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Отчет за изпълнение на „Общинска програма за
управление дейностите по отпадъците на територията на
Община Брусарци” за 2014 г.
В съответствие с разпоредбите на чл. 52, ал. 9 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО), годишния отчет за изпълнение на
„Общинската програма за управление дейностите по отпадъците на
територията на община Брусарци” се представя пред органа, приел
програмата – Общинския съвет. „Общинската програма за управление
дейностите по отпадъците на територията на община Брусарци” е
актуализирана в съответствие с настъпили промени в нормативната уредба
и е приета с Решение № 14 от протокол № 3/14.12.2007 г. на Общински
съвет Брусарци. Актуализацията на Програмата бе разработена от експерти
на консорциум „Ептиса” съгласно действащата нормативна уредба.
Основни мерки и задачи за периода на действие на Програмата са:
1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците.
2. Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и
оползотворени отпадъци.
3. Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на
отпадъците.
4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци.
5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с
отпадъци.
6. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване
прилагането на законодателството и политиката в областта.
7. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците.
8. Укрепване на административния капацитет на общинската
администрация.
9. Участие на обществеността.
На територията на Община Брусарци се извършва организирано
сметосъбиране в гр. Брусарци, с. Василовци, с. Крива бара, с. Дондуково,
с. Смирненски, с. Киселево, с. Дъбова махала, с.Княжева махала, с.
Буковец и с. Одоровци.
Към настоящия момент община Брусарци разполага със 1585 бр.
кофи тип „Мева” и 220 бр. контейнери тип „Бобър”.

През 2007 г. със собствени средства са закупени 310 броя кофи тип
„Мева” и 45 броя контейнери тип „Бобър” на обща стойност 35854.40 лв.
През 2008 г. са закупени 660 броя кофи тип „Мева” със собствени
средства на стойност 30000.00 лв.
През 2009 г. със собствени средства са закупени 240 броя кофи тип
„Мева” и 100 броя контейнери тип „Бобър” на обща стойност 59854.40 лв.
През 2010 г. са закупени 60 броя контейнери тип „Бобър” със
собствени средства на стойност 30552.00 лв.
През 2014 г. със собствени средства са закупени 75 броя кофи тип
„Мева” и 15 броя контейнери тип „Бобър” на обща стойност 11988.00 лв.
Битовите отпадъци в община Брусарци се събират и извозват със
сметосъбираща и сметоизвозваща машина „Мерцедес”, закупена през
2007г. на стойност 112800.00 лв., от тях 45500.00 лв. безвъзмездна помощ
от ПУДООС и 67300.00 лв. собствени средства на общината.
Сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява в населените места
по утвърден график. От месец декември 2008 г. битовите отпадъци се
извозват на регионалното депо в гр. Монтана. През 2014 г. количеството
извозен битов отпадък на Регионалното депо в гр. Монтана е 654 тона.
Голям процент от общото количество отпадъци представляват
биоразградимите отпадъци.
На територията на община Брусарци не се осъществява разделно
събиране на отпадъци и те се депонират на Регионално депо Монтана с
общия поток извозвани отпадъци, където се обработват на сепарираща
инсталация. Разходите направени за събиране, извозване и депониране на
битовите отпадъци през 2014 г. са в размер на 18670.00 лв. По сметката на
община Монтана са преведени отчисления съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗУО в
размер на 4312.00 лв. и отчисления съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗУО в размер
на 14358.00 лв. Това са отчисления в левове на тон отпадък за дейностите
по закриване и следексплоатационни грижи на регионалното депо за
неопасни отпадъци – Монтана.Успешно се използват и услугите на лицата
от временната заетост за поддържане чистотата на населените места.
За поредна година община Брусарци взе участие в инициативата на
БТВ „За изчистим България за един ден”, като бяха подсигурени от
общината ръкавици и чували. В почистването се включиха ученици от
трите училища на територията на общината, служители и граждани.
Разработва се нова общинска програма за управление дейностите по
отпадъците, която ще бъде представена за разглеждане на заседание на
Общински съвет Брусарци.
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