РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА
НА
Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г.
/Приета с решение на двадесет и първо заседание на общински съвет Ямбол,
проведено на 18.03.2021г./
Програмата за управление на отпадъците на Община Ямбол за периода 2021 –
2028 г. е разработена в съответствие с нормативните изисквания на чл. 52, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и
чл.59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Основната цел на ПУО на Община Ямбол за периода 2021‐2028 г. е
„Изграждане на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците в
общината, предлагаща достъпни и качествени услуги, в съответствие с екологичното
законодателство за ограничаване на вредното въздействие на отпадъци върху
околната среда и човешкото здраве“.
Общинската програма включва следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им.
Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна
околна среда.
Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане
йерархията на управление на отпадъците.
За всяка от стратегическите цели са разработени оперативни цели, които са
пряко съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното
постигане. За разлика от стратегическите цели, оперативните могат да бъдат
краткосрочни и средносрочни. Общинската програма поставя следните оперативни
цели (ОЦ) за управлението на отпадъците в Община Ямбол за периода 2021-2028 г.:
ОЦ 1: Намаляване на количеството образувани отпадъци.
ОЦ 2: Постигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на
битовите отпадъци.
ОЦ 3: Постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на
биоразградимите отпадъци.
ОЦ 4: Предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци.
ОЦ 5: Подобряване информираността и участието на населението и бизнеса относно
дейностите по управление на отпадъците в Община Ямбол.
Разработен е план за действие, който съдържа седем подпрограми с мерки за
постигане на специфични цели, които ще допринесат за постигане на четирите
стратегически цели.
1. Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци.
Настоящата програма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 1:
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването
им
и
насърчаване
на
повторното
им
използване.

План за действие към Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Ямбол
Бюджет,
лв.

Дейности (мерки)

Разработване на проекти и/или
програми за насърчаване към
домашно
компостиране
в
районите
с
еднофамилно
застрояване.

Изпълнение
на
проект
за
създаване
на
центрове
за
поправка и повторна употреба,
вкл. съдействие на юридически
лица при интерес за изграждане
на такъв тип центрове
Прилагане
механизми,
намаляване
отпадъци.

икономически
водещи
до
образуването на

50 000

200 000

на

Разработване и провеждане
кампании за повишаване
осведомеността по отношение
кръговата
икономика
рециклирането и промотиране
дейности
в
подкрепа
повторната
употреба
отпадъци.

на
на
на
и
на
на
на

10 000

5 000
годишно

Източници на
финансиране

Общински
бюджет
ПУДОС
ОПОС

Общински
бюджет
ОПОС

ОПОС
Общински
бюджет

ОПОС
Общински
бюджет

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
текущи
целеви

Резултат
От края на 2021г. Община Ямбол е
собственик на компостиращата инсталация
и е въведено организирано събиране на
БРО с разположени 100бр. контейнери на
територията на общината. Общинско
предприятие „Паркове и зони за отдих и
спорт“ е Доставчик на услуга от общ
икономически интерес „Управление на
компостираща инсталация“. Дейностите по
експлоатация на инсталация за
компостиране на зелени и биоразградими
отпадъци и събиране и транспортиране на
зелени отпадъци представляват дейности,
задоволяващи основни обществени
потребности на цялото население на
Общината.

2025 г.

Предотвратяване
образуването на
отпадъци от растителен
и хранителен произход

Брой
закупени
компостери

Брой на
домакинстват
а прилагащи
домашно
компостиране

2028 г.

Допълнително
предотвратени
отпадъци чрез
предоставяне на услуги
за удължаване на
жизнения цикъл на
стоки

Наличие на
разработен
и одобрен
проект

Създаден
център за
поправка и
повторна
употреба на
стоки

Към момента няма предприети
действия за проект за създаване на
центрове за поправка и повторна употреба.
Няма и проявен интерес от юридически
лица за изграждане на такъв тип центрове.

Въведени
механизми

Образуваното
количество
битови
отпадъци към
2028г. е не
повече от 513
кг./ж./г.

През 2021г. няма приложени икономически
механизми, водещи до намаляване
образуването на отпадъци.

До 2028 г. са
проведени
поне 7
информацион
ни кампании

Целогодишно от
организациите по
оползотворяване на
отпадъци –
„ЕКОБУЛПАК“ АД, През 2021г. са
предоставени дипляни, брошури и постери
с информация за разделно събиране на
отпадъци

2028 г.

Предотвратяване
образуването на
отпадъци

ежегодно

Повишаване
осведомеността по
отношение управление
на ресурсите,
рециклиране на
отпадъците и кръгова
икономика.

Брой
реализиран
и кампании

2. Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на
битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и
оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им“.
План за действие към Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране
на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло
Индикатори за изпълнение
Бюджет,
Срок за
Очаквани
Източници на
Дейности (мерки)
Резултат
финансиране
лв.
реализация
резултати
текущи
целеви

Изграждане
на
инсталация
за
предварително третиране, в рамките на
Регионалната система за управление на
отпадъците в Регион Ямбол

Изпълнение
на
договора
за
предварително третиране (сепариране) на
битовите отпадъци с частните оператори
на сепариращи инсталации – до
въвеждане
в
експлоатация
на
Регионалната
инсталация
за
предварително третиране на отпадъците.
Поддържане
на
системата
за
организирано
сметосъбиране
и
сметоизвозване на битови отпадъци, в т.ч.
закупуване на съдове. Актуализиране и
допълване при необходимост, с цел
увеличаване количествата на отпадъците,
преминаващи
през
инсталация
за
сепариране, преди тяхното депониране.

Съгласно
проект
~ 4 мил.
лв.

961 000
годишно

1 400 000
годишно

ОП „Околна
среда 2014 –
2020 г.

2028 г.

Изградена
инсталация за
предварително
третиране на
битови
отпадъци

Осигурено
финансиран
е
за
изпълнение
то
на
проекта

Изпълнение
на целта по
чл. 31(1) от
ЗУО
до 31.12.2028
г. – мин 60%
от
общото
тегло

Община Ямбол, съвместно с Общините
партньори в РСУО.
Неизпълнено.

до въвеждане
в
експлоатация
на
сепарираща
инсталация в
РСУО-Ямбол

Отделяне
на
рециклируеми
материали от
общия поток
смесени
битови
отпадъци

Повишаван
е
количествот
о
на
отделените
рециклируе
ми
материали

Постигане на
целите
по
рециклиране:
до 31.12.2028
г. – мин 60%
от
общото
тегло

Община Ямбол, съвместно с Общините
партньори в РСУО
Постоянно действаща мярка.

Увеличаване на
количествата
рециклирани
отпадъци

Количество
отпадъци
преминали
през
сепариране в
тон за
година

Отделяне на
по-голямо
количество
отпадъци за
рециклиране и
изпълнение на
целите

Постоянно действаща мярка. Дейността се
осъществява съгласно сключен договор.

Отчисления по
чл. 64 от ЗУО

Общински
бюджет

Общински
бюджет

постоянен
2021 - 2028
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Дейности (мерки)

Бюджет,
лв.

Ежегодно
преразглеждане
и
при
необходимост
оптимизиране
на
системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки и битови отпадъци
от хартия, метали, пластмаси и стъкло.

Не са
необходии
допълнител
но средства

Оказване на съдействие на физически и
юридически лица към изграждане на
площадки за предаване и третиране на
отпадъци от хартия, картон, пластмаса и
стъкло.

Не са
необходими
допълнител
но средства

Увеличаване размера на санкциите,
заложени в Общинските наредби за
смесването на определени отпадъци и
изхвърлянето
на
рециклируеми
и
оползотворими такива в контейнерите за
смесени отпадъци.
Провеждане
на
информационни
кампании сред населението за разделно
събиране и рециклиране на отпадъците.
ООп и/или всички лица, с които
общината има сключен договор за
извършване на дейности с битови
отпадъци, в т.ч. оползотворими отпадъци
от хартия и картон, метали, пластмаси,
стъкло, предоставят на Община Ямбол
ежегодни справки за количествата
събрани и предадени за оползотворяване
в т.ч рециклирани отпадъци.

Не са
необходими
допълнител
но средства

5 000
годишно

Не са
необходими
допълнител
но средства

Източници на
финансиране

-

-

-

Общински
бюджет
ОПОС

-

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

2021-2028

Увеличаване на
количествата
разделно
събрани
отпадъци

2021-2028

Увеличаване на
местата за
предаване на
тези отпадъци

2021-2028

Повишаване
ефективността
на системата за
разделно
събиране

2021-2028

Повишаване
информираност
та на
населението

2021-2028

Информационна
обезпеченост
във връзка с
постигане
целите за
повторна
употреба и
рециклиране

Индикатори за изпълнение
текущи
Брой
разположени
съдове за
разделно
събиране на
отпадъци

целеви

Резултат

Създадена
ефективна
система

Брой разположени контейнери за разделно
събиране на отпадъци от опаковки през 2021г.:
-иглу зелено 1400л. – 115 бр.
-бобър жълт 1100л. – 68 бр.
- жълто иглу 1800л. – 115 бр.
-жълта кофа 360л. – 43 бр.

Увеличаване
на
количеството
предадени за
рециклиране
отпадъци

През 2021г. на територията на Община
Ямбол има 10бр. площадки на юридически
лица с издадени разрешителни съгласно ЗУО
за приемане на отпадъци от хартия, картон,
пластмаса и стъкло.

Променена
нормативна
уредба

Увеличена
наказателна
отговорност

През 2021г. няма прието увеличаване
размера на
санкциите,
заложени
в
Общинските наредби за смесването на
определени отпадъци и изхвърлянето на
рециклируеми и оползотворими такива в
контейнерите за смесени отпадъци.

Брой
реализирани
информацио
нни
кампании

Към 2028г. са
проведени
най-малко 7
кампании

Целогодишно от организациите по
оползотворяване на отпадъци –
„ЕКОБУЛПАК“ АД, През 2021г. са
предоставени дипляни, брошури и постери с
информация за разделно събиране на
отпадъци.

Брой
изградени
площадки

Количества
разделно
събрани и
рециклирани
отпадъци в
тон за
година

Всички ООп и
юридически
лица са
представили
навременна и
пълна
информация

Количества отпадъци от опаковки, събрани и
сепарирани от ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ АД от
системата за разделно събиране :
Хартия – 80,51 т.
Пластмаса – 59,41 т.
Стъкло – 36,18т.
фирми с които община
Ямбол има сключени
договори за предаване
на отпадъци, съгласно
разпоредбите на ЗУО

Предадени отпадъци
т./г.
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Дейности (мерки)

Бюджет,
лв.

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
текущи

целеви

Резултат
ДРАК ЕКО ЕООД
203762824
Регистрирано под №
643 в публичния
регистър на ИАОС по
чл.45, ал.1 от ЗУО

Гуми - 4.3

М-ТЕКС
РЕЦИКЛИРАНЕ НА
ТЕКСТИЛ ООД
205440354
Разрешително № 04РД-398-03/20.12.2021г.
и № 04-РД-47601/20.12.2021г.
МЕГА РЕСУРС
28566795 Решение №
13-ДО-46403/31.03.2017г.
ИУМПС, ИУЕЕО

Текстил - 28.5

МЕГА РЕСУРС
128566795 Решение №
13-ДО-46403/31.03.2017г. ОЧЦМ,
НУБА
КАМИДА ОЙЛ
128572257 Решение №
13-ДО-31600/19.02.2010г.

-ИУМПС – 22бр. коли –
23,300
-ИУЕЕО: - излязло от
употреба оборудване,
съдържащо
хлорофлуоровъглеводород
и – 0,04
- злязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване, различно от
упоменатото в 20 01 21 и
20 01 23 и 20 01 35 – 3,6
-Метали – 120
- НУБА -4

0

3.Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците
на територията на Община Ямбол
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и
оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им“.
План за действие към подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци, в т.ч.
за биоотпадъците.
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Бюджет,
лв.

Източници на
финансиране

3 702
737

ОП „Околна
среда 2014 –
2020 г.
Общински
бюджет

Въвеждане на система за разделно
събиране на хранителните биоотпадъци
от домакинствата и обекти за
производство и търговия с храни в
Община Ямбол.

35 000

Изготвяне на график за обслужване на
съдовете за събиране на биоотпадъци и
публикуването му на сайта на
общината.

Не са
необходи
ми
допълнит
елни
средства

Изграждане
на
компостираща
инсталация
или
инсталация
за
анаеробно
разграждане
на
биоразградими отпадъци, в рамките на
РСУО в Регион Ямбол, в партньорство с
останалите общини от РСУО

Съгласно
проектно
предложе
ние
~ 1 мил.
лв.

Създаване на система за домашно
компостиране на БрБО в районите с
еднофамилно застрояване.

50 000

Дейности (мерки)
Изпълнение на проект BG16M1OP0022.005-0014-C01 за изграждане на
компостираща инсталация за разделно
събрани зелени и биоразградими
отпадъци на Община Ямбол

Повишаване на информираността на
населението за ползите и изискванията
за разделно събиране и оползотворяване
на биоразградимите отпадъци

10 000

Срок за
реализа
ция

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Резултат

текущи

целеви

юли
2021

Оползотворяване
на количеството
генерирани
биоразградими
отпадъци

Изградена и въведена
в експлоатация
компостираща
инсталация.
Брой закупени съдове
Брой закупени
транспортни средства

Намаляване
количеството на
депонираните
биоразградими
отпадъци. Изпълнение
на целта по чл. 31, ал.
1, т. 2 от ЗУО

Изпълнено
през
Декември 2021г.

Общински
бюджет
ПУДОС
ОПОС

20212028г.

Предотвратяване
попадането
на
биоотпадъци
в
контейнерите за
смесени отпадъци

Брой дом./обекти
обхванати от
системата за разделно
събиране

Количество разделно
събрани биоотпадъци
(т/год.)

Неизпълнено

-

20182028г.

Създаване
на
прозрачност при
управление
на
биоотпадъците.

Изготвени графици за
периода и честотата
на събиране.

Създадена ефективна
система

Изготвения,
утвърден
график се публикува на
страницата на община
Ямбол.

2028 г.

Оползотворяване
на количеството
генерирани
биоразградими
отпадъци

Осигурено
финансиране за
изпълнението на
проект.

Изпълнение на целта
по чл. 31, ал. 1, т. 2 от
ЗУО

20212028 г.

Предотвратяване
образуването на
биоотпадъци

Брой закупени
компостери

брой домакинствата
прилагащи домашно
компостиране

Неизпълнено

20212028 г.

Повишаване
информираността
на населението

брой на проведени
информационни
кампании

Увеличаване на
количеството събрани
БрБО чрез общинската
система

През 2021г. извършена 1
бр. информационна
кампания.

ОП „Околна
среда 2014 –
2020 г.
Отчисления
по чл. 64 от
ЗУО
Общински
бюджет
ПУДОС
ОПОС
Общински
бюджет
ПУДОС
ОПОС

м.

Община Ямбол, съвместно
с Общините партньори в
РСУО
Неизпълнено
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4. Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им“.
План за действие към подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци
Източници
Индикатори за изпълнение
на
Срок за
Очаквани
Дейности (мерки)
Бюджет, лв.
Резултат
финансира реализация
резултати
текущи
целеви
не
На територията на Община Ямбол от 2021г.
Изграждане
на
общинска
има 1 бр. частна лицензирана площадка за
площадка
за
временно
Общински
Увеличаване
обезвреждане на строителни отпадъци.
съхранение и третиране на
Осигурена
бюджет
Площадка,
количествата
Строителните отпадъци от ремонтната
строителни
отпадъци
или
площадка за
въведена в рециклирани и дейност, образувани от домакинствата ще се
50 000
сключване на договор с лица,
до 2024
третиране на
Отчисления
експлоатац
оползотворени приемат
с
отстъпка
от
цената
за
притежаващи
собствена
строителни
по чл. 64 от
ия
отпадъци
от оползотворяване
и
обезвреждане
площадка и документ по чл. 35
отпадъци
ЗУО
строителството транспортирани
от
притежателят
им
от ЗУО за извършване на
строителни отпадъци. Предстои сключване на
дейност по третиране на СО.
договор.
Включване в тръжните документи за
Водене
на
отчетност
за
Водене
на Отчети за
Не са
строителство и ремонти на общински
количествата на предадени и
отчетност и образувани
Създадена база
необходими
2021-2028
обекти, на изискване за влагане в строежите на
оползотворени
строителни допълнителни
контрол
и третирани данни за СО
рециклирани строителни
средства
отпадъци за общински обекти.
върху СО
СО
материали
Изпълнение
Количества
Водене
на
отчетност
за
Изпълнение на
на
вложени
Не са
количествата
на
вложените
целите
за
изискванията рециклиран
необходими
рециклирани
материали
в допълнителни
2021-2028
влагане
на
Неизпълнено
на
и
строителството за общински
рециклирани
средства
законодателс строителни
обекти.
СО
твото
материали
Съгласуване и одобрение на
Контрол върху През 2021г. са съгласувани и одобрени 29 броя
Не са
планове за управление на
Изпълнение
Брой
дейностите на проекти с планове за управление на
необходими
строителни отпадъци, когато допълнителни
2021-2028
на целите за съгласувани
управление на строителни отпадъци, когато общината е
общината е компетентен орган
СО
проекти.
средства
СО
компетентен орган по ЗУТ Община Ямбол.
по ЗУТ.
Прилагане
на
контрол
за
Увеличаване
Брой
Осъществява се контрол на територията на
Не са
Количества
необходими
изпълнение изискванията на
2021-2028
количеството извършени
общината за изпълнение изискванията на ЗУО
рециклирани
ЗУО
относно
строителните допълнителни
на
проверки.
относно строителните отпадъци от звено
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Дейности (мерки)
отпадъци.

Бюджет, лв.
средства

Източници
на
финансира
не

Индикатори за изпълнение
Срок за
реализация

Очаквани
резултати

текущи

рециклиранит
е СО.

целеви

Резултат
„СПООР“ към общинска администрация.
Издадени са 10 бр. АУАН за констатирани
нарушения
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