ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 19 од Законот за управување со отпад (,,Сл.весник на РМ,,бр.
68/2004),а согласно член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.,весник на
РМ бр.5/02) Советот на Општина Делчево, на својата ______редовна седница одржана на ден
______2020 година донесе

ПРОГРАМА
за управување со отпад за 2020година
во Општина Делчево
1.Вовед
Согласно член 19, став 1, точка 2 од Законот за управување со отпад (“Службен
весник на РМ“ бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 9/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15,
146/15, 156/15, 192/15) за спроведување на своите планови за управување со отпад,
општините изготвуваат годишни програми. Законот пропишува дека овие програми треба да
бидат во согласност со Планот за управување со отпадот, како и со Националната Програма
за управување со отпадот која ги донесува органот на државната управа надлежен за
работите од областа на животната средина и Националната Стратегија за управување со
отпадот што ја донесува Владата на Републиката.
Советот на Општина Делчево во 2019 година го има донесено четиригодишниот
план за управување со отпад на Општина Делчево ( 2019-2023 ) и истиот истата година има
добиено согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Програмата е изработена согласно барањата на Законот за управување со отпадот,
во согласност со Стратегијата за управување со отпад (2008-2020), Националниот план за
управување со отпад ( 2009-2015) и Планот за управување со отпад на Општина Делчево
( 2019-2023).
Стратегиска цел бр.1
Подобрување на управување со општинската депонија
Постојниот начин на депонирање на отпадот не ги задоволува елементарните
стандарди за основно депонирање. Самата депонија исто така не ги задоволува основните
стандарди за ваков вид на депонии. Поради тоа една од примарните акции за 2020година е
создавање на основни услови за соодветно управување на депонијата, а тоа е преку
регионален пристап во управувањето со отпад. Изработен е и во тек е потврдување на
документот за регионално управување со отпад и после негово усвојување од страна на
МОЕПП општината е потребно да се приклучи кон спроведување на мерките и активностите
на истата.
Општина Делчево- дел од регионалниот систем за управување со отпадот
Регионалниот пристап во решавање на управувањето со отпадот, според НПУО е
единствен начин за создавање на одржлив систем за управување со отпадот.
Дефинираните приоритети на државно ниво од аспект на заштита на животната средина се
решавање на управувањето со комуналниот цврст отпад и решавање на проблемот со
нетретирање на отпадните комунални води. Како прв чекор за реализацијата на оваа
стратешка цел беше изработката на физибилити студија за регионално управување со
отпад за Источниот плански регион.
Во согласност со Националниот план за управување со отпад и неговите зацртани
цели, во текот на 2014 година еден многу значаен документ- Регионалниот план за

управување со отпад во Источен плански регион беше одобрен од страна на
Министерството за животна средина и просторно планирање , а потоа во 2015 година истиот
беше усвоен од страна на советите на сите општини во Источниот плански регион и
Општина Свети Николе која што е приклучена кон овој регион за прашањата на регионално
управување со отпад.
Според целите и насоките на Регионалниот план, во моментот се спроведуваат два
многу значајни проекти, а уште неколку се планирани за натамошниот период. Сите овие
проекти финансирани се од страна на Европската Унија, со грантови односно неповратни
средства во висина од 85% од буџетите на проектите и 15% од буџетот на Републиката.
Во согласност со насоките од Регионалниот план за управување со отпад во Источен
плански регион, се спроведуваат два проекти:
1.
Подготовка на техничка спецификација за набавка на опрема за собирање и
транспортирање на отпад во Источниот и Североисточниот регион и
2.
Подготовка на техничка и тендерска документација за затворање на несоодветни
депонии и диви депонии во Источниот и Североисточниот регион.
Затворањето на депониите ќе се изведува во 2 фази:
Прва фаза: Расчистување на дивите депонии (вкупно 102 диви депонии во двата
региони) и затворање на помалите општински депонии и депониите кои претставуваат висок
ризик кон животната средина и
Парцијално затворање на останатите депонии, кои би останале оперативни и би ги
прифаќале и количините на отпад од општините чии што депонии би биле веднаш
затворени.
Согласно Планот за затворање на депониите, депонијата во Делчево ќе биде оперативна во
преодниот период (преоден период Источен регион 2016-2020).
Втора фаза: Комплетно затворање на оперативните депонии, откако ќе се отворат
регионалните центри за управување со отпад.
Стратегиска цел бр.2
Процена на видот и количеството отпад што се создава на територијата на
Општина Делчево
Проценката на сегашната состојба опфаќа голем број видови отпад како комунален
отпад, комерцијален отпад, индустриски неопасен отпад, инертен отпад (градежен шут),
опасен отпад создаден од различни субјекти, како и одреден број специфични видови отпад
како: преносливи батерии, медицински отпад, земјоделски отпад, отпадни гуми, отпадни
масла, отпадна електронска и електрична опрема. Сепак, подетално се анализирани
состојбите со видовите отпад кои се во директна надлежност на локалната самоуправа:
комунален, комерцијален, друг вид (како на пр. Индустриски) неопасен отпад и инертен
отпад-градежен шут. Анализирано е создавањето на овие отпади како и сите операции кои
се застапени во постапувањето со нив: собирање, транспортирање, третман, преработката,
со акцент на рециклирањето како и компостирањето и отстранување со депонирање.

Стратегиска цел бр.3
Извори на финансирање на мерките и активностите (инструментите)
Финансирањето на различните мерки и активности (инструменти) предвидени со
Програмата се реализира преку повеќе извори како:
1. Буџет на Општина Делчево ;
2. Буџет на РМ
3. Меѓународни финансиски институции (Светска банка, и сл.);

1.Опис и отценка на постоечката состојба во управувањето со отпад во ЕЛС-Делчево
Задачи
Активности
Одговорна
Буџет
Извори на
институција
финансирање
1.Евидентирање на типови и 1.1.Развивање на соодветна МЖСП
МЖСП
количини на отпад, кои се
Општина
Општина
база на податоци за
создаваат во Општината и
Делчево
Делчево
генерираните количини и
нивно соодветно управување.видови на отпад
ЈПКД,,Брегалниц
а,
1.2. Развивање на систем за
сепарирање и собирање
биоразградлив отпад
1.Порамнување на отпадот на на
-Анализа на затекнатата
депонија ,,Острец,,и посипување со
ситуација
слој од земја со цел да се
-Проценка на финансиските
спречи самозапалувањето, а
средства потребни за
потоа ќе се пристапи
реализација на активноста
кон депонирање по ред

Општина Делчево и200.000
ЈПКД ,,Брегалница,,

Со сопствени
средства

3.Дооградување на неоградени
-Анализа на критични места ЈПКД,,Брегалница,, 100.000
места на дел
за оградување
од депонија ,,Острец,, и и
воведување на чуварска служба

Со сопствени
средства

4.Регионален
пристап
управувањето со отпад

во

ЈПКД,,Брегалница,,
Општина Делчево
МЖСПП

-Општина Делчево дел
регионалниот
систем
управување со отпадот

од
за

Меѓубародни
финансиски
институции
МЖСПП

Општина Делчево 100.000

Општина Делчево

-Учество во регионално
решавање
на
управувањето со отпад
-Следење на насоките на
дејствување
во
реализација на проектите
се
до
затварање
на
оперативните депонии

5.Евидентирање на дивите депонии
4.1. Теренска обиколка на

ЈПКД,,Брегалница,,
целата територија на
Општината
4.2. Проценка на капацитетите
на сите диви депонии
-зелени појаси( засадување на
дрвја и затревување)

6. расчистување на дивите депонии
Општина Делчево
6.1.Подготовка на План за
и рехабилитација на истите
затварање на дивите депонии

Општина Делчево
ЈПКД,,Брегалница,,

и нивна ревитализација
6.2Чистење/затварање на
диви депонии
6.3. Ревитализација на
просторите, зафатени со диви
депонии

Програма на Влада
за та за
озеленување-преку
проекти за
зголемување на
зелените површини
и
Програма за
животна средина

7.Собирање на растителен отпад -Со предходна консултација ЈПКД,,Брегалница,, 50. 000
од дворните места во текот на
и соработка со населението
месец октомври,ноември и
декември

ЈПКД,,Брегалница,,

8.Собирање на габаритен отпад
од домакинствата

ЈПКД,,Брегалница,,

-По предходна консултација ЈПКД,,Брегалница,, 50.000
и известување на населението

9.Собирање и селектирање на ПЕТ-Поставување на садови за ЈПКД,,Брегалница,,
амбалажа и отпадот од хартија
селекција
Општина Делчево
-Едукација на населението за
бенефитите од селективниот
пристап на управување со
отпад

ЈПКД Брегалница
Општина Делчево
МЖСПП

2.Зголемување на бројноста на садови за собирање на отпад на јавните површини
Задачи
Активности
Одговорна
Буџет
институција
1.Замена и поправка на садовите за-Отстранување на старите Општина Делчево и50.000
собирање на отпад поставени
садови;
ЈПКД,,Брегалница,,
на јавните површини и да се
-Поправка каде е е можно;
постават нови на местата на кои има-Одредување на лoкации за
потреба од истите и на трите
поставување на нови
парцели на градските гробишта

Извори на
финансирање
ЈПКД,,Брегалница,,

2.Зголемување на бројот на
-Поведување на тендерска Општина Делчево 300.000.00 Општина Делчево
контејнери во градските и селските постапка за избор на фирма ЈПКД Брегалница
ЈПКД Брегалница
подрачја
за набавка на контејнери
-Поставување на контејнери
во с.Разловци, Град, Вирче
И Стамер.

3.Управување со опасен отпад
Задачи
Активности

Одговорна

Буџет

Извори на

институција
Општина Делчево и20 000
ЈПКД,,Брегалница,,

1.Одредување на локации за
собирање отпад за стакло и
-Јавна кампања
склучување на договор со фирма -Склучување на договор со
за преземање на истиот
лиценцирана фирма
2.Решавање на проблемот со
управување со отпадни гуми и
масла
3.Решавање на проблемот
управување со отпад
од животинско потекло

-Иницирање за интегрално
решавање на проблемот

Општина Делчево ....................
Општина Делчево
ЈПКД,,Брегалница,,

со
Одредување на локација за
закопување на изумрени
животни

Општина Делчево ....................
Општина Делчево
ЈПКД,,Брегалница,,

4.Едукација на населението
Задачи
Активности
1.Подигнување на јавната свест
кај населението

финансирање
Општина Делчево и
ЈПКД,,Брегалница,,

-Информирање на јавноста
-Припрема на кампањата
-Спроведување на кампањата
-Амализа на остварените
резултати
-Организирање на акции

Одговорна
Буџет
институција
Општина Делчево 50.000

Извори на
финансирање
Општина Делчево

Изготвил:
Татјана Стојковска

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Председател
Драган Маневски
Бр.______________
________________________
ДЕЛЧЕВО

___________________________

