Комисијата за изготвување и следење на реализацијата на програмите за управување
со отпад во Општина Крива Паланка, формирана согласно Решение бр. 08-2973/1 од
05.11.2015 година, го изготви следниот

ИЗВЕШТАЈ
за спроведување на Програмата за управување со отпад на Општина Крива Паланка
за 2021 година

Советот на Општина Крива Паланка на ден 27.11.2020 година има донесено Програма
за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2021 година (бр. 09-3365/39 од
27.11.2020 година).
Извештајот пооделно ќе го претставиме по области кои се опфатени во Програмата за
управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2021 година.

Област: Приклучување кон регионален систем за собирање, транспортирање и
депонирање на отпад и затварање и ремедијација на постојната
депонија.
-

Приклучувањето кон регионален систем за собирање, транспортирање и
депонирање на отпад е во фаза на реализација.

Област: Итна интервенција во системот за собирање на комунален отпад
-

Набавени се 192 контејнери од средства за регионално управување со
отпад од ЕУ.
Набавени се 10 нови пластични садови од 50 литри.

Област: Итна интервенција во собирање на инертен отпад
- Определена е локација за депонирање на инертен отпад и во тек се
активности за обезбедување на потребната документација и уредување на
истата.
Област: Превенција на отпад
Спроведена е акција „Генералка Викенд“ на 9 мај 2021 година. Во акцијата
се соберени:
-

комунален отпад - 4000 кг;
стакло - 1530 кг;
ПВЦ амбалажа - 135 кг;
Лименки - 73 кг
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Област: Организиран систем за селективно собирање и рециклирање
-

-

На пунктовите за електронски отпад собрани се 5,3 тони електронски отпад
и истите се превземени од колективниот постапувач „ЕЛКОЛЕКТ“ Скопје.
Собрани се 5,7 тони стакло во поставените садови за собирање на стакло и
истото се превземено од страна на колективен постапувач „ПАКОМАК“
Скопје.
Констатирана е потребата од набавка и поставање на типски садови за
селекција на отпад и склучување на договор со колективен постапувач со
селектиран отпад.

Област: Компостирање на биоразградлив отпад
Не се врши биокомпостирање на биоразградлив отпад.
Област: Диви депонии
-

2021 година од страна на ЈП„Комуналец“ е спроведено чистење на мали
диви депонии во населбите:
 Лозаново;
 Дреначка маала;
 Конопница;
 Единство;
 Мождивњак;
 Бегови бавчи;
 Варовиште;
 Грамаѓе;
 Кадиска чешма.

Во овие акции се соберени околу 150 м3 отпад.
Област: Мониторинг на спроведување на планот и негово ажурирање
-

Мониторингот го врши Комисија за изготвување и следење на реализацијата
на програмите за управување со отпад во Општина Крива Паланка, која е
составена од претставници на Општина Крива Паланка и ЈП „Комуналец“.

КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ
НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Зоран Павловски
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