Информация по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците
за територията на община Белене
На територията на общината се формират различни по характер и
вид отпадъци. Видът и генерираните количества зависят от няколко
фактора, като разположение на населените места, инфраструктура,
плътност на застрояване, брой на населението в тях, дейността на
населението като източник на образуването, икономическото положение,
промишленост, благосъстояние и др.
В резултат на жизнената дейност на хората, от промишлеността и
при строителството и разрушаването на сгради, се образуват отпадъци.
При неправилното управление на тези отпадъци съществува риск за
околната среда и човешкото здраве. За ограничаване в максимална степен
на този риск се извършват различни форми на третиране на отпадъците, в
това число обезвреждане. Основен метод за обезвреждане на отпадъците в
Република България е депонирането.
„Отпадък“ е всяко вещество или предмет, от които притежателят
се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се
освободи.
Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци контейнери, кофи и други
За нуждите на населението на територията на община Белене са
предоставени 2827 бр. съдове за битови отпадъци, от които 350 бр. тип
„бобър“ и 2 477 броя кофи. Осигурени са кошчета за дребни битови
отпадъци в централната градска част на гр. Белене, крайдунавския парк , в
района на ДГ и училищата.През пролетно-есенния период в гр. Белене се
разполагат кафяви контейнери- 60бр. за събиране на зелени отпадъци.
Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването
и/или обезвреждането им
Дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци на
територията на община Белене се осъществява от звено „Екология,
озеленяване и чистота” към общинската администрация. Услугата се
предоставя на територията на цялата община.

Ежегодно до края на месец октомври със Заповед на Кмета на
Община Белене се определят районите на организираното сметосъбиране и
честотата на сметоизвозване. Линк към заповедта на Кмета за 2018 г.
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Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите
и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване се извършва от отдел „Екология, озеленяване и чистота” към
община Белене.
Почистването на уличните платна, площадите, междублоковите
пространства се извършва ежедневно,
Поддържането на зелените площи (косене, зацветяване, кастрене на
клони и др.), междублоковите пространства и парковете
също се
осъществява от служители към отдел „ЕОЧ” , община Белене.
Изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за
оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци
Съществуващо старо депо за битови отпадъци
Старото депо за битови отпадъци се намира в землището на гр.
Белене, в местността „Каракашева могила”, като имотът е собственост на
община Белене. Депото е закрито със заповед на Директора на РИОСПлевен от 03.06.2016г. През 2017г. община Белене е представила проект
пред ПУДООС за рекултивация на депото. Очаква се одобрение на проекта
и финансирането му.
Битовите отпадъци се извозват
до регионалното депо в с.
Санадиново, община Никопол, обслужващо общините Белене, Никопол,
Левски, Павликени и Свищов.

Регионална система за управление на отпадъците
Регионалната система за управление на отпадъците е изградена на
площадка „Санадиново“, в землището на с. Санадиново, община Никопол.
Площадката е разположена на 2.6 км югоизточно от с. Санадиново, в
горната част на суходолие, насочено към р. Осъм, протичаща на около 1.3
км западно от площадката. В рамките на регионалната система за
управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) са изградени
следните компоненти:

Депо за неопасни отпадъци – 1-ва клетка;

Комбинирана инсталация за сепариране;

Съоръжения за компостиране;

ПСОВ;

Сгради (за персонала, поддръжката и ежедневните
дейности);

Вътрешно-експлоатационни пътища;

Зона, запазена за съхранение на почвата и бъдещото
разширяване на площадката;

Зелени площи;

Довеждаща техническа инфраструктура до площадката
на РСУО площадка „Санадиново” - ВиК, електроснабдяване,
довеждащ път;

Претоварна станция Павликени - площадка за
предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни
средства за дълги разстояния;

Довеждаща техническа инфраструктура до площадка за
предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни
средства за дълги разстояния – ел.преносна мрежа.

Разделно събиране на масово разпространени отпадъци
„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.

Отпадъци от опаковки
За събиране на отпадъци от опаковки, община Белене има сключен
договор с фирма „Екоколект”АД. Системата за събиране на отпадъци от
опаковки, която „Екоколект” АД използва, се състои от два
специализирани пластмасови контейнера за разделно събиране на
отпадъци от опаковки: жълти тип „Бобър” с обем 1 100 л – за събиране на
хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки и зелени тип
„Иглу“ с обем 1 180 л – за събиране на отпадъци от стъклени опаковки.
Контейнерите се поставят на определени места, където по предварително
проведени проучвания е установено, че се генерират най-голямо
количество отпадъци от опаковки: централна градска част, главни улици,
търговски обекти, учебни заведения и др. Предварително определените
места подлежат на промяна и актуализация при установяване на
недостатъчно количества, разделно събрани отпадъци. Всяка промяна в
разположението на контейнерите се съгласува с общината.
Дейностите по транспортирането на разделно събраните отпадъци
от опаковки до площадка за предварително третиране, както и тяхното
последващо третиране се осъществява от „Еко Феникс” ЕООД.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
С Наредбата за електрическо и електронно оборудване се
регламентират изискванията за пускане на пазара на електрическо и
електронно оборудване и за събирането, транспортирането, съхраняването,
предварителното третиране, повторното използване, рециклирането,
оползотворяването и/или обезвреждането на излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване. Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, предназначено за употреба извън бита са длъжни да осигурят
разделното събиране на цялото количество ИУЕЕО, маркирано и
образувано от пуснатите на пазара от него ЕЕО без заплащане от страна на
притежателите на ИУЕЕО. Притежателите на ИУЕЕО, което е образувано
от източници извън бита и не е маркирано съгласно изискванията,
отговарят за неговото разделно събиране, транспортиране, съхраняване,
предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.
Количеството отпадъци, получени след употребата на ЕЕО, което всяко
отделно лице е длъжно да събере за изпълнение на задълженията си, е
равно на частта от количеството, за което са отговорни всички лица,

пускащи на пазара ЕЕО, съответстваща на пазарния му дял в Република
България през същата година. Цялото ИУЕЕО, разделно събрано в
съответствие с разпоредбите на Наредбата за ЕЕО, трябва да се предава за
повторно използване като цял уред или за предварително третиране,
рециклиране и/или оползотворяване. Изпращането на ИУЕЕО, както и на
компоненти, материали и вещества от ИУЕЕО от територията на страната
към територията на друга държава-членка на ЕО, и/или изнасянето им с
цел оползотворяване, в т.ч. рециклиране, извършено при спазване
изискванията на Регламент 1013/2006 за превоз на отпадъци на
Европейската общност, се зачита за изпълнение на заложените цели в
Наредбата за ЕЕО.
На територията на община Белене няма дружества, притежаващи
разрешение за извършване на дейности по третиране на електрическо и
електронно оборудване.
Негодни за употреба батерии и акумулатори
Съгласно изискванията Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на
отпадъци от батерии и акумулатори в търговските обекти в общината са
поставени съдове за обратно приемане на отпадъци от портативни батерии.
Лицата, които пускат на пазара БА са длъжни да осигурят събирането на
количество НУБА.
На територията на община Белене няма дружества, притежаващи
разрешение за извършване на дейности по третиране на НУБА.

Излезли от употреба моторни превозни средства
Всички изисквания към този тип отпадък са посочени в ЗУО и в
Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни
превозни средства. В общината дейности по третиране извършва едно
лице, притежаващо разрешение за дейности с ИУМПС. Не са
предприемани организационни и финансови мерки за създаване на система
от площадки за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС. Въпросът
дали е икономически изгодно да се развива собствена инфраструктура или

ИУМПС следва да се предават на организации по оползотворяване е
дискусионен и следва да се реши чрез пазарните механизми.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от
пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната
община
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Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на
неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и
организиране на почистването им

Контролът върху нерегламентираното обезвреждане на отпадъци се
осъществява от упълномощени длъжностни лица, със заповед та Кмета.

