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ИНФОРМАЦИЯ
за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1 – 12, 14 и 15 от Закона за управление
на отпадъците (ЗУО)
Кметът на община Добричка организира управлението на дейностите по
управление на отпадъците, образувани на територията на общината, съобразно
изискванията на Закона зауправление на отпадъците/ЗУО/.
В изпълнение на чл. 19, ал. 3., т. 13 от Закона за управление на отпадъците
Предоставяме 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 Добричка са осигурени: 1644 броя контейнери тип „Бобър“,
предназначени за смени битови отпадъци и 346 контейнера за биоразградими
отпадъци. Сметосъбирането се извършва с три 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 Добричка сама организира и извършва събирането и
транспортирането на отпадъците, като почиства и извозва всички битови отпадъци от
територията на община Добричка. График за сметоизвозването за всички населени
места се публикува ежемесечно на интернет страницата на общината.
От 01.03.2015г. услугите по предварително третиране на смесени битови
отпадъци, генерирани на територията на община Добричка се извършва от
„УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД в инсталация за третиране на твърди
битови отпадъци, находяща се на територията на Регионално депо с. Стожер, общ.
Добричка, обл. Добрич. Услугите включват: предварително третиране на смесените
битови отпадъци механично третиране на отпадъците (в сепарираща инсталация),
където приетите смесени битови отпадъци се подлагат на сепариране, за да бъдат
отделени рециклируемите фракции за последващо оползотворяване, както и отделяне
на органичната фракция, която бива подлагана на компостиране. Сепарацията на
рециклируемите материали включва магнитна сепарация на черните метали преди и
след барабанното сито, ръчно сепариране на хартия, картон, пластмаса (РЕ/РТЕ),
стъкло (цветно и бяло), гума, кожа и накрая отделяне на цветните метали с помощта
на NE-сепаратор. Нерециклируемите фракции на изхода на сепариращата инсталация
се обезвреждат чрез депониране, към момента в Клетка №1 за депониране на неопасни
отпадъци.
Услугите се извършват въз основа на сключен между община град Добрич и
„Уейст Солюшънс България” ЕООД Договор №ДОП-157/26.08.2019г. и Анекс
№1/16.10.2020г. към него, за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла,
Генерал Тошево и Балчик“, с. Стожер, община Добричка, област Добрич.
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Със Заповед на Кмета на община Добричка, 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 Добричка ще организира през
съответната година, включително:
1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и
инсталацииза тяхното третиране;
2. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в
населенитеместа 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;
Почистването на уличните платна, площади, паркове и други територии
от населените места се извършва редовно от лица работещи към съответните
кметства. Последните са заети и с поддържане на зелените площи. Към обслужването
на тази дейност са включени трактор, багер, дробилка и др.
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;
Община Добричка е член на Сдружение „Регионално управление на
отпадъците – Добрич“, което се състои от 9 общини и в чиито компетенции е
вземането на Решение за изграждане и експлоатация на депа за неопасни битови
отпадъци. На територията на Регион Добрич има изградено Регионално депо с.Стожер,
собственост на Община град Добрич.
На територията на община Добричка не съществуват нерегламентирани депа за
отпадъци (сметища).
На територията на община Добричка не функционират 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, възоснова на писмен договор.
Община Добричка е осигурила възможност за предоставяне на контейнер за
строителни отпадъци генерирани от малки ремонтни дейности в домакинствата.
по чл. 19, ал. 3 , т. 6 от ЗУО относно: разделното събиране на битови
отпадъцина територията на общината;
На територията на община Добричка не е изградена класическа система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки, тъй като всички 68 населени места в
община Добричка са с население под 5 000 жители. Те не попадат в обхвата на чл. 23
от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ. бр.85 от 6 ноември
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2012г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021г.) – населени места, за които е
задължително да бъдат обхванати от системите за разделно събиране на отпадъци от
опаковки, организирани от организациите по оползотворяване, съответно от кметовете
на общини.
Въпреки това, от общинска администрация са потърсени всички Организации
по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООп) с молба за организиране на
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на населените
места, в резултат на което са получени официални отговори с отказ за изграждане на
система за разделно събиране на ОО.
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 общината –
община Добричка 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.
За портативните НУБА са разположени съдове за разделно събиране на НУБА в
сградата на община Добричка, в кметствата на с. Стожер, с. Божурово, с.Карапелит, с.
Ловчанци, с. Победа, с. Стефаново.
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 сгради, училища, търговски
промишлени и други обекти на територията на общината – Община Добричка има
сключен договор с „Трансинс технорециклираща компания“ АД, гр.Варна.
Събирането на ИУЕЕО от населението.
3. Система за разделно събиране, съхраняване и предаване за последващо
оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС), образувани на територията на общината – Община Добричка има
сключен договор с „Металцвет“ ЕООД.
4. Система за разделно събиране, съхраняване и предаване за последващо
оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми (ИУГ), образувани
на територията на общината – община Добричка 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.
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;
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От м. декември 2014 г. в регион Добрич е създадено регионално сдружение за
управление на отпадъците на общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево,
Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик“.
Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците –
Добрич” 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
събиранена 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. За изпълнение на това задължение, община
Добричка има сключен Договор с „БалБок Инженеринг” за организиране на мобилни
пунктове за приемане за последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата
(събиране, транспортиране, временно съхраняване, обезвреждане и оползотворяване).
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;
В община Добричка е въведена частично система за събиране на
биоразградими отпадъци от населението, чрез кафяви контейнери с вместимост 1,1 м 3 ,
които по график се извозват до инсталацията за компостиране към Регионална система
за управление на отпадъците в регион Добрич в с. Стожер, общ. Добричка. Към 2021 г.
броят на контейнерите за биоразградими отпадъци, разположени на територията на
общината, е 346 броя.
Генерираните от домакинствата биоразградими отпадъци се събират от месец
март до средата на месец ноември от селата Плачи дол, Богдан, Стожер, Бранище,
Стефаново, Приморци, Малка Смолница, Ведрина, Долина, Драганово, Златия,
Одринци и Самуилово.
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 Добричка 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.
по чл. 19, ал. 3, т. 12 от ЗУО относно: почистването на отпадъци от
общинските пътища в съответствие с чл. 12;
На територията на общината е създадена организация за постоянно и
своевременно почистване на общинските пътища от отпадъци.
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
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обявена на интернет страница на община Добричка - http://www.dobrichka.bg/.
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 общината Добричка функционира една площадка за
изкупуване и временно съхраняване на отпадъци от опаковки. Площадката е
разположена в с. Плачидол, като на нея се приемат единствено метални опаковки с код
15 01 04. Оператор на площадката е „Юлия Йорданова 8“ ЕООД на база Разрешение за
дейности с отпадъци №03-ДО-00000589-02/27.03.2020 г.
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 Добричка 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 своевременно.
Съгласно Заповед Кмета на община Добричка 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 Добричка лица.
За 2021 година в 57 села са установени и почистени 273 дка терени с локални
замърсявания.
От 01.01.2022 г. до 15.08.2022 г. за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци
са съставени 1 бр. Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и 3бр.
Наказателни постановления в общ размер на 1 000,00 лв.

СОНЯ ГЕОРГИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

