Информация за обществеността по чл. 19, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление
на отпадъците
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 Никопол са предоставени 470 бр.
съдове за битови отпадъци, от които 427 броя 1.1 м3 тип „бобър“ и 43 броя 4м3
контейнери. Осигурени са и кошчета за дребни битови отпадъци в централната градска
част на гр. Никопол, в района на ДГ и училищата, както и в района на кметствата по
селата .
Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им
На територията на Община Никопол има изградена система за организирано
сметосъбиране.
Със Заповед №274/12.10.2017Г. на Кмета на Община Никопол се определят районите
на организираното сметосъбиране и честотата на сметоизвозване.
Линк към заповедта на Кмета за 2018 г./ http://www.nikopol-bg.com/
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване
Обществената хигиена на територията на гр.Никопол се извършва от звено "Чистота"
при общината и наети работници по трудова заетост. Почистването на уличните платна
и площадите се извършва ежедневно по предварително определен график.
Неколкократно през годината се извършва миене на улици, тротоари и площади.
Поддържането на зелените площи (косене, зацветяване, кастрене на клони и др.),
почистването на междублоковите пространства и парковете също се осъществява от
общината.
Контрол по дейностите се извършва от съответния служител от Дирекция "Устройство
на територията".

Изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци
или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или
обезвреждане на битови отпадъци
Регионална система за управление на отпадъците Левски-Никопол
На територията на Община Никопол е изградена „Регионална система за управление на
отпадъците обслужваща общините Никопол, Белене, Свищов, Левски и Павликени.
РСУО Левски-Никопол е изградена в поземлен имот № 280011 в землището на
с.Санадиново, с ЕКАТТЕ 65320, община Никопол, обща площ на имота 173, 981 дка, от
които площта на депото е -51 199 м2 с обем 508 875 м3 и общ капацитет 407 100 тона /за
20 години.
На територията на депото са изградени:
- 1 брой клетка (клетка І) за неопасни отпадъци с капацитет 18 500 м2 или 101 775 т., в
които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци,
които нямат опасни свойства;
На площадката на депото е предвидено да се изградят още 2 броя клетки за неопасни
отпадъци, с капацитет съответно за клетка 2-16 500м2 и клетка 3-16 999м2 .
Депото е въведено в експлоатация на 01.06.2016г. на основание издадено разрешение
за ползване № СТ-05-663/28.04.2016г. на ДНСК. Изградено е по проект № DIR5112122-3-68 „ Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Левски-Никопол“
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на
Република България.
Съгласно Условие 3.4. от Комплексно разрешително №500-Н0/2014 г. Община
Никопол е възложила дейностите по стопанисване и управление на Регионалната
система за управление на отпадъците Левски- Никопол на оператор ДЗЗД ЕКОСОРТ
НИКОПОЛ съгласно договор № 303 / 15.10.2015 г. с предмет „ Експлоатация и
стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците Левски – Никопол“.,
и съгласно същият договор са определени следните цени по обезвреждане на
отпадъците .
1. Основна цена за сепариране на 1 тон битови
свойства 29.10лв./тон без ДДС;

отпадъци, които нямат опасни

2. Цена за операция по оползотворяване, обозначена чрез компостиране – 21,84 лв./тон
без ДДС;
3. Цена за операция по обезвреждане, чрез депониране – 24,13 лв./тон без ДДС
Съществуващо старо депо за битови отпадъци
Съществуващото старо депо за битови отпадъци на Община Никопол се намира на
4200 м югоизточно от гр. Никопол, в землище гр. Никопол, м. "Карач дере". Състава на
депонираните отпадъци е предимно битов.

Депонирането на отпадъците е започнало през 1975 година и е продължило до
01.07.2016г., когато експлоатацията му е преустановена със Заповед №РД
0320/03.06.2016 год. на РИОСВ Плевен.
Съществуващото старо депо за битови отпадъци подлежи на рекултивация съгласно чл.
11 от Закона за опазване на земеделските земи. Общината е в процедура по
предприемане на мерки и действия за рекултивация на депото.
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
Община Никопол има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци
от опаковки (ООп).
Съгласно сключен договор № ДО РСО-ОБ-045/17.04.2014 година с "ЕКОКОЛЕКТ"АД
гр. София за сътрудничество за организиране на система за разделно събиране на
отпадъци от опаковки са обслужвани домакинства, административни, социални,
обществени сгради и търговски обекти на територията на гр. Никопол и с.Новачене.
Необходимия брой съдове е определен на база минималните изисквания към
Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирани от
организациите по оползотворяване съгл. чл.24 от Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки и броя на жителите на населените места в ОБЩИНА
НИКОПОЛ по постоянен адрес по данни на ГРАО.
Един комплект контейнери с общ обем 3300 литра ще обслужва средно 400
жители, за гр. Никопол и с. Новачене.
В гр. Никопол са разположени 22 броя и 6 броя в с.Новачене жълти пластмасови
контейнери с обем 1100 л предназначени за събиране на хартиени, картонени,
пластмасови и метални опаковки. За събиране на стъклени отпадъци от опаковки са
разположени 11 броя в гр. Никопол и 3 броя в с. Новачене пластмасови зелени
контейнери с обем 1180 л.
Върху съдовете са поставени информационни стикери с видими, четливи и ясни
надписи какви видове отпадъци от опаковки се събират в тях. Обслужването на
съдовете
се извършва от подизпълнител "Екофеникс"ЕООД по предварително
изготвени графици два пъти в месеца за жълтите контейнери и един път на три месеца
за залените контейнери.
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НУБА,ИУМПС, ИУГ, ОМ/ общината няма сключени договори. Изпращани са покани

до фирми имащи разрешително за извършване на такава дейност, но към настоящия
момент няма проявен интерес от тях.
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ.
В общината е

внедрена системата за събиране на биоразградимите отпадъци и

извозването им до Регионалното депо. Разпределени са по населените места от
общината контейнерите за събиране на зелени отпадъци.
Със заповед № 01/08.01.2018г. на Кмета на Община Никопол са определени местата и
графика за извозване на разделно събрани зелени отпадъци .
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ.
Събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна
дейност, образуване от домакинствата на територията на общината все още не е
организирано.
Регионално сдружение на общините
На 31.05.2013 г. е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците за
регион Левски (Никопол), Решение № 3 по Протокол №1/31.05.2013 г. на Общото
събрание.
Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на общините
Никопол, Белене, Свищов, Левски и Павликени. Областните управители на областите
Плевен и Велико Търново също участват в Регионалното сдружение, но без право на
глас при вземането на решения.
ПОЧИСТВАНЕТО ОТ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В СЪОТВЕТСВИЕ С
ЧЛ. 12 ОТ ЗУО се извършва от общината.
Община Никопол подържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от
пластмаса, стъкло, хартия и картон, публикуван на сайта на общината.
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: служители на общината, кметовете, кметския
наместник и пълномощниците на Кмета на населените места.

