Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община

Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)
Название на практиката
Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

Подробно описание на практиката

Доказателствен материал

Търговище
Христина Младенова,
страш експерт в отдел «Екология»
Телефон: 0601 68 686
e-mail: mladenova.h@targovishte.bg
Предварително третиране на смесени битови
отпадъци
От 2013 г.
Принцип 8
Принцип 9
Община Търговище е сключила договор за
предварително третиране на смесени битови
отпадъци, като чрез него всички отпадъци,
събрани от контейнерите за смесени битови
отпадъци на територията на град Търговище
към момента, /а от 2015 г. и от всички населени
места/ преминават през инсталация за тяхното
сепариране /отделяне/, където се отделят
рециклируеми и оползотвори отпадъци, а
останалите неподлежащи на третиране се
депонират на депото. От месец април на
инсталацията е монтирано допълнително и
сито, което отделя ситната фракция като пепел,
пръст, камъни и др. минерали от отпадъците,
която се ползва за запръстяване на работния
участък на депото.
Договор за сепариране, месечни актове за
сепарирани отпадъци

Преки участници, партньори и

Със собствени средства, заложени в

целеви групи

капиталовата програма на общината

За 10 месеца, откакто се сепарира смесения
битов отпадък на град Търговище са постъпили
5 496,44 тона, от които са извлечени и
Постигнати резултати.

предадени за рециклиране и оползотворяване
1 133,18 тона. Около 15- 20% от постъпващия
отпадък се отделя. Целите пред Община
Търговище

са

увеличаане

на

отделените

отпадъци.
Да. Община Търговище е една от първите
Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

Общините,

която

извършва

предварително

третиране на смесените си битови отпадъци.
Тепърва другите Общини започват подготовка
на Обществени поръчки за възлагане на тези
дейности.
Очакваното развитие, което цели да постигне
Община Търговище е достигане на заложените
цели

за

намаляване

на

количествата

на

депонираните отпадъци и увеличаване на
Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

оползотворените

и

рециклирани

отпадъци,

изискващи се по Закона за управление на
отпадъците. Същите ще се постигнат чрез
увеличаване

количеството

на

постъпилите

отпадъци за сепариране, като поетапно ще се
вкара цялото образувано количеството на
територията на Общината, а от там отделените
и рециклирани отпадъци ще се увеличат.

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

