
ОТЧЕТ 
 

за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Завет 2015-
2020” и „Програма за управление на отпадъците на Община Завет 2015-2020” за 

2018 година 
(Приет с Решение № 432  по Протокол №39  от 18.02.2019 г. на ОбС гр. Завет) 

 
 
 

Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 79, 
ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52, ал. 9 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО). 

Проблемът с отпадъците е проблем, който се разраства непрекъснато, поради 
нарастващите потребности на обществото, амортизирането на съдовете за събиране на 
отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на екологична култура. 

• разширяване на системата за организирано събиране и транспортиране на 
битови и строителни отпадъци и поетапно увеличаване на съдовете за 
сметосъбиране на битови отпадъците за всички населени места – През 2018 г. бе 
сключен договор за доставка на контейнери 1100 л., тип „Бобър” и метална кофа 110 л., 
между Община Завет и „РИЛА-СНМ“ ООД. Бяха закупени 15 бр. контейнери и 10бр. 
метални кофи. 

Ежегодно със заповед на кмета на общината (Заповед №УД-02-09-410/29.10.2018 
г.) се определят районите за които е организирано сметосъбиране, сметоизвозване и 
почистване на териториите за обществено ползване. Сметосъбирането се извършва по 
утвърден график, като честота на сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени 
места е четири пъти месечно. Всички събрани отпадъци се извозват до регионалното 
депо за неопасни отпадъци – Разград. 

Общината разполага с необходимата специализирана техника и голяма част от 
съдовете за смет, с които да осъществи управлението на отпадъците. Полага усилия за 
оптимизиране на процеса, финансовото му обезпечаване. 

С Решение № 392 взето по Протокол № 37 от 13.12.2018 г. на Общинския съвет 
– Завет е одобрена план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите 
по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 
други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на 
община Завет за 2019 г. 

Като част от  системата за управление на отпадъците е и почистването на 
уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии в града и 
населените места от общината. Този вид дейност се извършва от служители на 
Общинско предприятие „Воден 2009“. 
 През 2018 г. Община Завет участва в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА 
ОКОЛНА СРЕДА - 2018 г.“ с проект „Да създадем зелен кът за нашите деца чрез 
почистване и озеленяване на градинка в село Острово, Община Завет“, който бе внесен 
в ПУДООС. Проектът бе одобрен във връзка с което се сключи Договор за 
безвъзмездна помощ № 12188/15.06.2018 г. между Община Завет и Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на стойност 
9850,00 лв. Дейностите по договора бяха изпълнени, за което бе съставен Протокол № 1 
от 20.11.2018 г. за приемане на извършената работа по договора, който бе утвърден от 
директора на РИОСВ – Русе. Изпълнението на проекта е отчетено пред ПУДООС. В 
резултат на проекта се обособи почистена и озеленена градинка и се създаде зона за 
отдих и почивка на възрастни и кътче за игри на деца. Бяха поставени детска люлка, 



детска пързалка, пейки и кошчета за смет. Така се облагороди един изоставен терен, 
който с годините се бе превърнал в непосещаемо място и се създаде нов облик на 
населеното място. 

 
• премахване на нерегламентираните сметища и замърсени терени на 

територията на общината  
През 2018 година бяха почистени констатираните при извършване на проверки 

нерегламентирани локални замърсявания, както в границите на населените места, така 
и извън урбанизираните територии. 

Извършени са и дейности по почистване на трайната декоративна растителност, 
включващо премахване на сухи и опасни клони, както и цели дървета при доказана 
необходимост, свързана с опазване живота и здравето на жителите на населените места. 

  
За ограничаване съдържанието на фини прахови частици в атмосферния въздух 

са реализирани ремонтни дейности на уличната мрежа в населените места. 
Ремонтирани са приблизително 6395 м. улична мрежа в населените места от Община 
Завет. 

 
• въвеждане на схеми за разделно събиране на отпадъците, поетапно във 

всички населени места от общината  
Към настоящият момент в Община Завет няма изградена система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки. В тази връзка през настоящата година ще бъдат 
отправени покани до организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки 
притежаващи разрешение съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 
издадено от Министъра на околната среда и водите за сключване на договор за 
сътрудничество в областта на разделно събиране на отпадъци от опаковки.  

 
 Общото количество битови отпадъци извозени от Общинско предприятие 
„Воден 2009“ на Регионално депо гр. Разград  през 2018 г. е 1102,620 т.  

 
Община Завет има сключени договори за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци, като излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии 
и акумулатори и излязло от употреба МПС.  

 
• правно урегулиране на управлението на отпадъците  и  опазване на околната 

среда  
 С цел синхронизиране и прецизиране на Наредба №9 на Общински съвет гр. 

Завет с действащите нормативни актове в частта „Такса битови отпадъци” през м. 
януари 2018 г. бе изготвен Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Завет, която бе приета с Решение № 291 по Протокол №26 от 
26.01.2018 г. на Общински съвет гр. Завет, като Раздел І, Такса за битови отпадъци на 
Глава втора, Местни такси бе изцяло изменен в съответствие с действащото 
законодателство. 

 
 
▪ Подобряване и поддръжка на състоянието на зелените площи и останалите 

обществени територии в населените места в по-добър вид 
Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците, Закона за 

опазване на околната среда и разработените нормативни актове  на общината, 



целогодишно се извършват проверки по изпълнението им, както от общински 
служители, кметове, така и от РИОСВ - Русе, ОДБХ, РЗИ. Периодично се извършват 
проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и при констатиране 
на замърсявания се предприемат своевременни действия за почистване на замърсените 
площи. 
  
  • постигане на устойчиво ползване на биологичните ресурси от лечебни 
растения на територията на общината  
 През годината са издадени Заповеди на Кмета на Общината за забрана 
нанасянето на повреди на клоните от липови дървета, както и за бране и унищожаване 
на защитени растителни видове и видове с ограничено разпространение в природата, с 
оглед опазване на декоративната растителност.  

През 2018 година са издадени 2 бр. разрешителни за ползване на лечебни 
растения. Не са постъпили и заявления за издаване на удостоверения за култивирано 
отглеждане на лечебни растения.  
 

През 2018 г. бе организирана и Лятната студентска бригада в Община Завет, 
като дейностите бяха в областта на озеленяване, поддържане на изградените зелени 
площи и площадки, благоустрояване на населените места в състава на община Завет. В 
продължение на два месеца младежите се занимаваха с поддръжка на зелени площи, 
цветни градинки и улици в населените места на територията на общината.  
 
 

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

Ерсин  Исмаил…………………Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 


