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Изграждане на площадки за третиране и
оползотворяване на отпадъци
От 2013 г.

Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

Подробно описание на практиката

Доказателствен материал

Принцип 8
Принцип 9
Изграждане на:
Площадка за компостиране на растителни и
биоразградими отпадъци;
Площадка за събиране на едрогабаритни и
опасни отпадъци от домакинствата;
Площадка за събиране и оползотворяване на
строителни отпадъци;
На площадката за компостиране ще постъпват
разделно събрани растителни и хранителни
отпадъци от поддръжката на паркове, градини,
ресторанти и др. При постъпването им ще се
измерва тяхното тегло на ел.кантар, след което
ще се компостират по „открит способ”. На
площадката за събиране на едрогабаритни и
опасни отпадъци ще се събират отпадъци от
домакинствата, като едрогабаритни гардероби,
шкафове, легла и др., както и опасни отпадъци
от бита – батерии, ел. оборудване, опасни
отпадъци от бои и лакове, луминесцентни
лампи и др. Същите ще се събират от
гражданите и впоследствие ще се предават на
фирми и/или организации по оползотворяване,
притежаващи
нужните
документи
за
извършване на тези дейности. На площадката
за оползотворяване на строителни отпадъци ще
се извършват дейности по подготовка и
оползотворяване на строителни отпадъци от
ремонтни дейности, от строителство на сгради
и др.
Скица, ПУП, Становище от РИОСВ-Шумен,
ОУ»ПБЗН», «ВиК- Търговище», РЗИ –
Търговище Изготвени работни проекти за трите

Преки участници, партньори и
целеви групи

Постигнати резултати.

Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

площадки.
Със собствени средства, заложени в
капиталовата програма на общината
Към момента още не е започнало тяхното
изграждане, но проектите са одобрени от
всички институции. Към момента се изготвя
документация за обществена поръчка, с която
ще се възложи изграждането им. Очакваните
резултати след въвеждане в експлоатация на
площадките са намаляване на потока отпадъци,
постъпващи на регионланото депо в
с.Пайдушко , чрез отделянето и
оползотворяването им
Да. Община Търлговище е една от първите
Общините предприела конкретни действия по
изграждането на площадките и спазване на
задърженията си по Закона за управление на
отпадъците. Първата площадка ще бъде
пусната в експлоатация до края на 2014 г. След
направени консулации и с други Общини е
установено, че тепърва повечето Общини
търсят терени за отреждане, а Община
Търговище вече е отредила такива, променено е
и предназначението им, има изготвен ПУП,
работни проекти и др.
Единственото затрудение, което среща
Общината е осигуряване на финансирането на
площадките, което е със собствени бюджетни
средства , както и в тежките и сложни
процедури по изготвянето и съгласуването на
работните проектите. Друг проблем е и Закона
за обществените поръчки, който не позволява
обявяване на поръчка без осигурено
финансиране, а Общината не може да отдели
цялата сума за изграждането на площадките в
една година, която възлиза на около 3 000 000
лв.
Като цяло Общината е намерила решение на
проблемите и очакванията са до края на
годината да влезе в експлоатация първо
Площадката за събиране на едрогабаритни и
опасни отпадъци от домакинствата, което ще
има положителен ефект върху околната среда,
тъй като тези отпадъци ще бъдат отделени от
общия поток битов отпадък и ще се предават за
третиране по екологосъобразен начин. Към
момента в Община Търговище, а и в другите
Общини няма оторизирани площадки и/или
съоръжения където гражданите могат да
предават тези отпадъци и те постъпват в

организираната система за събиране на
битовите отпадъци, а от там и на депото.

Изготвил:
Христина Младенова, ст. експерт отдел „Екология”

