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ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ - РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ 2021-2028 Г. С МОДУЛ ЗА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗА 2021 Г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
„Регионална програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново“,
за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и
Златарица е изготвена на основание чл. 52, ал. 6 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и е за период 2021 - 2028 г. Чрез нея общините си разпределят
отговорностите за постигане на целите по управление на отпадъците и се определя
рамката за ефективно управление на общите съоръжения и инсталации за отпадъци.
Основна цел на „Регионална програма за управление на отпадъците – регион Велико
Търново“ 2021 - 2028 г. е да допринесе за устойчиво развитие на регион Велико
Търново, чрез реализиране и прилагане на интегрирана система за управление на
отпадъците, което следва да доведе до намаляване на въздействията върху околната
среда, причинени от генерираните отпадъци, увеличаване дела на разделно събраните
отпадъци, както и стимулиране на инвестициите за подобряване управлението на
отпадъците.
„Регионална програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново“
2021 - 2028 г. е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията
на Национална програма за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. и е приета
с Решение № 366 от 27.01.2022 г. на Общински съвет - Лясковец. По силата на чл. 52,
ал. 3, т. от ЗУО същата може да бъде актуализира при промяна във фактическите и/или
нормативните условия. С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на
отпадъците на регионално ниво в плана за действие на „Регионална програма за
управление на отпадъците – регион Велико Търново“ 2021 - 2028 г. (с модул за всяка
община) и съгласно включения в нея Общински план за действие на Община Лясковец
са определени цели за изпълнение.
През 2021 година е постигнато следното:
1. Участие в Регионално сдружение за управление на отпадъците.
През 2021 година на проведените заседания на Общото събрание на
Регионалното сдружение са разгледани и взети следните решения:
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 Решение за изготвяне на споразумение между Общините Велико Търново, Горна
Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица – членове на Регионалното
сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново (въз основа на
решения на съответните общински съвети от 2014 година за създаване на регионално
сдружение за управление на отпадъците), за разпределяне на разходите свързани със
закриване, след експлоатационен мониторинг и изграждане на нови съоръжения;
 Решение Председателят на РСУО регион Велико Търново да сключи граждански
договор с лице, което да извършва дейността технически секретар на Сдружението,
като изготви споразумение подписано от всички общини, което да урежда финансовите
ангажименти от страна на Сдружението;
 Решение относно изпращане на покана за сключване на договор за имуществено
застраховане на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Велико
Търново;
 Решение за възлагане изработването на Регионална програма за управление на
отпадъците за период 2021- 2028 г. с раздели за всяка една община със специфичните
задължения и отговорности съгласно ЗУО, които съответните общини ще изпълняват;
 Решение относно постъпило в Сдружението писмо от Управителя на ДЗЗД
„Регионално депо“ – Велико Търново 2015“, относно отпадъци с код 19 12 11
(остатъци от сепариране), които се депонират на регионалното депо в с. Шереметя,
общ. Велико Търново, обл. Велико Търново от фирми, имащи сключени договори с
общините, в по-големи количества от определените в Комплексното разрешително.
Общото събрание на РСУО прекратява приемането за депонирането на всички
производствени отпадъци предвид наближаване крайният срок на експлоатация на
клетка;
 Решение относно изпращане на покана за сключване на договор за
имуществено застраховане на Регионалната система за управление на отпадъците –
регион велико Търново за срок от една година считано от 26.11.2021 г.
2. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци
 На 29.12.2021 г., с Решение № 362 на Общински съвет Лясковец се утвърди
таксата за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2022
г. През 2021 г. продължава съвместната работа с Фирма „Декра - Строй” ЕООД и
Община Лясковец. В изпълнение на договора, същата извършва дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община
Лясковец.
Всички населени места на територията на община Лясковец са включени в
организираното сметосъбиране и са оборудвани със съдове за битови отпадъци. През
2021 г. са закупени 160 бр. нови кофи тип „Мева” 110 л за подмяна на амортизираните
/100 бр. за гр. Лясковец и 60 бр. за с. Джулюница/.
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Налични контейнери за събиране на битови отпадъци към 31.12.2021 г.
Налични съдове за смет
2021 г.
№
Съдо
Пластмасов
Населено
Пласт- Пласт- Кофи
по
ве за
Контейнер контейнер
място
масови масова
тип
ред
сгури
тип „Бобър”
тип
кофи
кофа „Мева”
яи
1100 л
„Бобър”
240 л
120 л
110 л
пепел
1100 л
285
1
0
100
540
100
1 гр. Лясковец
с.
20
0
0
0
825
0
2
Джулюница
27
510
0
0
0
3 с. Козаревец
150
0
0
0
0
0
4 с. Добри дял
120
0
0
0
0
0
5 с. Драгижево
85
0
0
0
0
0
6 с. Мерданя
ОБЩО:
687
1
510
100
1 365 100
Битовите отпадъци от територията на община Лясковец се извозват до Регионална
депо – Велико Търново, в землището на с. Шереметя. Извозеното количество смесени
битови отпадъци за 2021 г. е 4593.36 тона, от които 190,92 тона са биоотпадъци, 2.42
тона са от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, другите
биоразградими са 2606,84 тона, за обезвреждане в Клетка 1 остават 1518,60 тона.
 Във връзка с изградената и въведена в експлоатация Регионална система за
управление на отпадъците - регион Велико Търново и подадено от Община Лясковец
Заявление с изх. № 3565/05.11.2021 г. с искане за намаляване размера на отчисленията
по чл. 20 от Наредба 7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, със
Заповед № РД-578/15.11.2021 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново, беше
определен размер 0,00лв/тон депониран отпадък за отчетната 2022 г.
 Системно се осъществява контрол върху гражданите и фирмите за спазване на
изискванията на местните наредби за чистота, чрез проверки, в резултат на които се
правят предписания при констатиране на нарушения, със срок за премахване на
замърсяването. При неизпълнение на даденото предписание се съставя фиш или акт за
административно нарушение.
3. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и
подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и
транспортиране на отпадъците.
 През 2021 г. в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки освен
гр. Лясковец, бяха обхванати всички села в общината. Съдовете за разделно събиране
са предоставени от „ЕКОПАРТНЪРС България” АД, оператор на дейността е „ Еко
Феникс” ООД.
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Организацията е изградила двуконтейнерен модел за разделно събиране на
отпадъци от опаковки и съгласно сключения договор един комплект контейнери
съдържа:
1 брой жълт метален контейнер с обем 1700 литра за събиране на хартиени,
пластмасови и метални отпадъци от опаковки;
1 брой зелен метален контейнер с обем 1700 литра за събиране на стъклени
опаковки
Разпределението на контейнерите по населени места е следното:
- град Лясковец – 25 жълти и 25 зелени контейнера;
- с. Джулюница – 5 жълти и 5 зелени контейнера;
- с. Козаревец – 3 жълти и 3 зелени контейнера;
- с. Добри дял – 3 жълти и 3 зелени контейнера
- с. Драгижево – 3 жълти и 3 зелени контейнера;
- с. Мерданя – 1 жълт и 1 зелен контейнера.
На този етап в селата от общината са разположени само жълтите контейнери,
предстои разполагане и на зелените контейнери.
Общият обем на разположените съдове възлиза на 125 800 м3, което е в
съответствие с критериите по чл. 23, като са спазени и изискванията по чл. 24 от
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО).
Община Лясковец отговаря контейнерите за битови отпадъци, различни от тези
за отпадъци от опаковки, да не бъдат в жълт или зелен цвят, съгласно чл. 26, ал. 8 от
НООО.
Честотата на обслужване на съдовете за разделно събиране е съгласно график
както следва:
- жълти контейнери - един пъти месечно;
- зелени контейнери – един път на три месеца.
Системата за разделно събиране се обслужва със специализирана техника с
изсипващ механизъм и оборудван с хидрокран за контейнерите. Камионите са
снабдени със сменяеми табели, указващи вида отпадъци и цвета на обслужваните
контейнери по установения график. Всички разходи по обслужването на контейнерите
са за сметка на „ЕКОПАРНЪРС България” АД.
През 2021 г. разделно събраното количество отпадъци на територията на
Община Лясковец, по данни на „ЕКОПАРНЪРС България” АД, е:
1. Общо количество отпадъци, извозени до тон
сепарираща инсталация
2. Разделно събрани отсортирани отпадъци
тон
2.1. Хартиени и картонени опаковки
тон
2.2. Пластмасови опаковки
тон
2.3. Метални опаковки
тон
2.4. Стъклени отпадъци
тон

3.060
2.420
1.480
0.920
0.020
0.000
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За предотвратяване на смесване на отпадъците от опаковки, с общите
генерирани битови отпадъци, при събирането и транспортирането им, общинска
администрация работи съвместно с представител на „ЕКОПАРНЪРС България” АД,
като прави периодични проверки, по предоставен ежемесечен график, относно
определените дни за изхвърляне на всеки вид цветни контейнери. При постъпили
сигнали от граждани в общинска администрация, относно некачествено изпълнение на
фирмата извършваща дейността по събирането на отпадъците, както и за други
нередности свързани с поддържането на чистотата в общината, се реагира
своевременно от страна на служителите в общинска администрация, като се
отстраняват нередностите.
4. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване,
събиране и транспортиране на отпадъци.
 Със Заповед № 2251/28.10.2021 г. на Кмета на Община Лясковец, са определени
границите на районите, в които е организирано сметосъбирането и извозването на
битови отпадъци за населените места в общината, както и честотата на извозване в
отделните населени места за 2022 г. Заповедта за организация е връчена на фирмата
изпълняваща дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за
сведение и изпълнение. Честотата на извозване не е променена спрямо предходната
година.
 Община Лясковец има сключени договори с две организации притежаващи
съответните разрешителни за работа с масово разпространени отпадъци, относно
въвеждане на системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци на
територията на общината, с цел увеличаване дела на оползотворяване и рециклиране
на отпадъците. За да не попадат в общия поток от битови отпадъци, масово
разпространените отпадъци на територията на община Лясковец, се предават на
площадките в гр. Лясковец (площадка № 1, имот № 000614 в землището на гр.
Лясковец) и с. Козаревец (УПИ ІV – 45 в кв. 18 А по ПУП на с. Козаревец), съгласно
сключените между община Лясковец и двете фирми („МЕГА – МД” ЕООД и
„МАРВЕЛ ПРИМ” ЕООД) договори за сътрудничество. Същите съдействат на
гражданите на община Лясковец, желаещи да предадат масово разпространените си
отпадъци.
Строителните отпадъци могат да се предават на площадката на „БЕСТКОН“
ООД. Фирмата приема за сепариране и рециклиране неопасни строителни отпадъци на
обособената площадка в землището на гр. Лясковец
Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори
не изискват финансиране или инвестиции от страна на Община Лясковец и са
безплатни за населението.
5. Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.
 Периодично фирмата извършваща дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци, събира и извозва едрогабаритните отпадъци
изхвърлени около контейнерите от домакинствата.
 Във връзка с Предписание на Директора на РИОСВ гр. В. Търново
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получено в общинска администрация с вх. № ЕК-1096/25.02.2021 г., са почистени
следните нерегламентирани замърсявания.
1. гр. Лясковец:
- Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, попадащи в
землището на гр. Лясковец
- Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци по общинската
пътна мрежа: - Общински път № VTR1181 ІІІ-514 (В. Търново - Г. Оряховица-Камен)
- Козаревец - І-4 (В. Търново-Антоново) (участъкът попадащ в землището на гр.
Лясковец); Общински път № VTR1182 ІІІ-514 (В. Търново-Г. Оряховица-Камен) Лясковец - ІІ-53 (Поликраище-Г-Оряховица-Елена) (участъкът попадащ в землището
на гр. Лясковец); Общински път № VTR1185 ІІ 53 (Поликраище-Г. Оряховица-Елена)
- Лясковец-местност "Манастир" Св. Св. Петър и Павел" - граница Община В.
Търново
2. с. Драгижево
- Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, попадащи в
землището на с. Драгижево
- Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци по общинската
пътна мрежа: Граница Община В. Търново-Драгижево ІІ-53 (Поликраище - Г.
Оряховица-Елена); Общински път № VTR1014 (участъкът попадащ в землището на с.
Драгижево); Общински път № VTR2184 ІІ-53 (Поликраище - Г. Оряховица-Елена Драгижево) - граница Община В. Търново (участъкът попадащ в землището на с.
Драгижево)
3. с. Мерданя
Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, попадащи в
землището на с. Мерданя – републикански път посока Златарица, местност „Албена”
на изхода от селото извън населеното място;
4. с. Добри Дял
с. Добри дял Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци,
попадащи в землището на с. Добри дял
Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци по общинската
пътна мрежа: Общински път № VTR2180 І-4 (В. Търново-Антоново) – Добри дял граница Община Златарица (участъкът попадащ в землището на Добри дял)
5. с. Козаревец
- Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, попадащи в
землището на с. Козаревец
- Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци по общинската
пътна мрежа Общински път № VTR1181 ІІІ-514 (В. Търново - Г. Оряховица - Камен) Козаревец - І-4 (В. Търново-Антоново) (участъкът попадащ в землището на с.
Козаревец); Общински път № VTR1286 І-4 (В. Търново-Антоново) – Джулюница граница Община Стражица (участъкът попадащ в землището на Козаревец)
6. с. Джулюница
Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, попадащи в
речните легла и прилежащите им земи, намиращи се на територията на с. Джулюница.
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Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, попадащи в
землището на с. Джулюница.
Почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци по общинската
пътна мрежа: Общински път № VTR128 І-4 (В. Търново-Антоново) – Джулюница граница Община Стражица (участъкът попадащ в землището на Джулюница);
Общински път № VTR2287 І-4 (В. Търново - Антоново) - гара Джулюница - граница
Община Стражица (участъкът попадащ в землището на Джулюница) – изхода на
републикански път посока с. Джулюница - Горско ново село в обхват около 500 метра
извън населеното място.
При последващи подадени сигнали в общинска администрация и установяване
на замърсителите, на същите ще бъдат съставяни актове за установяване на
административни нарушения, като и за в бъдеще Община Лясковец, ще продължи да
осъществява контрол по спазване на общински наредби чрез проверки на място и ще
съдейства за премахването на строителни и битови отпадъци изхвърлени от
недобросъвестни граждани и фирми.
За постигане на основните цели, заложени в Регионална програма за
управление на отпадъците - регион Велико Търново, Община Лясковец ще продължи
целенасоченото изпълнение на предвидените в нея мерки.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Изготвил: Елка Цонева – Гл. специалист – еколог в Дирекция „ТУОСЕИ”
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