи риск за околната среда;
 развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането наотпадъците, образувани след крайната употреба на пусканите на пазарастоки.За да се засили изпълнението на мерките за предотвратяването иоползотворяването на отпадъците,  следва  да  се  предприемат  законодателниили  незаконодателни  мерки, които да гарантират, че всяко физическо илиюридическо лице, което по занятие разработва, произвежда, обработва и третираили продава продукти (производител на продукта) носи разширена отговорностна производител.Тези мерки могат да включват приемането на върнати продукти и на отпадъците,останали след употребата на тези продукти, както и последващото управление наотпадъците и финансовата отговорност за тези дейности. Мерките могат данасърчават разработването,   производството   и   пускането   на   пазара   напродукти,   които   са подходящи за многократна употреба, които са техническииздръжливи и които, следкато са се превърнали в отпадъци, са годни за целесъобразно и безопаснооползотворяване и за обезвреждане, съобразено с опазването на околната среда.В България са разработени няколко наредби, в които “производителите напродукти” са отговорни за събирането, рециклирането и третирането напродуктите, след излизането им от употреба и превръщането им в отпадъци.Относно управлението на битовите отпадъци, следните излезли от употребапродукти са определени като отговорност на производителя:
 отпадъци от опаковки;
 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
 излезли от употреба автомобили;
 отработени масла;
 негодни за употреба батерии и акумулатори.Принципът “отговорност на производителя” е обвързан със задължения напроизводителите или лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за
общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово,

Пещера, Ракитово и Септември

74

които се образуват масово разпространени отпадъци, да постигат определениколичествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване.
h.   Интегрирано управление на отпадъцитеИнтегрираното управление на отпадъците изисква вземане на решения иприлагане на ясно  определени  количествени  цели  в  рамките  на  една  система,състояща  се  от законови, технически, организационни и икономически мерки,идентифицирани източници на ресурси и определени отговорности за всичкиучастници, изпълняващи тези цели.Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на политикатапо управление на отпадъци. То гарантира взаимодействие и оптималносъчетаване на различните методи и подходи, целящи достигане на икономическии екологически ефективно управление на отпадъците.
Във връзка с прилагането РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК са изведени конкретни мерки на две
нива:

 РЕГИОНАЛНО НИВО и

 ОБШИНСКО НИВО
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РЕГИОНАЛЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

№ ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА
МЯРКАТА

СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИ

Е

СЪОТВЕСТВИЕ
СЪС

НОРМ.ИЗИСКВАНИ
Я

ИЗТОЧНИК
НА

ФИНАНСИРАН
Е

ОТГОВОРЕ
Н

1. Съдаване и финкциониране на
Регионално сдружение за
управление на отпадъците за
регион Пазарджик, включващ
общините : Пазарджик, Батак,
Белово, Брацигово, Велинград,
Лесичово, Пещера, Ракитово и
Септември

административн
а

08.07.2010гДоПриключванена правнотои фактическооснование засъществуване насдружението

Чл.24 от ЗУО - Кметовете
и

Общинскит
е съвети на
общините

Пазарджик,
Батак,

Белово,
Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември
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2. Опредляне на органи
управление и водеща община

административн
а

08.07.2010гДоПриключванена правнотои фактическооснование засъществуване насдружението

Чл.25 от ЗУО - Кметовете
на

общините
Пазарджик,

Батак,
Белово,

Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември,

Областен
управител
на област

Пазарджик

2.1. Водеща община - Община Пазарджик

2.2. Общо събрание в състав - кметовете на общините Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември,

Областен управител на област Пазарджик

3. Определяне на обхвата на Административ До Чл.26 ал.1 т.4 от - Кметовете
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регионалната система1. Изграждане нарегионално депо -1ва клетка наплощадката в с.АлекоКонстантиново, вкл.стопански двор,дренажна система,система за улавяне иизгаряне на биогаз ;2. Инсталация засепариране;3. Съоръжения закомпостиране наразделно събрани"зелени" отпадъци;4. Център зарециклиране/оборудван сприемателна площна едрогабаритниотпадъци и опасниотпадъци от бита(батерии иакумулатори,излязло от употребаелекрическо иелектроннооборудване,

на

експертна

Приключванена правнотои фактическооснование засъществуване насдружението

ЗУО на
общините

Пазарджик,
Батак,

Белово,
Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември,
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химикали от бита,медикаменти ипрепарати зарастителна защита сизтекъл срок нагодност и др./;5. инсталация зарециклиране настроителниотпадъци;6. изграждане навъншни връзки -водопровод,канализация,електропровод, пътза достъп7. Претоварна станция(Велинград/Ракитово), включваща:7.1.  сепариращаинсталация с максималенкапацитет 5,8т/ч7.2. инсталация запретоварване икомпактиране наотпадъците следсепариране7.3. площадка закомпостиране на зелени
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отпадъци по открит способв призми7.4. обособено място запредаване и съхранение наедрогабаритни отпадъци7.5. приемателен пункт запредаване и временносъхранение на опасниотпадъци от бита
4. Определяне на 1-ви етап от

изграждане на регионалната
система:Изграждане на регионално депо -1ва клетка на площадката в с.Алеко Константиново, вкл.стопански двор, дренажнасистема, система за улавяне иизгаряне на биогаз и външнивръзки (прилежащаинфраструктура)

Административ
на

Експертна

инвестиционна

2014-2015 ЗУО

НПУО

ПУДООС Кметовете
на

общините
Пазарджик,

Батак,
Белово,

Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември,



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

80

5. Определяне на 2-ри етап от
изграждане на регионалната
система: 1. Инсталация засепариране;2. Съоръжения закомпостиране наразделно събрани"зелени" отпадъци;3. Център зарециклиране/оборудван сприемателна площна едрогабаритниотпадъци и опасниотпадъци от бита(батерии иакумулатори,излязло от употребаелекрическо иелектроннооборудване,химикали от бита,медикаменти ипрепарати зарастителна защита сизтекъл срок на

Административ
на

Експертна

инвестиционна

2014-2016 ЗУО

НПУО

ОПОС 2014-
2020

Собствени
средства

Фонд ФЛАГ

Заем от
банкова

институция

Кметовете
на

общините
Пазарджик,

Батак,
Белово,

Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември,
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годност и др./;4. инсталация зарециклиране настроителниотпадъци;5. Претоварна станция(Велинград/Ракитово), включваща:5.1.  сепариращаинсталация с максималенкапацитет 5,8т/ч5.2. инсталация запретоварване икомпактиране наотпадъците следсепариране5.3. площадка закомпостиране на зелениотпадъци по открит способв призми5.4. обособено място запредаване и съхранение наедрогабаритни отпадъци5.5. приемателен пункт запредаване и временносъхранение на опасниотпадъци от бита
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6. Изготвяне и приемане на
Регионална програма за
управление на отпадъците и
Регионална инвестиционна
програма

Административ
на

Експертна

2014 Чл.26 ал.1 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

Кмета на
Община

Пазарджик

7. Проектиране и разрешителни
режими във връзка с
изграждането на Регионална
система за управление на
отпадъците - Регион
Пазарджик

Административ
на

Експертна

2012-2014 Чл.26 от ЗУО Собствени
средства

Кмета на
Община

Пазарджик

8. Закриване и рекултивация на
старите общински депа за
битови отпадъци:Пазарджик „Башикаровски баир”Велинград „Дълбокото дере”Пещера „Грамадите”Брацигово „Клисура”Септември „Горни башали”Ракитово „Катцата”Белово „Дъбравите”Батак „Радева къшла”Лесичово „Дупките”

Административ
на

Експертна

инвестиционна

2015-2015Следвъвеждане вексплоатациянаРегионалнотодепо

Чл.26 от ЗУО ПУДООС

Собствени
средства

Фонд ФЛАГ

Заем от
банкова

институция

Кметовете
на

общините
Пазарджик,

Батак,
Белово,

Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември,
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9. определяне на реда и начинитеза събиране и разпределение надължимата цена отпотребителите на системата(общините - членове нарегионалното сдружение
Административ

на

Експертна

2014 Чл.26 от ЗУО Собствени
средства

Кметовете
на

общините
Пазарджик,

Батак,
Белово,

Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември

10 разпределяне на задължениятамежду отделните общини заизпълнение на целите заразделно събиране, повторнаупотреба, рециклиране иоползотворяване на битовитеотпадъци

Административ
на

Експертна

Чрез
Регионалната

програма за
управление на
отпадъците и
Общинските
програми и

наредби

2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Кметовете
на

общините
Пазарджик,

Батак,
Белово,

Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември
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11. Даване на съгласие и определянена цените в случаите, когаторегионалната система зауправление на отпадъците сеползва от общини извънрегионалното сдружение или отдруги притежатели на отпадъци

Административ
на

Експертна

Изпълнява се
едновременно с

т.9

2014 Чл.26 от ЗУО Собствени
средства

Кметовете
на

общините
Пазарджик,

Батак,
Белово,

Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември

12 осъществяване на контрола наексплоатацията на регионалнатасистема за управление наотпадъците и дейността наизбрания оператор
Административ

на

Експертна

ДоПриключванена правнотои фактическооснование засъществуване насдружението

Чл.26 от ЗУО Собствени
средства

Кметовете
на

общините
Пазарджик,

Батак,
Белово,

Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември

13 Определяне на собственотофинасово участие за Административ До Решение на
Общото събрание

ПУДООС Кметовете
на
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съфинансиране на изгражданетона елементите на Регионалнатасистема за управление наотпадъците за регион Пазарджик:
 Община Пазарджик – 46,53% отразмера на дължимите средстваза осигуряване на собственияпринос.
 Община Батак – 2,61%

 Община Белово – 4,03%

 Община Брацигово – 4,22%

Община Велинград – 15,54%

 Община Лесичово – 2,41%

 Община Пещера – 8,02%

 Община Ракитово – 5,77%

 Община Септември – 10,87%

на

Експертна

Приключванена правнотои фактическооснование засъществуване насдружението

на сдружението ОПОС 2014-
2020

Собствени
средства

Фонд ФЛАГ

Заем от
банкова

институция

общините
Пазарджик,

Батак,
Белово,

Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември

14 Определяне на участието навсяка от общините отсдружението при провежданетона обществените поръчки,предмет на инвестиционнияпроект. Като водеща община е
Административ

на

Експертна

ДоПриключванена правнотои фактическооснование за
Решение на

Общото събрание
на сдружението

- Кметовете
на

общините
Пазарджик,

Батак,
Белово,
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определена Община Пазарджик съществуване насдружението Брацигово,
Велинград,
Лесичово,
Пещера,

Ракитово и
Септември
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

№ ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪОТВЕСТВИЕ
СЪС

НОРМ.ИЗИСКВАН
ИЯ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРЕН

1 Участие в Регионалносдружение на общини заизграждане на регионалнасистема за управление наотпадъците, състояща се отрегионално депо и/илидруги съоръжения затретиране на отпадъци.

административана Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.24 ал.1 от ЗУО неприложимо Община

Общински
съвет

2 Определяне на отделнитесъоръжения за третиране Административна Постоянен до
функционирането

Чл.чл.26 ал.1 т.4
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

88

на отпадъци, структурата иразвитието нарегионалната система зауправление на отпадъци
експертна на системата сдружение

3 определяне на общините,които възлагат общественипоръчки за избор надоставчици иизпълнители поизграждането наелементите нарегионалната система зауправление на отпадъци,както и запредставителността наобщините в комисиите запровеждане наобществените поръчки;

Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.5
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение

4 Определяне на собственияпринос на общината зафинансиране нарегионалната система
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.26 ал.13 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.3 от
ЗМДТ

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

Община

Общински
съвет
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5 осигуряването на съдове засъбиране на битовитеотпадъци - контейнери,кофи и други;
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.1 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.1 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Безвъзмезден
заем ПУДООС
за закупуване
на съдове

6. събиране на битовитеотпадъци итранспортирането им додепата или другиинсталации и съоръженияза оползотворяванетои/или обезвреждането им

финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.2 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.2 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Безвъзмезден
заем ПУДООС

За закупуване
на техника

община

Начин на възлагане6.1. чрез предоставяне на концесия6.2.чрез възлагане по реда на ЗОП6.3. чрез създаване на Общинско предприятие
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7 почистване на уличнитеплатна, площадите, алеите,парковите и другитетеритории от населенитеместа, предназначени заобществено ползване
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.3 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.4 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Начин на възлагане7.1.чрез възлагане по реда на ЗОП7.2. чрез създаване на Общинско предприятие
8 Избор на площадка,изграждане, експлоатация,закриване и мониторингна депата за битовиотпадъци или на другиинсталации илисъоръжения заоползотворяването и/илиобезвреждане на битовиотпадъци

Административна

Експертна

финансова

2015година Чл.19, ал.3 т.4 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение
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9 организирането насъбирането,оползотворяването  иобезвреждането настроителни отпадъци отремонтна дейност,образувани отдомакинствата натериторията насъответната община

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.1. изграждане наплощадка за събиране иинсталация запреварително третиране ирезциклиране на СО

Административна

Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.2. Приемане нанормативна уредба заприлагане на ЗУО и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени

средства
Община

Общински
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НАРЕДБАта за управлениена строителнитеотпадъци и за влаганена рециклиранистроителни материали
Експертна

финансова

съвет

10 разделно събиране набитови отпадъци натериторията на общинатанай-малко за следнитеотпадъчни материали:хартия и картон, метали,пластмаси и стъкло;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.6 от
ЗУО

Собствени
средства

община

10.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци внаселени места над 10000жители
Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

10.2. изменение наобщинската нормативнауреба Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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11 организирането надейностите по разделносъбиране на масоворазпространени отпадъции/или оказва съдействиена организациите заоползотворяване на масоворазпространени отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемите за разделносъбиране и местата запредаване на масоворазпространениетеотпадъци

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.1. Сключване,актуализиране,продължаване и контролна договори с ОООО
Административна

експертна

постоянен Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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12 Изпълнение на решениятана общото събрание нарегионалните сдруженияза управление наотпадъците нарегионален принцип исъдейства за създаване нацентрове за повторнаупотреба, поправка иподготовка за повторнаупотреба

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

до
функционирането

на системата

Чл.19, ал.3 т.8 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение

13 организирането наразделно събиране наопасните битови отпадъциизвън обхвата нанаредбите по чл.13, ал. 1 отЗУО и предаването им заоползотворяване и/илиобезвреждане

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

13.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци внаселени места над 10000жители
Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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13.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

14 разделното събиране исъхраняването на битовибиоразградими отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемата за разделносъбиране на отпадъците ипредаването им закомпостиране илианаеробно разграждане

Административна

Експертна

Финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.10
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

14.1. Изграждане наплощадки за събиране наразделно събрани "зелени"отпадъци от поддържанетона общински, държавни ичастни озеленени площи идекоративна растителност

Административна

Експертна

Финансова

2014 - Собствени
средства

ПУДООС

община
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14.2. Допълнение иизменение на договоритеза поддържане наозелените площи с клаузиза минимизиране на"зелените" отпадъци
Административна

експертна

2014 - - община

14.3. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

15 осигуряването наплощадки забезвъзмездно предаванена разделно събраниотпадъци отдомакинствата, в т.ч.едрогабаритни отпадъци,опасни отпадъци и другивъв всички населени местас население, по-голямо от10 000 жители натериторията на общината,и при необходимост в

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

97

други населени места
16 Почистването от отпадъцина общинските пътища всъответствие с чл. 12 отЗУО - почистване наотпадъци от пътя, земнотоплатно, пътнитесъоръжения,обслужващите зони,крайпътните обслужващикомплекси, както иосигуряване на съдове засъбиране на отпадъците итранспортирането им досъоръжения за тяхнототретиране;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.1. Допълнение надоговорите илисключване на договори заизвършване на услугаосигуряване на чистота,сметосъбиране исметоизвозване

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.2. Изменение иактуализиране на Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени община
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общинските програми инаредби експертна средства

17 осигуряването наинформация наобществеността по всичкивъпроси иангажименти, вменениот закона чрез интернетстраницата на съответнатаобщина, както и по другподходящ начин

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.1. осигуряване наинтернет достъп понационалната нормативнауредба чрез линк къминтернет страницата наМОСВ и РИОСВ-Пазарджик
Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.2. осигуряване наинтернет достъп пообщинската нормативнауредба, свързана суправлението наотпадъците - програма,
Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община
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наредби
18 Създаване и поддържанена регистър на площадкитеза предаване на отпадъциот пластмаси, стъкло,хартия и картон натериторията насъответната община

Административна

експертна

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.14
от ЗУО

Собствени
средства

община

19 предотвратяването наизхвърлянето на отпадъцина неразрешени за товаместа и/или създаванетона незаконни сметища иорганизиране напочистването им

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.1.Контролни дейности- извършване напроверки, съставяне наконстативни протоколи,предписания, актове заустановяване нанарушения, издаване нанаказателнипостановления

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община
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19.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Община

20. Изменение иактуализиране наобщинската нормативнауредба
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Община

21 Закриване и рекултивацияна общинско сметище Административна

Експертна

инвесиционна

2015-2016 ЗУО Собствени
средства

ПУДООС

ОПОС 2014-
2020

Община

Регионално
сдружение

22 Изменение нанормативната база заопределяне на такса"битови отпадъци"
Административна

експертна

01.11.2014 ЗМДТ Собствени
средства

Община
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА

ОБЩИНА БАТАК

№ ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪОТВЕСТВИЕ
СЪС

НОРМ.ИЗИСКВАН
ИЯ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРЕН

1 Участие в Регионалносдружение на общини заизграждане на регионалнасистема за управление наотпадъците, състояща се отрегионално депо и/илидруги съоръжения затретиране на отпадъци.

административана Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.24 ал.1 от ЗУО неприложимо Община

Общински
съвет

2 Определяне на отделнитесъоръжения за третиранена отпадъци, структурата иразвитието на
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.4
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение
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регионалната система зауправление на отпадъци
3 определяне на общините,които възлагат общественипоръчки за избор надоставчици иизпълнители поизграждането наелементите нарегионалната система зауправление на отпадъци,както и запредставителността наобщините в комисиите запровеждане наобществените поръчки;

Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.5
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение

4 Определяне на собственияпринос на общината зафинансиране нарегионалната система
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.26 ал.13 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.3 от
ЗМДТ

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

Община

Общински
съвет
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5 осигуряването на съдове засъбиране на битовитеотпадъци - контейнери,кофи и други;
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.1 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.1 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Безвъзмезден
заем ПУДООС
за закупуване
на съдове

6. събиране на битовитеотпадъци итранспортирането им додепата или другиинсталации и съоръженияза оползотворяванетои/или обезвреждането им

финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.2 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.2 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Безвъзмезден
заем ПУДООС

За закупуване
на техника

община

Начин на възлагане6.1. чрез предоставяне на концесия6.2.чрез възлагане по реда на ЗОП6.3. чрез създаване на Общинско предприятие



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

104

7 почистване на уличнитеплатна, площадите, алеите,парковите и другитетеритории от населенитеместа, предназначени заобществено ползване
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.3 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.4 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Начин на възлагане7.1.чрез възлагане по реда на ЗОП7.2. чрез създаване на Общинско предприятие
8 Избор на площадка,изграждане, експлоатация,закриване и мониторингна депата за битовиотпадъци или на другиинсталации илисъоръжения заоползотворяването и/илиобезвреждане на битовиотпадъци

Административна

Експертна

финансова

2015година Чл.19, ал.3 т.4 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение
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9 организирането насъбирането,оползотворяването  иобезвреждането настроителни отпадъци отремонтна дейност,образувани отдомакинствата натериторията насъответната община

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.1. изграждане наплощадка за събиране иинсталация запреварително третиране ирезциклиране на СО

Административна

Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.2. Приемане нанормативна уредба заприлагане на ЗУО и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени

средства
Община

Общински
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НАРЕДБАта за управлениена строителнитеотпадъци и за влаганена рециклиранистроителни материали
Експертна

финансова

съвет

10 разделно събиране набитови отпадъци натериторията на общинатанай-малко за следнитеотпадъчни материали:хартия и картон, метали,пластмаси и стъкло;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.6 от
ЗУО

Собствени
средства

община

10.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

10.2. изменение наобщинската нормативнауреба Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

107

11 организирането надейностите по разделносъбиране на масоворазпространени отпадъции/или оказва съдействиена организациите заоползотворяване на масоворазпространени отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемите за разделносъбиране и местата запредаване на масоворазпространениетеотпадъци

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.1. Сключване,актуализиране,продължаване и контролна договори с ОООО
Административна

експертна

постоянен Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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12 Изпълнение на решениятана общото събрание нарегионалните сдруженияза управление наотпадъците нарегионален принцип исъдейства за създаване нацентрове за повторнаупотреба, поправка иподготовка за повторнаупотреба

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

до
функционирането

на системата

Чл.19, ал.3 т.8 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение

13 организирането наразделно събиране наопасните битови отпадъциизвън обхвата нанаредбите по чл.13, ал. 1 отЗУО и предаването им заоползотворяване и/илиобезвреждане

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

13.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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13.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

14 разделното събиране исъхраняването на битовибиоразградими отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемата за разделносъбиране на отпадъците ипредаването им закомпостиране илианаеробно разграждане

Административна

Експертна

Финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.10
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

14.1. Изграждане наплощадки за събиране наразделно събрани "зелени"отпадъци от поддържанетона общински, държавни ичастни озеленени площи идекоративна растителност

Административна

Експертна

Финансова

2014 - Собствени
средства

ПУДООС

община
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14.2. Допълнение иизменение на договоритеза поддържане наозелените площи с клаузиза минимизиране на"зелените" отпадъци
Административна

експертна

2014 - - община

14.3. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

15 осигуряването наплощадки забезвъзмездно предаванена разделно събраниотпадъци отдомакинствата, в т.ч.едрогабаритни отпадъци,опасни отпадъци и други

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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16 Почистването от отпадъцина общинските пътища всъответствие с чл. 12 отЗУО - почистване наотпадъци от пътя, земнотоплатно, пътнитесъоръжения,обслужващите зони,крайпътните обслужващикомплекси, както иосигуряване на съдове засъбиране на отпадъците итранспортирането им досъоръжения за тяхнототретиране;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.1. Допълнение надоговорите илисключване на договори заизвършване на услугаосигуряване на чистота,сметосъбиране исметоизвозване

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми и Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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наредби
17 осигуряването наинформация наобществеността по всичкивъпроси иангажименти, вменениот закона чрез интернетстраницата на съответнатаобщина, както и по другподходящ начин

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.1. осигуряване наинтернет достъп понационалната нормативнауредба чрез линк къминтернет страницата наМОСВ и РИОСВ-Пазарджик
Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.2. осигуряване наинтернет достъп пообщинската нормативнауредба, свързана суправлението наотпадъците - програма,наредби

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община
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18 Създаване и поддържанена регистър на площадкитеза предаване на отпадъциот пластмаси, стъкло,хартия и картон натериторията насъответната община

Административна

експертна

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.14
от ЗУО

Собствени
средства

община

19 предотвратяването наизхвърлянето на отпадъцина неразрешени за товаместа и/или създаванетона незаконни сметища иорганизиране напочистването им

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.1.Контролни дейности- извършване напроверки, съставяне наконстативни протоколи,предписания, актове заустановяване нанарушения, издаване нанаказателнипостановления

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.2. Изменение и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени Община
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актуализиране наобщинските програми инаредби експертна средства

20. Изменение иактуализиране наобщинската нормативнауредба
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Община

21 Закриване и рекултивацияна общинско сметище Административна

Експертна

инвесиционна

2015-2016 ЗУО Собствени
средства

ПУДООС

ОПОС 2014-
2020

Община

Регионално
сдружение

22 Изменение нанормативната база заопределяне на такса"битови отпадъци"
Административна

експертна

01.11.2014 ЗМДТ Собствени
средства

Община
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

№ ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪОТВЕСТВИЕ
СЪС

НОРМ.ИЗИСКВАН
ИЯ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРЕН

1 Участие в Регионалносдружение на общини заизграждане на регионалнасистема за управление наотпадъците, състояща се отрегионално депо и/илидруги съоръжения затретиране на отпадъци.

административана Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.24 ал.1 от ЗУО неприложимо Община

Общински
съвет

2 Определяне на отделнитесъоръжения за третиранена отпадъци, структурата иразвитието на
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.4
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение
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регионалната система зауправление на отпадъци
3 определяне на общините,които възлагат общественипоръчки за избор надоставчици иизпълнители поизграждането наелементите нарегионалната система зауправление на отпадъци,както и запредставителността наобщините в комисиите запровеждане наобществените поръчки;

Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.5
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение

4 Определяне на собственияпринос на общината зафинансиране нарегионалната система
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.26 ал.13 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.3 от
ЗМДТ

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

Община

Общински
съвет
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5 осигуряването на съдове засъбиране на битовитеотпадъци - контейнери,кофи и други;
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.1 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.1 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Безвъзмезден
заем ПУДООС
за закупуване
на съдове

6. събиране на битовитеотпадъци итранспортирането им додепата или другиинсталации и съоръженияза оползотворяванетои/или обезвреждането им

финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.2 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.2 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Безвъзмезден
заем ПУДООС

За закупуване
на техника

община

Начин на възлагане6.1. чрез предоставяне на концесия6.2.чрез възлагане по реда на ЗОП6.3. чрез създаване на Общинско предприятие
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7 почистване на уличнитеплатна, площадите, алеите,парковите и другитетеритории от населенитеместа, предназначени заобществено ползване
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.3 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.4 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Начин на възлагане7.1.чрез възлагане по реда на ЗОП7.2. чрез създаване на Общинско предприятие
8 Избор на площадка,изграждане, експлоатация,закриване и мониторингна депата за битовиотпадъци или на другиинсталации илисъоръжения заоползотворяването и/илиобезвреждане на битовиотпадъци

Административна

Експертна

финансова

2015година Чл.19, ал.3 т.4 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение
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9 организирането насъбирането,оползотворяването  иобезвреждането настроителни отпадъци отремонтна дейност,образувани отдомакинствата натериторията насъответната община

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.1. изграждане наплощадка за събиране иинсталация запреварително третиране ирезциклиране на СО

Административна

Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.2. Приемане нанормативна уредба заприлагане на ЗУО и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени

средства
Община

Общински
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НАРЕДБАта за управлениена строителнитеотпадъци и за влаганена рециклиранистроителни материали
Експертна

финансова

съвет

10 разделно събиране набитови отпадъци натериторията на общинатанай-малко за следнитеотпадъчни материали:хартия и картон, метали,пластмаси и стъкло;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.6 от
ЗУО

Собствени
средства

община

10.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

10.2. изменение наобщинската нормативнауреба Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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11 организирането надейностите по разделносъбиране на масоворазпространени отпадъции/или оказва съдействиена организациите заоползотворяване на масоворазпространени отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемите за разделносъбиране и местата запредаване на масоворазпространениетеотпадъци

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.1. Сключване,актуализиране,продължаване и контролна договори с ОООО
Административна

експертна

постоянен Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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12 Изпълнение на решениятана общото събрание нарегионалните сдруженияза управление наотпадъците нарегионален принцип исъдейства за създаване нацентрове за повторнаупотреба, поправка иподготовка за повторнаупотреба

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

до
функционирането

на системата

Чл.19, ал.3 т.8 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение

13 организирането наразделно събиране наопасните битови отпадъциизвън обхвата нанаредбите по чл.13, ал. 1 отЗУО и предаването им заоползотворяване и/илиобезвреждане

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

13.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

123

13.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

14 разделното събиране исъхраняването на битовибиоразградими отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемата за разделносъбиране на отпадъците ипредаването им закомпостиране илианаеробно разграждане

Административна

Експертна

Финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.10
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

14.1. Изграждане наплощадки за събиране наразделно събрани "зелени"отпадъци от поддържанетона общински, държавни ичастни озеленени площи идекоративна растителност

Административна

Експертна

Финансова

2014 - Собствени
средства

ПУДООС

община
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14.2. Допълнение иизменение на договоритеза поддържане наозелените площи с клаузиза минимизиране на"зелените" отпадъци
Административна

експертна

2014 - - община

14.3. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

15 осигуряването наплощадки забезвъзмездно предаванена разделно събраниотпадъци отдомакинствата, в т.ч.едрогабаритни отпадъци,опасни отпадъци и други

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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16 Почистването от отпадъцина общинските пътища всъответствие с чл. 12 отЗУО - почистване наотпадъци от пътя, земнотоплатно, пътнитесъоръжения,обслужващите зони,крайпътните обслужващикомплекси, както иосигуряване на съдове засъбиране на отпадъците итранспортирането им досъоръжения за тяхнототретиране;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.1. Допълнение надоговорите илисключване на договори заизвършване на услугаосигуряване на чистота,сметосъбиране исметоизвозване

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми и Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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наредби
17 осигуряването наинформация наобществеността по всичкивъпроси иангажименти, вменениот закона чрез интернетстраницата на съответнатаобщина, както и по другподходящ начин

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.1. осигуряване наинтернет достъп понационалната нормативнауредба чрез линк къминтернет страницата наМОСВ и РИОСВ-Пазарджик
Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.2. осигуряване наинтернет достъп пообщинската нормативнауредба, свързана суправлението наотпадъците - програма,наредби

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община
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18 Създаване и поддържанена регистър на площадкитеза предаване на отпадъциот пластмаси, стъкло,хартия и картон натериторията насъответната община

Административна

експертна

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.14
от ЗУО

Собствени
средства

община

19 предотвратяването наизхвърлянето на отпадъцина неразрешени за товаместа и/или създаванетона незаконни сметища иорганизиране напочистването им

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.1.Контролни дейности- извършване напроверки, съставяне наконстативни протоколи,предписания, актове заустановяване нанарушения, издаване нанаказателнипостановления

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.2. Изменение и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени Община
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актуализиране наобщинските програми инаредби експертна средства

20. Изменение иактуализиране наобщинската нормативнауредба
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Община

21 Закриване и рекултивацияна общинско сметище Административна

Експертна

инвесиционна

2015-2016 ЗУО Собствени
средства

ПУДООС

ОПОС 2014-
2020

Община

Регионално
сдружение

22 Изменение нанормативната база заопределяне на такса"битови отпадъци"
Административна

експертна

01.11.2014 ЗМДТ Собствени
средства

Община
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА

ОБЩИНА БЕЛОВО

№ ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪОТВЕСТВИЕ
СЪС

НОРМ.ИЗИСКВАН
ИЯ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРЕН

1 Участие в Регионалносдружение на общини заизграждане на регионалнасистема за управление наотпадъците, състояща се отрегионално депо и/илидруги съоръжения затретиране на отпадъци.

административана Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.24 ал.1 от ЗУО неприложимо Община

Общински
съвет

2 Определяне на отделнитесъоръжения за третиранена отпадъци, структурата иразвитието на
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.4
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение
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регионалната система зауправление на отпадъци
3 определяне на общините,които възлагат общественипоръчки за избор надоставчици иизпълнители поизграждането наелементите нарегионалната система зауправление на отпадъци,както и запредставителността наобщините в комисиите запровеждане наобществените поръчки;

Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.5
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение

4 Определяне на собственияпринос на общината зафинансиране нарегионалната система
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.26 ал.13 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.3 от
ЗМДТ

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

Община

Общински
съвет
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5 осигуряването на съдове засъбиране на битовитеотпадъци - контейнери,кофи и други;
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.1 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.1 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Безвъзмезден
заем ПУДООС
за закупуване
на съдове

6. събиране на битовитеотпадъци итранспортирането им додепата или другиинсталации и съоръженияза оползотворяванетои/или обезвреждането им

финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.2 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.2 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Безвъзмезден
заем ПУДООС

За закупуване
на техника

община

Начин на възлагане6.1. чрез предоставяне на концесия6.2.чрез възлагане по реда на ЗОП6.3. чрез създаване на Общинско предприятие
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7 почистване на уличнитеплатна, площадите, алеите,парковите и другитетеритории от населенитеместа, предназначени заобществено ползване
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.3 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.4 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Начин на възлагане7.1.чрез възлагане по реда на ЗОП7.2. чрез създаване на Общинско предприятие
8 Избор на площадка,изграждане, експлоатация,закриване и мониторингна депата за битовиотпадъци или на другиинсталации илисъоръжения заоползотворяването и/илиобезвреждане на битовиотпадъци

Административна

Експертна

финансова

2015година Чл.19, ал.3 т.4 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение
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9 организирането насъбирането,оползотворяването  иобезвреждането настроителни отпадъци отремонтна дейност,образувани отдомакинствата натериторията насъответната община

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.1. изграждане наплощадка за събиране иинсталация запреварително третиране ирезциклиране на СО

Административна

Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.2. Приемане нанормативна уредба заприлагане на ЗУО и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени

средства
Община

Общински
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НАРЕДБАта за управлениена строителнитеотпадъци и за влаганена рециклиранистроителни материали
Експертна

финансова

съвет

10 разделно събиране набитови отпадъци натериторията на общинатанай-малко за следнитеотпадъчни материали:хартия и картон, метали,пластмаси и стъкло;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.6 от
ЗУО

Собствени
средства

община

10.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

10.2. изменение наобщинската нормативнауреба Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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11 организирането надейностите по разделносъбиране на масоворазпространени отпадъции/или оказва съдействиена организациите заоползотворяване на масоворазпространени отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемите за разделносъбиране и местата запредаване на масоворазпространениетеотпадъци

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.1. Сключване,актуализиране,продължаване и контролна договори с ОООО
Административна

експертна

постоянен Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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12 Изпълнение на решениятана общото събрание нарегионалните сдруженияза управление наотпадъците нарегионален принцип исъдейства за създаване нацентрове за повторнаупотреба, поправка иподготовка за повторнаупотреба

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

до
функционирането

на системата

Чл.19, ал.3 т.8 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение

13 организирането наразделно събиране наопасните битови отпадъциизвън обхвата нанаредбите по чл.13, ал. 1 отЗУО и предаването им заоползотворяване и/илиобезвреждане

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

13.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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13.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

14 разделното събиране исъхраняването на битовибиоразградими отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемата за разделносъбиране на отпадъците ипредаването им закомпостиране илианаеробно разграждане

Административна

Експертна

Финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.10
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

14.1. Изграждане наплощадки за събиране наразделно събрани "зелени"отпадъци от поддържанетона общински, държавни ичастни озеленени площи идекоративна растителност

Административна

Експертна

Финансова

2014 - Собствени
средства

ПУДООС

община
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14.2. Допълнение иизменение на договоритеза поддържане наозелените площи с клаузиза минимизиране на"зелените" отпадъци
Административна

експертна

2014 - - община

14.3. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

15 осигуряването наплощадки забезвъзмездно предаванена разделно събраниотпадъци отдомакинствата, в т.ч.едрогабаритни отпадъци,опасни отпадъци и други

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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16 Почистването от отпадъцина общинските пътища всъответствие с чл. 12 отЗУО - почистване наотпадъци от пътя, земнотоплатно, пътнитесъоръжения,обслужващите зони,крайпътните обслужващикомплекси, както иосигуряване на съдове засъбиране на отпадъците итранспортирането им досъоръжения за тяхнототретиране;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.1. Допълнение надоговорите илисключване на договори заизвършване на услугаосигуряване на чистота,сметосъбиране исметоизвозване

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми и Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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наредби
17 осигуряването наинформация наобществеността по всичкивъпроси иангажименти, вменениот закона чрез интернетстраницата на съответнатаобщина, както и по другподходящ начин

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.1. осигуряване наинтернет достъп понационалната нормативнауредба чрез линк къминтернет страницата наМОСВ и РИОСВ-Пазарджик
Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.2. осигуряване наинтернет достъп пообщинската нормативнауредба, свързана суправлението наотпадъците - програма,наредби

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община
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18 Създаване и поддържанена регистър на площадкитеза предаване на отпадъциот пластмаси, стъкло,хартия и картон натериторията насъответната община

Административна

експертна

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.14
от ЗУО

Собствени
средства

община

19 предотвратяването наизхвърлянето на отпадъцина неразрешени за товаместа и/или създаванетона незаконни сметища иорганизиране напочистването им

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.1.Контролни дейности- извършване напроверки, съставяне наконстативни протоколи,предписания, актове заустановяване нанарушения, издаване нанаказателнипостановления

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.2. Изменение и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени Община



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

142

актуализиране наобщинските програми инаредби експертна средства

20. Изменение иактуализиране наобщинската нормативнауредба
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Община

21 Закриване и рекултивацияна общинско сметище Административна

Експертна

инвесиционна

2015-2016 ЗУО Собствени
средства

ПУДООС

ОПОС 2014-
2020

Община

Регионално
сдружение

22 Изменение нанормативната база заопределяне на такса"битови отпадъци"
Административна

експертна

01.11.2014 ЗМДТ Собствени
средства

Община
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

№ ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪОТВЕСТВИЕ
СЪС

НОРМ.ИЗИСКВАН
ИЯ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРЕН

1 Участие в Регионалносдружение на общини заизграждане на регионалнасистема за управление наотпадъците, състояща се отрегионално депо и/илидруги съоръжения затретиране на отпадъци.

административана Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.24 ал.1 от ЗУО неприложимо Община

Общински
съвет

2 Определяне на отделнитесъоръжения за третиранена отпадъци, структурата иразвитието на
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.4
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение
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регионалната система зауправление на отпадъци
3 определяне на общините,които възлагат общественипоръчки за избор надоставчици иизпълнители поизграждането наелементите нарегионалната система зауправление на отпадъци,както и запредставителността наобщините в комисиите запровеждане наобществените поръчки;

Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.5
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение

4 Определяне на собственияпринос на общината зафинансиране нарегионалната система
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.26 ал.13 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.3 от
ЗМДТ

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

Община

Общински
съвет
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5 осигуряването на съдове засъбиране на битовитеотпадъци - контейнери,кофи и други;
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.1 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.1 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Безвъзмезден
заем ПУДООС
за закупуване
на съдове

6. събиране на битовитеотпадъци итранспортирането им додепата или другиинсталации и съоръженияза оползотворяванетои/или обезвреждането им

финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.2 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.2 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Безвъзмезден
заем ПУДООС

За закупуване
на техника

община

Начин на възлагане6.1. чрез предоставяне на концесия6.2.чрез възлагане по реда на ЗОП6.3. чрез създаване на Общинско предприятие
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7 почистване на уличнитеплатна, площадите, алеите,парковите и другитетеритории от населенитеместа, предназначени заобществено ползване
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.3 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.4 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Начин на възлагане7.1.чрез възлагане по реда на ЗОП7.2. чрез създаване на Общинско предприятие
8 Избор на площадка,изграждане, експлоатация,закриване и мониторингна депата за битовиотпадъци или на другиинсталации илисъоръжения заоползотворяването и/илиобезвреждане на битовиотпадъци

Административна

Експертна

финансова

2015година Чл.19, ал.3 т.4 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение
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9 организирането насъбирането,оползотворяването  иобезвреждането настроителни отпадъци отремонтна дейност,образувани отдомакинствата натериторията насъответната община

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.1. изграждане наплощадка за събиране иинсталация запреварително третиране ирезциклиране на СО

Административна

Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.2. Приемане нанормативна уредба заприлагане на ЗУО и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени

средства
Община

Общински
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НАРЕДБАта за управлениена строителнитеотпадъци и за влаганена рециклиранистроителни материали
Експертна

финансова

съвет

10 разделно събиране набитови отпадъци натериторията на общинатанай-малко за следнитеотпадъчни материали:хартия и картон, метали,пластмаси и стъкло;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.6 от
ЗУО

Собствени
средства

община

10.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци внаселени места над 10000жители
Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

10.2. изменение наобщинската нормативнауреба Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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11 организирането надейностите по разделносъбиране на масоворазпространени отпадъции/или оказва съдействиена организациите заоползотворяване на масоворазпространени отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемите за разделносъбиране и местата запредаване на масоворазпространениетеотпадъци

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.1. Сключване,актуализиране,продължаване и контролна договори с ОООО
Административна

експертна

постоянен Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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12 Изпълнение на решениятана общото събрание нарегионалните сдруженияза управление наотпадъците нарегионален принцип исъдейства за създаване нацентрове за повторнаупотреба, поправка иподготовка за повторнаупотреба

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

до
функционирането

на системата

Чл.19, ал.3 т.8 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение

13 организирането наразделно събиране наопасните битови отпадъциизвън обхвата нанаредбите по чл.13, ал. 1 отЗУО и предаването им заоползотворяване и/илиобезвреждане

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

13.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци внаселени места над 10000жители
Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

151

13.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

14 разделното събиране исъхраняването на битовибиоразградими отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемата за разделносъбиране на отпадъците ипредаването им закомпостиране илианаеробно разграждане

Административна

Експертна

Финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.10
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

14.1. Изграждане наплощадки за събиране наразделно събрани "зелени"отпадъци от поддържанетона общински, държавни ичастни озеленени площи идекоративна растителност

Административна

Експертна

Финансова

2014 - Собствени
средства

ПУДООС

община
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14.2. Допълнение иизменение на договоритеза поддържане наозелените площи с клаузиза минимизиране на"зелените" отпадъци
Административна

експертна

2014 - - община

14.3. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

15 осигуряването наплощадки забезвъзмездно предаванена разделно събраниотпадъци отдомакинствата, в т.ч.едрогабаритни отпадъци,опасни отпадъци и другивъв всички населени местас население, по-голямо от10 000 жители натериторията на общината,и при необходимост в

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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други населени места
16 Почистването от отпадъцина общинските пътища всъответствие с чл. 12 отЗУО - почистване наотпадъци от пътя, земнотоплатно, пътнитесъоръжения,обслужващите зони,крайпътните обслужващикомплекси, както иосигуряване на съдове засъбиране на отпадъците итранспортирането им досъоръжения за тяхнототретиране;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.1. Допълнение надоговорите илисключване на договори заизвършване на услугаосигуряване на чистота,сметосъбиране исметоизвозване

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.2. Изменение иактуализиране на Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени община
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общинските програми инаредби експертна средства

17 осигуряването наинформация наобществеността по всичкивъпроси иангажименти, вменениот закона чрез интернетстраницата на съответнатаобщина, както и по другподходящ начин

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.1. осигуряване наинтернет достъп понационалната нормативнауредба чрез линк къминтернет страницата наМОСВ и РИОСВ-Пазарджик
Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.2. осигуряване наинтернет достъп пообщинската нормативнауредба, свързана суправлението наотпадъците - програма,
Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община
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наредби
18 Създаване и поддържанена регистър на площадкитеза предаване на отпадъциот пластмаси, стъкло,хартия и картон натериторията насъответната община

Административна

експертна

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.14
от ЗУО

Собствени
средства

община

19 предотвратяването наизхвърлянето на отпадъцина неразрешени за товаместа и/или създаванетона незаконни сметища иорганизиране напочистването им

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.1.Контролни дейности- извършване напроверки, съставяне наконстативни протоколи,предписания, актове заустановяване нанарушения, издаване нанаказателнипостановления

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община
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19.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Община

20. Изменение иактуализиране наобщинската нормативнауредба
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Община

21 Закриване и рекултивацияна общинско сметище Административна

Експертна

инвесиционна

2015-2016 ЗУО Собствени
средства

ПУДООС

ОПОС 2014-
2020

Община

Регионално
сдружение

22 Изменение нанормативната база заопределяне на такса"битови отпадъци"
Административна

експертна

01.11.2014 ЗМДТ Собствени
средства

Община
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

№ ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪОТВЕСТВИЕ
СЪС

НОРМ.ИЗИСКВАН
ИЯ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРЕН

1 Участие в Регионалносдружение на общини заизграждане на регионалнасистема за управление наотпадъците, състояща се отрегионално депо и/илидруги съоръжения затретиране на отпадъци.

административана Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.24 ал.1 от ЗУО неприложимо Община

Общински
съвет

2 Определяне на отделнитесъоръжения за третиранена отпадъци, структурата иразвитието нарегионалната система за
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.4
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение
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управление на отпадъци
3 определяне на общините,които възлагат общественипоръчки за избор надоставчици иизпълнители поизграждането наелементите нарегионалната система зауправление на отпадъци,както и запредставителността наобщините в комисиите запровеждане наобществените поръчки;

Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.5
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение

4 Определяне на собственияпринос на общината зафинансиране нарегионалната система
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.26 ал.13 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.3 от
ЗМДТ

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

Община

Общински
съвет
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5 осигуряването на съдове засъбиране на битовитеотпадъци - контейнери,кофи и други;
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.1 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.1 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Безвъзмезден
заем ПУДООС
за закупуване
на съдове

6. събиране на битовитеотпадъци итранспортирането им додепата или другиинсталации и съоръженияза оползотворяванетои/или обезвреждането им

финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.2 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.2 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Безвъзмезден
заем ПУДООС

За закупуване
на техника

община

Начин на възлагане6.1. чрез предоставяне на концесия6.2.чрез възлагане по реда на ЗОП6.3. чрез създаване на Общинско предприятие
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7 почистване на уличнитеплатна, площадите, алеите,парковите и другитетеритории от населенитеместа, предназначени заобществено ползване
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.3 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.4 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Начин на възлагане7.1.чрез възлагане по реда на ЗОП7.2. чрез създаване на Общинско предприятие
8 Избор на площадка,изграждане, експлоатация,закриване и мониторингна депата за битовиотпадъци или на другиинсталации илисъоръжения заоползотворяването и/илиобезвреждане на битовиотпадъци

Административна

Експертна

финансова

2015година Чл.19, ал.3 т.4 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение
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9 организирането насъбирането,оползотворяването  иобезвреждането настроителни отпадъци отремонтна дейност,образувани отдомакинствата натериторията насъответната община

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.1. изграждане наплощадка за събиране иинсталация запреварително третиране ирезциклиране на СО

Административна

Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.2. Приемане нанормативна уредба заприлагане на ЗУО и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени

средства
Община

Общински
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НАРЕДБАта за управлениена строителнитеотпадъци и за влаганена рециклиранистроителни материали
Експертна

финансова

съвет

10 разделно събиране набитови отпадъци натериторията на общинатанай-малко за следнитеотпадъчни материали:хартия и картон, метали,пластмаси и стъкло;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.6 от
ЗУО

Собствени
средства

община

10.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

10.2. изменение наобщинската нормативнауреба Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

163

11 организирането надейностите по разделносъбиране на масоворазпространени отпадъции/или оказва съдействиена организациите заоползотворяване на масоворазпространени отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемите за разделносъбиране и местата запредаване на масоворазпространениетеотпадъци

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.1. Сключване,актуализиране,продължаване и контролна договори с ОООО
Административна

експертна

постоянен Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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12 Изпълнение на решениятана общото събрание нарегионалните сдруженияза управление наотпадъците нарегионален принцип исъдейства за създаване нацентрове за повторнаупотреба, поправка иподготовка за повторнаупотреба

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

до
функционирането

на системата

Чл.19, ал.3 т.8 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение

13 организирането наразделно събиране наопасните битови отпадъциизвън обхвата нанаредбите по чл.13, ал. 1 отЗУО и предаването им заоползотворяване и/илиобезвреждане

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

13.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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13.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

14 разделното събиране исъхраняването на битовибиоразградими отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемата за разделносъбиране на отпадъците ипредаването им закомпостиране илианаеробно разграждане

Административна

Експертна

Финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.10
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

14.1. Изграждане наплощадки за събиране наразделно събрани "зелени"отпадъци от поддържанетона общински, държавни ичастни озеленени площи идекоративна растителност

Административна

Експертна

Финансова

2014 - Собствени
средства

ПУДООС

община
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14.2. Допълнение иизменение на договоритеза поддържане наозелените площи с клаузиза минимизиране на"зелените" отпадъци
Административна

експертна

2014 - - община

14.3. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

15 осигуряването наплощадки забезвъзмездно предаванена разделно събраниотпадъци отдомакинствата, в т.ч.едрогабаритни отпадъци,опасни отпадъци и други

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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16 Почистването от отпадъцина общинските пътища всъответствие с чл. 12 отЗУО - почистване наотпадъци от пътя, земнотоплатно, пътнитесъоръжения,обслужващите зони,крайпътните обслужващикомплекси, както иосигуряване на съдове засъбиране на отпадъците итранспортирането им досъоръжения за тяхнототретиране;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.1. Допълнение надоговорите илисключване на договори заизвършване на услугаосигуряване на чистота,сметосъбиране исметоизвозване

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми и Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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наредби
17 осигуряването наинформация наобществеността по всичкивъпроси иангажименти, вменениот закона чрез интернетстраницата на съответнатаобщина, както и по другподходящ начин

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.1. осигуряване наинтернет достъп понационалната нормативнауредба чрез линк къминтернет страницата наМОСВ и РИОСВ-Пазарджик
Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.2. осигуряване наинтернет достъп пообщинската нормативнауредба, свързана суправлението наотпадъците - програма,наредби

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община
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18 Създаване и поддържанена регистър на площадкитеза предаване на отпадъциот пластмаси, стъкло,хартия и картон натериторията насъответната община

Административна

експертна

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.14
от ЗУО

Собствени
средства

община

19 предотвратяването наизхвърлянето на отпадъцина неразрешени за товаместа и/или създаванетона незаконни сметища иорганизиране напочистването им

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.1.Контролни дейности- извършване напроверки, съставяне наконстативни протоколи,предписания, актове заустановяване нанарушения, издаване нанаказателнипостановления

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.2. Изменение и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени Община
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актуализиране наобщинските програми инаредби експертна средства

20. Изменение иактуализиране наобщинската нормативнауредба
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Община

21 Закриване и рекултивацияна общинско сметище Административна

Експертна

инвесиционна

2015-2016 ЗУО Собствени
средства

ПУДООС

ОПОС 2014-
2020

Община

Регионално
сдружение

22 Изменение нанормативната база заопределяне на такса"битови отпадъци"
Административна

експертна

01.11.2014 ЗМДТ Собствени
средства

Община
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

№ ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪОТВЕСТВИЕ
СЪС

НОРМ.ИЗИСКВАН
ИЯ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРЕН

1 Участие в Регионалносдружение на общини заизграждане на регионалнасистема за управление наотпадъците, състояща се отрегионално депо и/илидруги съоръжения затретиране на отпадъци.

административана Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.24 ал.1 от ЗУО неприложимо Община

Общински
съвет

2 Определяне на отделнитесъоръжения за третиранена отпадъци, структурата иразвитието нарегионалната система за
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.4
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение
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управление на отпадъци
3 определяне на общините,които възлагат общественипоръчки за избор надоставчици иизпълнители поизграждането наелементите нарегионалната система зауправление на отпадъци,както и запредставителността наобщините в комисиите запровеждане наобществените поръчки;

Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.5
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение

4 Определяне на собственияпринос на общината зафинансиране нарегионалната система
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.26 ал.13 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.3 от
ЗМДТ

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

Община

Общински
съвет
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5 осигуряването на съдове засъбиране на битовитеотпадъци - контейнери,кофи и други;
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.1 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.1 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Безвъзмезден
заем ПУДООС
за закупуване
на съдове

6. събиране на битовитеотпадъци итранспортирането им додепата или другиинсталации и съоръженияза оползотворяванетои/или обезвреждането им

финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.2 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.2 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Безвъзмезден
заем ПУДООС

За закупуване
на техника

община

Начин на възлагане6.1. чрез предоставяне на концесия6.2.чрез възлагане по реда на ЗОП6.3. чрез създаване на Общинско предприятие
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7 почистване на уличнитеплатна, площадите, алеите,парковите и другитетеритории от населенитеместа, предназначени заобществено ползване
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.3 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.4 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Начин на възлагане7.1.чрез възлагане по реда на ЗОП7.2. чрез създаване на Общинско предприятие
8 Избор на площадка,изграждане, експлоатация,закриване и мониторингна депата за битовиотпадъци или на другиинсталации илисъоръжения заоползотворяването и/илиобезвреждане на битовиотпадъци

Административна

Експертна

финансова

2015година Чл.19, ал.3 т.4 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение
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9 организирането насъбирането,оползотворяването  иобезвреждането настроителни отпадъци отремонтна дейност,образувани отдомакинствата натериторията насъответната община

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.1. изграждане наплощадка за събиране иинсталация запреварително третиране ирезциклиране на СО

Административна

Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.2. Приемане нанормативна уредба заприлагане на ЗУО и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени

средства
Община

Общински
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НАРЕДБАта за управлениена строителнитеотпадъци и за влаганена рециклиранистроителни материали
Експертна

финансова

съвет

10 разделно събиране набитови отпадъци натериторията на общинатанай-малко за следнитеотпадъчни материали:хартия и картон, метали,пластмаси и стъкло;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.6 от
ЗУО

Собствени
средства

община

10.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

10.2. изменение наобщинската нормативнауреба Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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11 организирането надейностите по разделносъбиране на масоворазпространени отпадъции/или оказва съдействиена организациите заоползотворяване на масоворазпространени отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемите за разделносъбиране и местата запредаване на масоворазпространениетеотпадъци

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.1. Сключване,актуализиране,продължаване и контролна договори с ОООО
Административна

експертна

постоянен Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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12 Изпълнение на решениятана общото събрание нарегионалните сдруженияза управление наотпадъците нарегионален принцип исъдейства за създаване нацентрове за повторнаупотреба, поправка иподготовка за повторнаупотреба

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

до
функционирането

на системата

Чл.19, ал.3 т.8 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение

13 организирането наразделно събиране наопасните битови отпадъциизвън обхвата нанаредбите по чл.13, ал. 1 отЗУО и предаването им заоползотворяване и/илиобезвреждане

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

13.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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13.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

14 разделното събиране исъхраняването на битовибиоразградими отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемата за разделносъбиране на отпадъците ипредаването им закомпостиране илианаеробно разграждане

Административна

Експертна

Финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.10
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

14.1. Изграждане наплощадки за събиране наразделно събрани "зелени"отпадъци от поддържанетона общински, държавни ичастни озеленени площи идекоративна растителност

Административна

Експертна

Финансова

2014 - Собствени
средства

ПУДООС

община
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14.2. Допълнение иизменение на договоритеза поддържане наозелените площи с клаузиза минимизиране на"зелените" отпадъци
Административна

експертна

2014 - - община

14.3. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

15 осигуряването наплощадки забезвъзмездно предаванена разделно събраниотпадъци отдомакинствата, в т.ч.едрогабаритни отпадъци,опасни отпадъци и други

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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16 Почистването от отпадъцина общинските пътища всъответствие с чл. 12 отЗУО - почистване наотпадъци от пътя, земнотоплатно, пътнитесъоръжения,обслужващите зони,крайпътните обслужващикомплекси, както иосигуряване на съдове засъбиране на отпадъците итранспортирането им досъоръжения за тяхнототретиране;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.1. Допълнение надоговорите илисключване на договори заизвършване на услугаосигуряване на чистота,сметосъбиране исметоизвозване

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми и Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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наредби
17 осигуряването наинформация наобществеността по всичкивъпроси иангажименти, вменениот закона чрез интернетстраницата на съответнатаобщина, както и по другподходящ начин

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.1. осигуряване наинтернет достъп понационалната нормативнауредба чрез линк къминтернет страницата наМОСВ и РИОСВ-Пазарджик
Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.2. осигуряване наинтернет достъп пообщинската нормативнауредба, свързана суправлението наотпадъците - програма,наредби

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община
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18 Създаване и поддържанена регистър на площадкитеза предаване на отпадъциот пластмаси, стъкло,хартия и картон натериторията насъответната община

Административна

експертна

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.14
от ЗУО

Собствени
средства

община

19 предотвратяването наизхвърлянето на отпадъцина неразрешени за товаместа и/или създаванетона незаконни сметища иорганизиране напочистването им

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.1.Контролни дейности- извършване напроверки, съставяне наконстативни протоколи,предписания, актове заустановяване нанарушения, издаване нанаказателнипостановления

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.2. Изменение и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени Община
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актуализиране наобщинските програми инаредби експертна средства

20. Изменение иактуализиране наобщинската нормативнауредба
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Община

21 Закриване и рекултивацияна общинско сметище Административна

Експертна

инвесиционна

2015-2016 ЗУО Собствени
средства

ПУДООС

ОПОС 2014-
2020

Община

Регионално
сдружение

22 Изменение нанормативната база заопределяне на такса"битови отпадъци"
Административна

експертна

01.11.2014 ЗМДТ Собствени
средства

Община
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА

ОБЩИНА РАКИТОВО

№ ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪОТВЕСТВИЕ
СЪС

НОРМ.ИЗИСКВАН
ИЯ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРЕН

1 Участие в Регионалносдружение на общини заизграждане на регионалнасистема за управление наотпадъците, състояща се отрегионално депо и/илидруги съоръжения затретиране на отпадъци.

административана Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.24 ал.1 от ЗУО неприложимо Община

Общински
съвет

2 Определяне на отделнитесъоръжения за третиранена отпадъци, структурата иразвитието нарегионалната система зауправление на отпадъци
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.4
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение
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3 определяне на общините,които възлагат общественипоръчки за избор надоставчици иизпълнители поизграждането наелементите нарегионалната система зауправление на отпадъци,както и запредставителността наобщините в комисиите запровеждане наобществените поръчки;

Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.5
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение

4 Определяне на собственияпринос на общината зафинансиране нарегионалната система
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.26 ал.13 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.3 от
ЗМДТ

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

Община

Общински
съвет
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5 осигуряването на съдове засъбиране на битовитеотпадъци - контейнери,кофи и други;
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.1 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.1 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Безвъзмезден
заем ПУДООС
за закупуване
на съдове

6. събиране на битовитеотпадъци итранспортирането им додепата или другиинсталации и съоръженияза оползотворяванетои/или обезвреждането им

финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.2 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.2 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Безвъзмезден
заем ПУДООС

За закупуване
на техника

община

Начин на възлагане6.1. чрез предоставяне на концесия6.2.чрез възлагане по реда на ЗОП6.3. чрез създаване на Общинско предприятие
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7 почистване на уличнитеплатна, площадите, алеите,парковите и другитетеритории от населенитеместа, предназначени заобществено ползване
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.3 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.4 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Начин на възлагане7.1.чрез възлагане по реда на ЗОП7.2. чрез създаване на Общинско предприятие
8 Избор на площадка,изграждане, експлоатация,закриване и мониторингна депата за битовиотпадъци или на другиинсталации илисъоръжения заоползотворяването и/илиобезвреждане на битовиотпадъци

Административна

Експертна

финансова

2015година Чл.19, ал.3 т.4 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение
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9 организирането насъбирането,оползотворяването  иобезвреждането настроителни отпадъци отремонтна дейност,образувани отдомакинствата натериторията насъответната община

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.1. изграждане наплощадка за събиране иинсталация запреварително третиране ирезциклиране на СО

Административна

Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.2. Приемане нанормативна уредба заприлагане на ЗУО и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени

средства
Община

Общински
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НАРЕДБАта за управлениена строителнитеотпадъци и за влаганена рециклиранистроителни материали
Експертна

финансова

съвет

10 разделно събиране набитови отпадъци натериторията на общинатанай-малко за следнитеотпадъчни материали:хартия и картон, метали,пластмаси и стъкло;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.6 от
ЗУО

Собствени
средства

община

10.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

10.2. изменение наобщинската нормативнауреба Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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11 организирането надейностите по разделносъбиране на масоворазпространени отпадъции/или оказва съдействиена организациите заоползотворяване на масоворазпространени отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемите за разделносъбиране и местата запредаване на масоворазпространениетеотпадъци

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.1. Сключване,актуализиране,продължаване и контролна договори с ОООО
Административна

експертна

постоянен Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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12 Изпълнение на решениятана общото събрание нарегионалните сдруженияза управление наотпадъците нарегионален принцип исъдейства за създаване нацентрове за повторнаупотреба, поправка иподготовка за повторнаупотреба

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

до
функционирането

на системата

Чл.19, ал.3 т.8 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение

13 организирането наразделно събиране наопасните битови отпадъциизвън обхвата нанаредбите по чл.13, ал. 1 отЗУО и предаването им заоползотворяване и/илиобезвреждане

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

13.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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13.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

14 разделното събиране исъхраняването на битовибиоразградими отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемата за разделносъбиране на отпадъците ипредаването им закомпостиране илианаеробно разграждане

Административна

Експертна

Финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.10
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

14.1. Изграждане наплощадки за събиране наразделно събрани "зелени"отпадъци от поддържанетона общински, държавни ичастни озеленени площи идекоративна растителност

Административна

Експертна

Финансова

2014 - Собствени
средства

ПУДООС

община
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14.2. Допълнение иизменение на договоритеза поддържане наозелените площи с клаузиза минимизиране на"зелените" отпадъци
Административна

експертна

2014 - - община

14.3. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

15 осигуряването наплощадки забезвъзмездно предаванена разделно събраниотпадъци отдомакинствата, в т.ч.едрогабаритни отпадъци,опасни отпадъци и други

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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16 Почистването от отпадъцина общинските пътища всъответствие с чл. 12 отЗУО - почистване наотпадъци от пътя, земнотоплатно, пътнитесъоръжения,обслужващите зони,крайпътните обслужващикомплекси, както иосигуряване на съдове засъбиране на отпадъците итранспортирането им досъоръжения за тяхнототретиране;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.1. Допълнение надоговорите илисключване на договори заизвършване на услугаосигуряване на чистота,сметосъбиране исметоизвозване

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми и Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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наредби
17 осигуряването наинформация наобществеността по всичкивъпроси иангажименти, вменениот закона чрез интернетстраницата на съответнатаобщина, както и по другподходящ начин

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.1. осигуряване наинтернет достъп понационалната нормативнауредба чрез линк къминтернет страницата наМОСВ и РИОСВ-Пазарджик
Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.2. осигуряване наинтернет достъп пообщинската нормативнауредба, свързана суправлението наотпадъците - програма,наредби

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община
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18 Създаване и поддържанена регистър на площадкитеза предаване на отпадъциот пластмаси, стъкло,хартия и картон натериторията насъответната община

Административна

експертна

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.14
от ЗУО

Собствени
средства

община

19 предотвратяването наизхвърлянето на отпадъцина неразрешени за товаместа и/или създаванетона незаконни сметища иорганизиране напочистването им

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.1.Контролни дейности- извършване напроверки, съставяне наконстативни протоколи,предписания, актове заустановяване нанарушения, издаване нанаказателнипостановления

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.2. Изменение и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени Община



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

198

актуализиране наобщинските програми инаредби експертна средства

20. Изменение иактуализиране наобщинската нормативнауредба
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Община

21 Закриване и рекултивацияна общинско сметище Административна

Експертна

инвесиционна

2015-2016 ЗУО Собствени
средства

ПУДООС

ОПОС 2014-
2020

Община

Регионално
сдружение

22 Изменение нанормативната база заопределяне на такса"битови отпадъци"
Административна

експертна

01.11.2014 ЗМДТ Собствени
средства

Община
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

№ ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪОТВЕСТВИЕ
СЪС

НОРМ.ИЗИСКВАН
ИЯ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРЕН

1 Участие в Регионалносдружение на общини заизграждане на регионалнасистема за управление наотпадъците, състояща се отрегионално депо и/илидруги съоръжения затретиране на отпадъци.

административана Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.24 ал.1 от ЗУО неприложимо Община

Общински
съвет

2 Определяне на отделнитесъоръжения за третиранена отпадъци, структурата иразвитието на
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.4
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение
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регионалната система зауправление на отпадъци
3 определяне на общините,които възлагат общественипоръчки за избор надоставчици иизпълнители поизграждането наелементите нарегионалната система зауправление на отпадъци,както и запредставителността наобщините в комисиите запровеждане наобществените поръчки;

Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.чл.26 ал.1 т.5
от ЗУО

неприложимо Община

Регионално
сдружение

4 Определяне на собственияпринос на общината зафинансиране нарегионалната система
Административна

експертна

Постоянен до
функционирането

на системата

Чл.26 ал.13 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.3 от
ЗМДТ

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

Община

Общински
съвет
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5 осигуряването на съдове засъбиране на битовитеотпадъци - контейнери,кофи и други;
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.1 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.1 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Безвъзмезден
заем ПУДООС
за закупуване
на съдове

6. събиране на битовитеотпадъци итранспортирането им додепата или другиинсталации и съоръженияза оползотворяванетои/или обезвреждането им

финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.2 от
ЗУО

Чл.66 ал.1 т.2 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Безвъзмезден
заем ПУДООС

За закупуване
на техника

община

Начин на възлагане6.1. чрез предоставяне на концесия6.2.чрез възлагане по реда на ЗОП6.3. чрез създаване на Общинско предприятие
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7 почистване на уличнитеплатна, площадите, алеите,парковите и другитетеритории от населенитеместа, предназначени заобществено ползване
финансова постоянен Чл.19.ал.3 т.3 от

ЗУО

Чл.66 ал.1 т.4 от
ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

община

Начин на възлагане7.1.чрез възлагане по реда на ЗОП7.2. чрез създаване на Общинско предприятие
8 Избор на площадка,изграждане, експлоатация,закриване и мониторингна депата за битовиотпадъци или на другиинсталации илисъоръжения заоползотворяването и/илиобезвреждане на битовиотпадъци

Административна

Експертна

финансова

2015година Чл.19, ал.3 т.4 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение
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9 организирането насъбирането,оползотворяването  иобезвреждането настроителни отпадъци отремонтна дейност,образувани отдомакинствата натериторията насъответната община

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.1. изграждане наплощадка за събиране иинсталация запреварително третиране ирезциклиране на СО

Административна

Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

ПУДООС

Публично-
частни

партньорства

ОПОС 2014-
2020

Община

Мяраката е
възможно

да се
изпълни в

рамките на
Регионално

то
сдружение,

като 2-ри
етап9.2. Приемане нанормативна уредба заприлагане на ЗУО и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени

средства
Община

Общински
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НАРЕДБАта за управлениена строителнитеотпадъци и за влаганена рециклиранистроителни материали
Експертна

финансова

съвет

10 разделно събиране набитови отпадъци натериторията на общинатанай-малко за следнитеотпадъчни материали:хартия и картон, метали,пластмаси и стъкло;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.6 от
ЗУО

Собствени
средства

община

10.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.5 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

10.2. изменение наобщинската нормативнауреба Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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11 организирането надейностите по разделносъбиране на масоворазпространени отпадъции/или оказва съдействиена организациите заоползотворяване на масоворазпространени отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемите за разделносъбиране и местата запредаване на масоворазпространениетеотпадъци

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.1. Сключване,актуализиране,продължаване и контролна договори с ОООО
Административна

експертна

постоянен Чл.19, ал.3 т.7 от
ЗУО

Собствени
средства

община

11.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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12 Изпълнение на решениятана общото събрание нарегионалните сдруженияза управление наотпадъците нарегионален принцип исъдейства за създаване нацентрове за повторнаупотреба, поправка иподготовка за повторнаупотреба

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

до
функционирането

на системата

Чл.19, ал.3 т.8 от
ЗУО

Такса "битови
отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени
средства

ПУДООС

Община

Мярката се
изпълнява в
рамките на
Регионално

то
сдружение

13 организирането наразделно събиране наопасните битови отпадъциизвън обхвата нанаредбите по чл.13, ал. 1 отЗУО и предаването им заоползотворяване и/илиобезвреждане

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

13.1. изграждане наплощадки за безвъзмезднопредаване на отпадъци Експертна

финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.9 от
ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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13.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

14 разделното събиране исъхраняването на битовибиоразградими отпадъци,в т.ч. определя местата заразполагане нанеобходимите елементи насистемата за разделносъбиране на отпадъците ипредаването им закомпостиране илианаеробно разграждане

Административна

Експертна

Финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.10
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община

14.1. Изграждане наплощадки за събиране наразделно събрани "зелени"отпадъци от поддържанетона общински, държавни ичастни озеленени площи идекоративна растителност

Административна

Експертна

Финансова

2014 - Собствени
средства

ПУДООС

община
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14.2. Допълнение иизменение на договоритеза поддържане наозелените площи с клаузиза минимизиране на"зелените" отпадъци
Административна

експертна

2014 - - община

14.3. Изменение иактуализиране наобщинските програми инаредби
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община

15 осигуряването наплощадки забезвъзмездно предаванена разделно събраниотпадъци отдомакинствата, в т.ч.едрогабаритни отпадъци,опасни отпадъци и други

Административна

Експертна

Финансова

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.11
от ЗУО

Собствени
средства

ПУДООС

община
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16 Почистването от отпадъцина общинските пътища всъответствие с чл. 12 отЗУО - почистване наотпадъци от пътя, земнотоплатно, пътнитесъоръжения,обслужващите зони,крайпътните обслужващикомплекси, както иосигуряване на съдове засъбиране на отпадъците итранспортирането им досъоръжения за тяхнототретиране;

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.1. Допълнение надоговорите илисключване на договори заизвършване на услугаосигуряване на чистота,сметосъбиране исметоизвозване

Административна

Експертна

финансова

2014 Чл.19, ал.3 т.12
от ЗУО

Собствени
средства

община

16.2. Изменение иактуализиране наобщинските програми и Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

община
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наредби
17 осигуряването наинформация наобществеността по всичкивъпроси иангажименти, вменениот закона чрез интернетстраницата на съответнатаобщина, както и по другподходящ начин

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.1. осигуряване наинтернет достъп понационалната нормативнауредба чрез линк къминтернет страницата наМОСВ и РИОСВ-Пазарджик
Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община

17.2. осигуряване наинтернет достъп пообщинската нормативнауредба, свързана суправлението наотпадъците - програма,наредби

Административна

Експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.13
от ЗУО

Собствени
средства

община
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18 Създаване и поддържанена регистър на площадкитеза предаване на отпадъциот пластмаси, стъкло,хартия и картон натериторията насъответната община

Административна

експертна

13.07.2014 Чл.19, ал.3 т.14
от ЗУО

Собствени
средства

община

19 предотвратяването наизхвърлянето на отпадъцина неразрешени за товаместа и/или създаванетона незаконни сметища иорганизиране напочистването им

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.1.Контролни дейности- извършване напроверки, съставяне наконстативни протоколи,предписания, актове заустановяване нанарушения, издаване нанаказателнипостановления

Административна

експертна

2014 Чл.19, ал.3 т.15
от ЗУО

Собствени
средства

община

19.2. Изменение и Административна 13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени Община
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актуализиране наобщинските програми инаредби експертна средства

20. Изменение иактуализиране наобщинската нормативнауредба
Административна

експертна

13.07.2014 Чл.52 от ЗУО Собствени
средства

Община

21 Закриване и рекултивацияна общинско сметище Административна

Експертна

инвесиционна

2015-2016 ЗУО Собствени
средства

ПУДООС

ОПОС 2014-
2020

Община

Регионално
сдружение

22 Изменение нанормативната база заопределяне на такса"битови отпадъци"
Административна

експертна

01.11.2014 ЗМДТ Собствени
средства

Община


