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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Чирпан
включва мерки по предотвратяване образуването на отпадъците, събирането,
транспортирането, третирането, оползотворяването и обезвреждането на
различните потоци отпадъци, образувани от жизнената дейност на гражданите, от
административни, търговски, производствени и други източници. Нейна основна
цел е да допринесе за устойчивото развитие на Общината, чрез определяне на
необходимите мерки за изграждане на интегрирана система за управление на
отпадъците на местно ниво, която е елемент на интегрираната Регионална система
за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Тази система ще доведе до
намаляване въздействията върху околната среда, причинени от генерираните
отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс,
увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестиции в
областта на управление на отпадъците.
Отчетът обхваща съвкупността от застъпените в Общината
постигане на целите, заложени в програмата.

дейности за

За постигане на една чиста и здравословна околна среда за всички населени места
на община Чирпан има организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Дейността
по сметосъбиране и сметоизвозване се извършва от Общинска фирма по чистота.
Системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци, използвана на
територията на община Чирпан е смесена – със съдове кофи 120л. и контейнери тип
“Бобър” 1,1 м3. Кофите и контейнерите са общинска собственост, тяхното

състояние се контролира от ОП «Чистота». Изгорените или механично увредени
съдове се подменят с налични оборотни или нови. През 2017 бяха подменени 69 бр.
кофи и 50бр. контейнери.
Сметосъбирането в община Чирпан е организирано, като за гр. Чирпан
контейнери тип “Бобър” – през 1 ден, кофи 120л.– по график. За селата Зетьово,
Гита, Свобода, Рупки, Спасово, Малко Тръново, Винарово, Златна ливада, Ценово,
Целина и Могилово – 4 пъти/месечно. За всички останали села сметоизвозването се
извършва по график 2 пъти/месечно.
Транспортирането на отпадъците се извършва:
 един брой сметовозна кола „Мерцедес ЕКОНИК” за кофи и контейнери тип
„Бобър” за гр. Чирпан
 един брой сметовозна кола „Мерцедес ЕКОНИК” за кофи и контейнери тип
„Бобър” за селата
Единственият метод за обезвреждане на отпадъците е депониране. От февруари
2017г. то се осъществява на Регионално депо с. Ракитница, част от Регионална
система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Количеството
депониран отпадък на депо »Шахтова Пещ» до средата на месец февруари е
307.78т. На Регионалното депо в с. Ракитниза са депонирани 4400.92т. битов
отпадък и 111.339т. нерецеклируеми отпадъци след сортиране от системата за
разделно събиране. На база приет отпадък е формирана и изплатена сумата на
отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО.
Почти няма село без нерегламентирани сметища, а в някои от тях и по няколко.
Ниската екологична култура на жителите е била и все още е проблем както в
общината, така и в страната като цяло. Община Чирпан съвместно с кметове и
кметски наместници работи за постепенно ликвидиране на нерегламентираните
замърсявания на територията на общината. През 2017г. многократно се почиства
квартал „Кирил и Методий – Запад” и цялото продължение на околовръстен път от
гробищен парк до моста на АМ Тракия. Поставени са и 6 бр. конрейнери (по 6м3)
за ограничаване на замърсяването. Ежемесечно се извозва цялата маса от смесен
битов отпадък от торовата площадка до I стопански двор, в близост до ромслия
квартал. Почистени бяха локални замърсявания по Зетьовско шосе и пътя за с.
Ценово. През пролетта на 2017г беше почистено нерегламентирано сметище в
близост до Фуражния завод.
Извършва се постоянен контрол на участъците, на които се появяват локални
замърсявания, като своевременно се почистват с групи на социално подпомагане,
отработващи 14 дни в месеца. По този начин постепенно се ликвидират
нерегламентираните сметища на територията на общината.
Във връзка със системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки,
Общината има сключен договор с фирма „ЕКОКОЛЕКТ“ АД. На 45 точки (места) в
гр. Чирпан са поставени 90 бр. съдове тип «Ракла» в жълт цвят, предназначени за
отпадъци от хартия, пластмаса и метални опаковки и 45бр. съдове тип «Иглу» в
зелен цвят - за отпадъци от стъклени опаковки. Събраните количества за 2017 г. са:
11 135 кг. хартия, 6 106 кг. пластмаса, 7 140 кг. стъклени опаковки. Въпреки
тенденцията за увеличаване на рециклираните количества на отпадъците от
опаковки, в сравнение с предходни години, необходимо е Община Чирпан и

организацията по оползотворяване да работят
за повишаване интереса и
информираността на гражданите към разделното събиране на отпадъци. Друг
момент от системата е, че не се опазват от обществото, порада факта, че са
пластмасови и се палят през зимния сезон. Констатациите са, че системата за
разделно събиране на отпадъците от опаковки в Общината не работи по
предназначение.
През изминалата година община Чирпан продължава изпълнението на
договора за събирането и транспортирането на излезли от
употреба
луминисцентни и други видове лампи, съдържащи живак с фирма с ''Анес 96'' ООД
гр. Пловдив. Предаденото количество е 0.07т. Чрез разделното събиране на тези
видове отпадъци се цели намаляване на риска за здравето на хората и опазване на
компонентите на околната среда.
Продължава изпълнението на договора с ''Нуба рециклиране ''АД относно
съдовете за излезли от употреба батерии, съгласно чл. 19 от Наредбата за
изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за
третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори., които се
обслужват веднъж годишно от фирмата, по определените точки на поставяне
/училища, детски градини, по големите магазини в гр. Чирпан и по селата в
общината/. Предаденото количество за 2017г. е 0.03т. Чрез разделянето на този вид
отпадък се очаква тежките метали да не попадат отново в околната среда и да
достигат до човека.
Относно излезлите от употреба автомобилни гуми, общината е организирала
тяхното събиране в пункт собственост на “ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД.
Относно всички останали отпадъци по чл. 22 от ЗУО, Общината има
сключени договори с площадки на територията и́ за безвъзмездно предаване на
отпадъците. Информацията за видовете и кодовете отпадъци е качена на интернет
страницата на Общината.

Проект за Решение:
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.52 ал.8 от Закона за управление на
отпадъците
1.Приема отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на
територията на Община Чирпан за 2017г.
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