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ИНФОРМАЦИЯ
за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1 – 12, 14 и 15 от ЗУО
Кметът на община Дългопол организира управлението на дейностите по
отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за
управление на отпадъците/ЗУО/.
Предоставям съответната информация по чл. 19, ал. 3 от ЗУО, както следва:
 по чл.19, ал.3, т.1 от ЗУО относно: осигуряването на съдове за събиране на
битовите отпадъци – контейнери и фамилни кофи;
В община Дългопол са осигурени: 400 броя контейнери тип „Бобър“ и 5430
фамилни кофи. Сметосъбирането се извършва с два специализирани автомобила.
 по чл.19, ал.3, т.2 от ЗУО относно: събирането на битови отпадъци и
транспортирането им до инсталация и съоръжения за оползотворяването
и/или обезвреждането им;
Община Дългопол сама организира и извършва събирането и транспортирането
на отпадъците, като почиства и извозва всички битови отпадъци от територията на
община Дългопол. От 01.12.2017 г. услугите по предварително третиране на смесени
битови отпадъци, генерирани на територията на община Дългопол се извършват от
„ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД в инсталация за третиране на твърди битови отпадъци,
находяща се в село Езерово, местност „Чакмак баир“, общ. Белослав, обл. Варна.
Услугите включват: предварително третиране на смесените битови отпадъци(механично
и биологично третиране на отпадъците - сепариране на рециклируемите отпадъци за
последващо оползотворяване, както и отделяне и биологично третиране на органичната
фракция от смесения битов отпадък и предаване за оползотворяване), нерециклируеми
отпадъци, транспортиране и/или предаване на отделните рециклируеми материали за
оползотворяване, транспортиране и предаване за депониране на негодните за
рециклиране и оползотворяване отпадъци след сепариране/сортиране.
Услугите се извършват въз основа на сключен договор, като последният такъв е в
сила от 12.11.2021 г., а заложения генериран отпадък е 3 440 тона.
Със Заповед на Кмета на община Дългопол, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,
чл. 63, ал.2 и във връзка с чл.62 от Закона за местните данъци и такси, ежегодно се
определя услугите, които Община Дългопол ще организира през съответната година,
включително:
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1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации
за тяхното третиране;
2. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места и селищните образувания в общината.
 по чл.19, ал.3, т.3 от ЗУО относно: почистването на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване;
За услугата „Почистване на уличните платна, площади, паркове и други територии
от населените места” се почистват редовно от лица работещи по програми за временна
заетост и такива наети по граждански договори за поддържане на зелените площи през
летния сезон. Към обслужването на тази дейност са включени един трактор и един
булдозер.
Териториите за обществено ползване са почиствани от лицата заети по Национална
програми и проекти към ДБТ, лица полагащи обществено полезен труд, насочени от
ДСП. Почистването на тези територии се състои в метене и събиране на отпадъците от
улиците, тротоарите, парковете и градините, най-вече в централните части на населените
места.
 по чл.19, ал.3, т.4 от ЗУО относно: избора на площадка, изграждане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или
на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или
обезвреждане на битови отпадъци;
На територията на община Дългопол не съществуват отпадъчни депа/сметища/.
На територията на община Дългопол няма функциониращи депа, които не
отговарят на европейските изисквания;
 по чл.19, ал.3, т.5 ЗУО относно: организирането на събирането,
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна
дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната
община;
Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от
премахването на строежите се извършват от възложителя на строежа или от собственика
на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35, въз
основа на писмен договор.
Община Дългопол е осигурила възможност за предоставяне на контейнери за
следните видове отпадъци генерирани от малки ремонтни дейности от населението:
дървесен материал, стъкло, строителни материали на основата на гипс, изолационни
материали, смесени строителни отпадъци от строителство и събаряне и др.
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 по чл.19, ал.3 , т. 6 от ЗУО относно: разделното събиране на битови отпадъци
на територията на общината;
Отпадъците от опаковки събрани в контейнерите за разделно събиране на отпадъци
от пластмаса, хартия, метал и стъкло са обработвани съгласно сключен договор с
„Булекопак” АД и наетия от тях подизпълнител „Пъттранс” ЕООД. За разделно събиране
на отпадъци от опаковки в населените места в община Дългопол са разположени 56 бр.
жълти контейнери тип "Бобър" с вместимост 1100 л, предназначени за хартия, пластмаса
и метал и 18 бр. контейнери тип "Иглу", вместимост 1180 л и 21 бр. контейнери тип
"Иглу", вместимост 1500 л зелени, предназначен за стъкло. Жълтите контейнери се
обработват два пъти месечно, а зелените един път на три месеца.
 по чл.19, ал.3, т. 7 от ЗУО относно: организирането на дейностите по
разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва
съдействие на организациите за оползотворяване на масово
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за
предаване на масово разпространени отпадъци;
1. Система за събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и
акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране ,
оползотворяване и/или обезвреждане, образувани на територията на община
Дългопол – Община Дългопол има сключен договор за сътрудничество с
„Трансинс батери“ ООД, гр. Варна. Събирането на автомобилни НУБА се
извършва по време на акции по разделно събиране на НУБА, които се провеждат
най-малко веднъж годишно, чрез специално оборудвано превозно средство. За
портативните НУБА ще се разполагат съдове за разделно събиране.
2. Система за разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително
третиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувани от
домакинствата, обществени и административни учреждения, училища,
търговски промишлени, туристически и други обекти на територията на община
Дългопол – Община Дългопол има сключен договор с „Трансинс
технорециклираща компания“ АД, гр. Варна. Събирането на ИУЕЕО от
населението, които се провеждат най-малко два пъти годишно чрез специално
оборудвано превозно средство.
3. Система за разделно събиране, съхраняване и предаване за последващо
оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми (ИУГ),
образувани на територията на община Дългопол – Община Дългопол има
сключен договор с „Трансинс авторециклиращ консорциум“ АД, гр. Варна.
Събирането на ИУГ от населението се извършва по време на акции по разделно
събиране на ИУГ.
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 по чл.19, ал.3, т.8 от ЗУО относно: изпълнението на решенията по чл. 26,
ал. 1 на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал.1 и
съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и
подготовка за повторна употреба;
От април 2011 г. в регион Провадия е създадено регионално сдружение за
управление на отпадъците на следните общини Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня,
Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.
Общото събрание на РСУО Провадия се свиква, провежда и взема решения
съобразно изискванията на чл.25 и чл.26 от ЗУО. Към момента няма взето решение за
създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна
употреба.
 по чл.19, ал.3, т. 9 от ЗУО относно: организирането на разделно събиране
на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и
предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
На територията на общината няма площадки за разделно събиране на опасни
битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за
оползотворяване и/или обезвреждане с опазване живота и здравето на хората и на
околната среда отпадъци.
по чл.19, ал.3, т. 10 от ЗУО относно: разделното събиране и
съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя
местата за разполагане на необходимите елементи на системата за
разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или
анаеробно разграждане;
До момента на територията на община Дългопол не са предприемани мерки за
разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, не са
определяни и площадки за разполагане на необходимите елементи на системата за
разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно
разграждане.


 по чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО относно: осигуряването на площадки за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други
във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на
територията на общината, и при необходимост в други населени места;
В община Дългопол няма населени места с население над 10 000 жители, поради
което до момента няма отредени площадки за безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни
отпадъци.
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 по чл.19, ал.3, т. 12 от ЗУО относно: почистването от отпадъци на
общинските пътища в съответствие с чл. 12;
На територията на общината няма изградени пътни съоръжения, обслужващи
зони, крайпътни обслужващи комплекси и опорни пунктове за поддържане.
 по чл.19, ал.3, т. 13 от ЗУО относно: осигуряването на информация на
обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез интернет страницата на
съответната община, както и по друг подходящ начин;
Информация за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1 - 12, 14 и 15 от ЗУО е
обявена на интернет страница на община Дългопол - http://www.dalgopol.org/.
 по чл.19, ал.3, т. 14 от ЗУО относно: поддържането на регистър на
площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и
картон на територията на съответната община;
На територията на община Дългопол функционират две площадки за изкупуване
на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. Община Дългопол
поддържа регистър с информация за местоположението и цел на площадките за
изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло.
 по чл.19, ал.3, т. 15 от ЗУО относно: предотвратяването на изхвърлянето
на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на
незаконни сметища и организиране на почистването им.
На територията на община Дългопол е забранено нерегламентираното
изхвърляне, изгарянето или друга форма на неконтролирано обезвреждане на
отпадъците. Поставят се забранителни табели, извършват се периодични проверки,
при наличие на нерегламентирано замърсяване се отстранява.
Съгласно Заповед Кмета на община Дългопол оправомощава кметовете на
кметства и кметските наместници по населени места да упражняват контрол по
дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване,
транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци. Да не допускат
създаването на нерегламентирани сметища и други замърсявания в рамките на своята
териториална компетентност. За допуснати нарушения носят лична отговорност,
като оправомощени от Кмета на Община Дългопол, лица по чл.112(1), т.1 от ЗУО.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
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