ОБЩИНА ШАБЛА
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
И НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИМ ИЗХВЪРЛЯНЕ
Лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, прилагат следния
приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците:
1. предотвратяване на образуването им;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране;
4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
5. обезвреждане.
Във връзка с намаляване количеството на образуваните отпадъци са въведени редица
изисквания в българското законодателство относно предотвратяване на тяхното образуване.
Това са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с
което се намалява:
а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или
удължаването на жизнения им цикъл;
б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото
здраве
в) съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите.
Повторна употреба е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които
не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени.
Рециклиране е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали
се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други
цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване
за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или
за насипни дейности.
Оползотворяване на материали е всяка дейност по оползотворяване с изключение на
оползотворяването на енергия и преработването в материали, които се използват като горива
или други средства за получаване на енергия. То включва и подготовката за повторна
употреба, рециклирането и насипването.
Обезвреждане е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността
има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.
Отпадъците, образувани от жизнената дейност на населението следва да се изхвърлят
в предназначените за целта съдове. Изхвърлянето на отпадъци извън определените съдове и
места е забранено. При установяване на нарушения на физическите лица се налага глоба от
300 лв. до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена
санкция в размер от 1400 лв. до 4000 лв.
Община Шабла е поставила забранителни табели за изхвърлянето на отпадъци на
неразрешени места, на които е посочен и размерът на глобата при установяване на
нарушения. Освен това периодично общината провежда информационни кампании относно
вредното въздействие на замърсяването върху околната среда, ползите от разделното
сметосъбиране и повторната употреба на материалите.

