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5. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за
обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното
възстановяване
5.1 Общински депа с преустановена експлоатация или чиято експлоатация ще се
преустанови в периода на настоящата програма
Все още не е приключила рекултивацията на старото сметище в кв. Дивдядово, град
Шумен, въпреки че има одобрен проект. За момента рекултивацията е спряна. Не са
разплатени досегашните обеми СМР, поради липса на средства. Общината е получила
отказ от МОСВ за финансиране по реда на ПМС № 209 от 20.08.2009г. За предотвратяване
изтичането на инфилтрат от старото депо за битови отпадъци е изградена помпена
станция и връзка със съществуващият ретензионен басейн на намиращото се в съседство
регионалното депо.
На територията на Община Шумен няма други депа с преустановена експлоатация.
Основната цел на проектите за закриване и рекултивация на депата е да се постигне
високо ниво на опазване на човешкото здраве и околната среда и спазването на
директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на
отпадъците, както и да се осигури изпълнението на задължителните дейности по
мониторинг и последващ контрол.
Съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредба №6 от 27.08.2013 г. за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения
и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци собственикът на депото,
има задължение да осъществява поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката
на депото след негово закриване, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната
среда за най-малко 30 години след закриване на депото. Поддръжката и
следексплатационните грижи се осъществяват в съответствие с план за контрол и
мониторинг съгласно Приложение 3 на цитираната наредба.
5.2. Нерегламентирани сметища и стари замърсявания
Ежегодно общинска администрация извършва проверки за наличието на изхвърлени
отпадъци на закритите сметища в населените места, както и за образувани нови такива. В
по-голямата част от населените места замърсяване липсва, но има и такива, в които се
образуват нови локални замърсявания. Предприемат се своевременни мерки за почистване
на замърсяванията, както и за не допускането им.
В следствие извършваните ежегодни проверки от служители на Бюджетна дейност
„Чистота“ през 2017 г. са почистени от отпадъци локални нерегламентирани замърсявания
в гр. Шумен, по селата и речни корита като акцент беше поставен върху почистването на
големите нерегламентирани сметища по селата (с. Новосел, с. Средня, с. Ивански и др.). В
резултат, на което са почистени общо 637 дка нерегламентирани сметища и 34 дка речни
корита.
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Ежегодно в план-сметките за сметосъбиране и сметоизвозване, Община Шумен
предвижда средства за поддържане на обществени територии, в т.ч. и почистване на
образувани замърсявания. Тези дейности се възлагат на общинските предприятия
„Чистота“, „Строителство и благоустройство“ и „Паркове и обредна дейност“.
Необходимо е засилване контрола от страна на кметовете и кметските наместници за
предотвратяване и недопускане на повторно замърсяване в населените места.
5.3. Изводи и препоръки
 Предстои да се изготви план за дейностите по контрол и мониторинг на депото
след неговото закриване и рекултивация.


В следващия програмен период общината следва да спазва всички предвиждани
изисквания и технологии в изготвените проекти и поддържане на постоянен
контрол и мониторинг върху дейностите по закриването на депата, както и след
това.



Ежегодно общинска администрация извършва проверки за наличието на
изхвърлени отпадъци на закритите сметища в населените места, както и за
образувани нови такива. Предприемат се своевременни мерки за почистване на
замърсяванията, както и за не допускането им.



Въпреки вложените средства, ефективността на различните форми на контрол
относно предотвратяването и повторното замърсяване не е достатъчна. С
ежегодното почистване проблемът не може да бъде разрешен и е необходим нов
подход по отношение на мерките за минимизиране на екологичния риск по
отношение степента на замърсяване с битови и строителни отпадъци в населените
места.
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