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РЕШПХ:
да ве се Еlвърцва еколоrв.tца оцепка Еа ,,Програ,vа за
уrrрrавлеЕие яа отпадъц.tт9 в Общrна
Върбица за периода 20 l 5-2020 г.'., чрп прплrгапg.о вд
цшrе веlюлтЕост дt се окrrrе
зЕдliцтеrtЕо оцrЕцдтоJIпо Еьздейсrв__п€_
Plltv oKoJrraTB средд в човеlпцото !дрдвG.
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Х&ршсгорЕстшсa Er прогрsматr:
общпЕската црограма за управлеflйе ва дейЕосЕте по
отцадъците се разрабоrва на octloмrrse
цзисt(вацпята яа &rI.79 от Закова за опазв,tЕ€ ва око,!тIапl
среда (ЗООt) и ч,1. 52 от змоtiа за
управлеЕие ца отпадьщте (об. ДВ_6р.53 ой lЗ.07,20t2r), Програмата за
)тр.влеЕие яа
отпlцъцпте е ЕераздеJIва част от обцчоlскаm проФама
за ono*a
и
се разработва,
приема и отчита по реда ва глава цета от закоЕа
"р"да
за опазваЕе
o*orrrroru
среда д глава
четвъртlл9l З_акова Jтразлеrтие Еа отпадъците. Програмата
'u
и
се приема за
периол 20l5- 2020 г., съsпадащ с периода ва
"" р*рчбо,ruч
действпе ва Нащло"aоJ,
n,rru" * уоравлепие Еа
отпадъщлте и е изготвеЕа в qьотвЕtствЕе с методически
)aказаЕиrl за разработвацi цъ обцицскя
пlюграми за уцрав:lеЕие Еа дейЕостrrrе по отпадьIщ,
1.*"рл"r" Ъu" заuовед }l! РД - 21l
Д1.0З.20Б г.
Миrтистъра ва ОСВ. Настояцата
_ва
у"Ъ;;;п. rrч oro*u*r" ou
общияа Върбида
съдържа Ереглед rlа текуцото qьстоявие Еа общнат4
по отЕошеЕЕе
),правrIеядето tta отПадъцгIе, KatKTo и регЛаМеЕТИРа Цеr'МТе, приЕцплите,
меркЕIе, HatMHrTe ва
изпълпеltие, цачинцте за коЕтол, натините за
фrffанспране Еа дейflостите и отtrквадцте
резултати за изпы1IlеЕие lta за.дължепията на Общшската адмишистрщй, по отвошсяие
ва
)правлеЕпето Еа отпадьцr{те. Програмата е разработена
целите п
прелвпжлани-яга ца наlиоttаJilliия плая за
"uйaa"*r"
}травлеЕие gа отпадьцtfIе
за периода 2014-2020 г.,
който от своя страЕа кореспондира с изисквмията ва,Щиреrвrва 'l5/442l11c
за отпадъците,
.Щирекгuва 911689лЕС .u ona"o"r" отпадъци и СтрчтЙЙ на обIrЕrосгга
за управлеяие па
оmадьците_ Програмата обхваша всички дейности, свърз;tни
с отпадъцитЕ! които произтичат
като задължеЕие на Община Върбила, съгласво Закоп
зi утраrвлеItие па отпадъцгrе (обя. Дв,
бр, 5З/lЗ.07.20I2 г.) и подзахопЬвпте нормативЕЕ актове,
изведеви Е цриорггизираЕи Еа база
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идеЕтифицпраtrите проблеми, коЕто общдвското ръководство трябва да реши, за да се
постиIЕе екологосъобразвото им упразлеяяе. Разработваяею rа програмата за управлеяие ца
деЙяостите по отпадьцлте сс явява едЕЕ от нЙ-важЕите rrвcтyri{eETц за придrгдIеm м
заtководателството по }празлеgие ва отпадъцmе flа местно виво. Тя създава flеобходимцте
предпостatвкЕ гевераторгrе на отпацыш - промпшлевост, търговиrI п лотрсбштели,
обществеЕост - да Еамшшт коJIЕ.rcството ва образlвапитс оmадъцп. К,точов елемсЕт ва
програмата е спазвалето в прпорmетен ред на йерархшгга за тетшраве на отпадьцrте:
. Предотвратяваяо образ}вавето Еа отпадъци;
. РециклираЕе, повторва употреба и,пл изв]lичд{е ва вторичlи суровпнЕ Е еЕергия;
. Екологосъобразвообезвреждаве.
В програмата са заlохевп мерки с gIапи Еа !lзпъ.пцеЕие, с плапирaши конliaретци дейносTи,
коЕто да сцомогЕат за постmаЕе IIа осяовЕите цеJIя Еа програмата:
Цел l: Намалявапе Еа вредцото въ3действие яа отпадъlIЕте sрез предотвратяваце
образувавЕто Ем п васърчаваgе на повторцото Ем използваЕе
> ПОДlРОГРАМА за предотвратвапе образ)ваЕgIо Еа отпадьци
Цел 2: УвеJЕaчазме Еа колrqеqlвата рециклиршflr Е оползо1вореЕи омадъци !t
яамФrявЕlllе и предотвратявzlЕе IIа рЕска от деповqрапите опIадыц
> Подрогрдмд за разделно събЕрапе я изпъ,,шеяце fla целЕте за подготовка за
повторва употеба ц за реIIикJIирме ва битовите отпадъци Еай_мапко от хартия п картов!
мета,пи, 11пастмаса и cTbKJIo

>

ПОДiРОГРАМА за разделно събирале и постигztt{е Еа целпте за бIrоразградимtлге
бlrrови отпадьщ в т.ч. за бцоотпадъцгге.
> ПОДПРОГРАМА за изгьJIЕеяие яа ,зискв&lията Е цеJrите за рецихJшраЕе и
ололзотворямIlе Еа сцюите,шtи отцадъци
> ПОДПРОГРАМА за достmапе ва цеJIцте за рецtтклЕрапе Е опоJIзотворявllЕе IIа
масово рrшпростраЕеЕи отп шш
I|ел 3: Управлевие ва отпадьщте, което гарzцlтира qsста и беюпасца околцll среда
ПОДЩРОГРДМД за ивформациошо осЕryряв.lне, запазмве Е подобряваче на
а;Iмишлстатцвция капаlитет Еа общиtата по )правпевие uа отпадьците
Цел 4: Превръцаве Еа обществепостта в к,почов фаrrор за прилалаяе lrа йерархияга Еа
)праяJrецl1е ва отпадьците
ПОДПРОГРАМА за прплапше ва разясцЕтелпи к.lмпа.Ели Е ипформшраве на
обществевоfiта по въпросите на управлеЕ!е ца отпадьцЕте.
Разработев е ГLпав за дсйствие кьм всЕ(а подпрограм4 в който са посочеЕи
веобходимлге MepK[t, оттоворЕЕте иrr9титуццц ц Ееобходимrге флвансови средства за
обезпечаваяе яа црограмата.
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моТиВи:
IХараrстерпсrякr пr щ)оцrамrтri
l. Обrщцскmа програма за уцрaвлепие ца дейЕосгmе по отпадъцше се разработва rta
осЕоваЕие йзЕскваЕията lia чл,79 от Заком за опазвапе Еа околната среда (ЗООС) и ч,1.
52 от Закова за управлевие Еа отпадьшrте (обн. !В бр.53 оtп l3.07.20l2z-). Проrрамата
се разработва и се приема за ЕерЕод 2015- 2020 г., съвпадащ с перtrода tta дейgгвЕе Еа
На{цоцмния план за )atrрalвленйе Еа отпадьците и е изготвеиа в съответствие с

метод{ческЕ },казавия за разработв&lе Еа обiцшrскц чрограми за уцразлеЕие Еа
дейЕостите по отпадьци, ).гвърдеци със заповед N, РД - 21l /31.03.2015 г. на
Мияистъра ва ОСВ,

&2
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2. наgтояцата програ.vа обхваца всlltlки дейЕости, свързаflи с уuравJIеfiиеIо на
отпаJ{ьцяте, формирани да теряториrгта Еа общЕЕа Върбича. Програмата разглехда
лроцесите от образ}ъаяgrо па отпадъците до тяхЕото крайво об93вреждапе, а имеЕЕо;
видът Еа отпадьцЕте и тяхяото образуване; количества и хармтеристика Еа
оmадъците: Еа.ФtЕ ва събирапето q ичlолзваЕи съдове; тФrспортпраЕе и изцолзваяа
техшш4 реIlикJlцраЕе и оползотворявzlце; обезвреждане Еа отпадъците.
3. Пре,шлет на програмата сд деfuостите ло уцравлсЕие па: битови отпадъци; строителЕи
отпадъци; специфичял потоци оmа]ъцй -МРО; разде,тяо събиране ва рчпr<.lшруеми
отпацъrц; компостираяе ва биоразгралими оmадьци.
4. В програмата са заJlоr{еЕи мерки с етаJш Еа изпълЕепие, с плавирaши KoIlKpeTEи
дейýости, които да спомогЕат за постигrrЕе ва ocEoBttliтe цеJIи па пIюrрамата.
Предвиждаrтияrа на gастояцата uрогрztма, относно постигапето flа цеJIи,rс са съцште да
бъдат изтьrmяваuи чрез поlшIюграм]4, когго имат за цел да лодпомогЕат и3пълнението
Еа стратегическIrге Це_qц! чрез предrIагаЕе Еа мерм и по/а{оди за цостЕгltпето им, косто
да улесЕп адмивисграIlиllта.

5. Изгоrвея е аяализ Еа qьществувдцото сьстояцие по отяошеяие

yllpzrslreкиe Еа
отпадьците| на база- коЙто са идеатифицирани !роблемите и са форму;rирани целrге.
разработея е flпаrr за действие към всяка лодlрограм4 в който са посочеЕа
необходвмите мерки, отговорЕите tлнспrryцllи и Ееобходимите фипмсови средства за
обезпечавмо па програмата.

IL Харакгершсгшсп Et цоспедствrятд Е ва терпторв8та, кояrо G веро-frво дs бъде
засегЕдта по отпоrпсвlе цд: BspoiтEocт, цр{rльJтлФтеflцосг, чесIотs, обрrтпtоgг я
цriц.лдтввсЕ прlктtр цl црощоJIагаомЕrс ЕъздейgгвЕr; потещпаJIпо
цrrЕсграЕrчао въцGЙствце, пOгеЕщ{лев ефекr п рпск за здrrвето шs rордтr пJIц зr
окФrцlта сред& вКJI!очдтеJIцо вспедствпо цд rварЕц, рцlм€р ц щtосц)sцgвец обIвsт
вt ttосiедgгвцлта (географоси райоЕ ц броf; цl цаоcJrcЕпсто, коцто е веро8тво да
бъдат засегпвтв), ц€пвоýт п Jrпзввмост t зtсегцат8т8 тýрвторЕя (всле!сrвве пr
особGп! сgrесгвеШ rардктерцстцtgl ЕJrП щr,!rцфцо_qсТорпчеiското цасJtодство;
цревшпецпе цд сталдартп зl кдчество Еt oKoJlElTa средr a,Jrп щrодсJш сгоfuосгЕ;
цsтеЕзпвЕо зеrrспоrввапе), въздейgrвпе върtу рдfiопЕ EJE лацдшаlDтrr, коЕто nlrliт
црцзвlт ЕащоваJIеп, обпцrосгеп п,лч МеаПДцrвародеп ст&цт цд здщпl.
l. Програма за уцр.влеrrи9 Еа отпадьците в общна Върбица за пер!,rода 2015-2020 г.
Еяма вероятност да окаже зЕа!штеJпIо отрицателяо въздеЙствqе върху защтеЕЕ зони
дзl вG 000050l ,Iоляма Камчия" за опазваяе ва природдrтге местообитаяия, ВG
0000З9З ,.ЕкокорЕдор Кам.пrя- Емиве" за опазваве Еа природяите местообитаЕЕя, ВG
000042l ,,Преславска плаяиЕа" за опазвме Еа природЕите местообитавля, BG 0002029
,,КотлеЕска плаяияа" за опазвrцlе ва дивите гmци (обявева със Заповед ]Е РД-910/
l1.12.2008 г. па Мишстъра Еа околuата среда ц во,щлте, обЕ. .ЩВ бр. 15/ 24.02.2009 г.,
измевева п дотьлнеЕа със Заповед лъ рд-72l 28,01.201З г. ка МоСВ, обя. ДВ бр.l0/
05.02.20lЗ г.) и BG 0000117 ,,Котлеяска плаЕЕЕа-. за опазмЕе на природпите
местообитания, тъй като:

.

2,

съпиlта яе е предпоставка за засягltЕе Еа ци'lарапите защгIецЕ зопI; които са
lцст сrг НациоЕаJъата екологи!Еlа мрежа, съгласЕо Закона за бпологи*rото
разrообразие;
.
програмата Ее засята зацитеllи територпЕ, съгласво закова за зlшштенцте
TepltтopЕlt.
С реа,тязацияга ва предвидевите проектви цредложеЕия в Програмата за управлеЕие Еа
о'mадъцгте ва общltяа върбица 2015 -2020 г. Ее се очакват отрЕцателм въздействия
върху околцата среда яа територията на Общияата, Съществумт редЕца предпосаiвкЕ

9z,
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за подобряваце па еколоIттlЕите характеристики Еа терIiторията rIа Община Върбица и
човешкото здраве след ремuзациJrm Еа предвидеЕите проеrги.

3. При изтьлнепието ва всичкIt цеIIи, Емащl харакгер Еа иЕвестиционни ЕамереЕйrI в
Програмата за управлеЕие ца отпадъцIпе t{a Общш{а Върбица 2015-2020, кои-rо
попадат в обхвата Еа ЗООС, възлохителят заrвява, qе щс проведе изискващmе се
процедури по съгласуваtяе п одобрявапето пм по реда па ЗООС и полJакоЕовите
4.

5.

6.

Еормативrrи актове към неIо още 8а етапа Еа кацдидатствilве за фипмсирале по
съответЁата прогрzма,
Съгдасцо закопОвЕте цзискв,tttиll с ПзвършеЕа коясултаЦия с РЗИ гр. ШумеlI по реда Еа
чл, 1 3 от Наредбата за Ео по представеЕата пrформация от възложителя ва прогрaмата.
Съгласво полрепо в РИОСВ гр. Шумев СтацовЕще изх. ],t!Зк- l424105.08.2015 г.. РЗИ
гр. Шдлев счита. че изпыЕеIrието Еа обIцинската црогрttма lle крие
риск от пегативЕа
вьздеЙствия върху здравето ва ЕаселеЕЕето от общЕЕа Върбица и IlIMa цеобходимост
от извършвautе ва екологична оцеliка във връзка с изясЕr[вzlце степеЕта на въздействие
и риска за човешкото здраве.
Териториалния обхват Еа програмата вкJIюqва всЕrIки 16 Еаселени мсста в общипа
Въфцца. В програмата се lшанfiрат мерЕ{ и дейпостu, с които да се подобри
оргапизацшlта в ).прaвлекието ва отпаднltте потоци в граЕиците иа цаселеЕите места.
Настоящата програма обlваща вспrIки дейЕости, свъраЕи с yrrpatJle}tиeтo Еа
отпадьците, форIмрани на територията ца ОбщI.rЕа Върбица.
Не се очаква редIrзaщпята яа пJrlяа да предизвrч(а о1рицателЕо траЕсграЕиiцtо
въздействие.

Ш. Степегта, до коrтО tUпдьт lJtП црограмsта

вJtц{€ върrlr дрrтц пJlяЕоЕо я

щ)огрrмц, вIсJIючцтеJшо тсоЕ Е дrдеЕа fi€рдрtх.r.
l. Програмата за управлеЕие ва отпадьцlfте е ЕераздеrIЕа qаст от общинската програма за
околlа среда и се разработв4 приема и oтrrиTa по реда ца глaва пеm от Закояа за
оtrазааие ва околпата среда и глава четвърта от ЗахоЕа ).IФавлеЕие ца отпадъlите.

2, Общипсмта

3.

4.

е в коордяация й с другп
паIиоцrцпи плzuiовс, като:
} Начиопа,rев стратегцческй irдlrя за поетшlно Еамalляваце количеgтвата ва
биоразгралпмште отпадъцЕ, предцазцачеЕп за депогирапе 2010-2020 г,
} Нациочалеп стратегЕrIески IшаЕ за управлеЕие Еа отпадьците o.I с,lроителството
Е разрушаваЕе Еа територията ва Р.Бълтария за перлола 20l1-2020 г.
Нацдовален плая за упразлеЕие ва ).тайките от ПСоВ до 2020 г,
На месщо Епво ОбщиЕската програма за утравrеЕЕе Еа оmадБIIЕте е в цряка връзка с
общинската програма за оrrазваItе па okoJlцaтa среда, като се представя като
прrt ожеFпе към пея. ,Щрlти докуrt{еЕги яа местпо Еиво! които имат връзка с
прогр.lirата е Общ усц)ойствеЕ плм Еа общfiа Върбича / в цроцес Еа
разработка /като в llего ще се маркйрат преЕЕхдаýите за ЕзграждzlЕе Iцtоща.ш(и за тремраЕе ца
отпадъrите.
Общицската програма за }прaвлевце ria дейдостrге по отпадъците подлежи ва
усъвършеItствапе: доrьлвме Е актуaL,IизЕраЕе. Фияацсиралето Еа заложеЕите мерки и
дейяости в ГIлава за действие къv подIрограмите ще се осигурява от обцивсптя
бюдкет, съобразяо възмоr(Еостите и постъплеItшIта от такса ,,БЕтови отЕадъци.., а за
фrlнаrсираве Еа по-rолемп ЕявестиццоfiЕя проекти ще се кмдлатстваЕе кьм
IТУДООС, ОперативЕа програма ,.Околца среда 2007-2Оl3г.'' и др}тrr въпшни допорсrол
програми.
програма за }празлer{це ва отпа,iъците
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Цасгоrщото решевве яс отмецl заJьJЕвавцлтд вд възJtоrкЕтеJI]l по Езllълвевхе п8
пзЕсквiппЕта Еа ЗакоЕд !а опiзвrЕе ва околцrтr среда Е другЕ спещлtцх 3!коЕв Е
полlgкововЕ яормlтпвЕя 8ктове Е Ее мФке дд с.пу*ц квто освовдЕпе зд опцдацо цs
оттоворЕостта, сьfлдсцо дейсгващsта вормrтшва 14rсдба по oKoJmr срада.
Прв промлва ша програмата, Ед възJIоштсJIя яJrп Еа шаrоп от обсгопгеlrсrвата, щrв
коЕго е бЕло аздадепо Еасто!щето реrцевЕе, въапоlйтеJ!Iт/Еовцлт възIоlmтGJI трябва да
уведоr,ш РПОСВ - Шумев до 14 двв с..rrед вдстьt!вдЕе п8 взмевеЕпяri.
Цt освоваше чл, 88, r.л. 4 от 3ООС рсrпецпето г}бs прrвцо дейсгвне, ако в срок 5
(пет) годш от в:шацGто м]a в сЕJIа Ее е одобрев съотвегшят lullв EJIB
щrогрдмi.
Решецпgго мохе да бъде обrкалвапо в 14-двевеп срок от дат&т! пl gьобщавапаго rry
вд зацптtроlовlпптс лЕца п оргrвазrщ цр€д Мшсгьрд ва окоJrцатr среде в sоЕге

п/ЕлЕ щlед А,щшшсгрrтшев сьд гр. Шумсп, по t едr
проц€суаrT

Евя

кодекс.

IРЕТОМИРЛ ДОЕtIЕВЛ

За {преlстор ва РИОСВ гр.
(Зs!овед JФ РД_46Д0.06,2015 г.
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