
Отчет 
 

за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и 
„Програма за управление на отпадъците” за 2015 година 

 
(приет с Решение №65  по Протокол №06  от 30.03.2016г. 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). 

В изпълнение на заложените дейности в плана за действие в областта на 

управление на отпадъците, по дейност: 

• 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 отчетната 

година са закупени 60 броя контейнери тип „Бобър“ и сметоизвозващ автомобил. 

Средствата са по договор за безлихвен заем №10586 от 15.07.2015 г., който Община 

Завет подписа с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда за реализацията на проект „Проект за подобряване на системата за 

сметосъбиране и сметоизвозване  в община Завет” по три обособени позиции. 

Стойността на целия одобрен безлихвен заем е в размер на 300 000,00 лв., като по 

договор за безлихвен заем №10586 от 15.07.2015 г. усвоената сума е в размер на 

195 928,80 лв., а именно за доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране 

и сметоизвозване от избрания по реда на Закона за обществените поръчки изпълнител –

„Булсервиз“ ООД гр. Бургас е 165 328, 80 лв. и за доставка на 60 броя контейнери тип 

„Бобър“ 1.1 куб. м. от избрания по реда на Закона за обществените поръчки изпълнител 

–„РИЛА-СНЦ“ ООД гр. Благоевград е 30 600 лв. 

 

Във връзка с разширяване и модернизиране на системата за управление на 

отпадъците на територията на общината през настоящата година предстои закупуване 

на комбиниран багер товарач за почистване на инцидентно възникнали замърсявания 

на територията на общината. Средствата в размер на 104 071,20 лв. ще бъдат осигурени 

по остатъка от одобрения на Община Завет безлихвен заем от Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда за реализацията на „Проект 

за подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване  в община 

Завет”, който е в размер на 300 000,00 лв. 

 

• провеждане на изследвания за количествата и вида на генерираните 

отпадъци на територията на общината – По сключен договор с „.А.С.А. България” 

ЕООД за извършване на морфологичен анализ на формираните битови отпадъци от 

Община Завет депонирани на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград, 

съгласно „Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци“ 

утвърдена със Заповед № РД-744/29.09.2012г. на Министъра на околната среда и водите 

е извършена е проба за един сезон (четвърто тримесечие на годината) и е представен 

доклад. 

 

• премахване на нерегламентираните сметища и замърсени терени на 

територията на общината – През 2015 година приключиха дейностите по проект 

„Закриване и рекултивация на общинско  депо за неопасни отпадъци - община 

Завет”, като последния етап беше Биологична рекултивация ІІІ година. Закриването е 

потвърдено с Решение № Р-13-02/20.05.2015 г. на РИОСВ - Русе. 

 

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

всички населени места от общината – През настоящата година в община Завет 

предстои да бъде въведена система за събиране на масово разпространени отпадъци, 



като излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване. Изпълнението на тези задължения 

на общината до момента бе възпрепятствано поради отказ от страна на организациите 

по оползотворяване на масово разпространени отпадъци с мотива, че са покрили 

изискваният от закона брой обхванато население и не поемат ангажимент да работят и 

обслужват допълнителен брой. 

 

 През разглеждания период на територията община Завет от системата за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки са генерирани общо 94,010 т. отпадъци, от 

които 31,244 т. или 33,23 % са оползотворени, а 62,766 т.  или 66,77 % са смесените 

битови отпадъци - неподлежащи на обработка, депонирани на Регионално депо - 

Разград.  

 

От общото количество оползотворени отпадъци 31,244 т.,  6.817 т. /или 21,82 %/ 

са хартиени, 6.003 т. /или 19,21%/ - пластмасови, 0.308 т. /или 0,99 %/  - метали и 18.116 

т. /или 57,98 %/  са оползотворените отпадъци от стъкло. 

 

 Общото количество отпадъци, неподлежащи на рециклиране и депонирани на 

Регионално депо гр. Разград  от „Булекопак“ АД през 2015г. е 76,440 т., като разликата 

от 13,674 т. между извозени през 2015г./ 62,766 т./ и депонирани /76,440 т./ идва от 

остатъка за депониране от 2014 г. 

 

Сметосъбиране и сметоизвозване – От 2009 г. в общината има организирано  

сметосъбиране и сметоизвозване  на битови отпадъци до Региналното депо  гр. Разград. 

 

Генерираните отпадъци през 2015 г. са 785,330 т.  

- предадените количества отпадъци на Регионално депо гр. Разград през 2015г. 

от Общинско предприятие „Воден 2009“– 708,890 т. 

- предадените количества отпадъци, неподлежащи на рециклиране, на 

Регионално депо гр. Разград  от „Булекопак“ АД – 76,440 т. 

  

• правно урегулиране на управлението на отпадъците – 

Във връзка с приетият нов Национален план за управление на отпадъците 

(НПУО) 2014-2020г. през месец декември 2014 г., както и изтичане периода на 

действие на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Завет 

2009-2014 г., бе разработена нова Програма за управление на отпадъците на 

територията на община Завет, съобразена с разпоредбите и периода на действие на 

НПУО. 

Проведена бе процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка на Програмата за управление на отпадъците 2015- 2020 и е издадено  

Решение № РУ-1-ЕО/2016 на компетентният орган РИОСВ – Русе. 

 

Периодът на действие на Програмата за управление на отпадъците на Община 

Завет е 2015- 2020 г., съгласно методически указания за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015г. 

на Министъра на околната среда и водите. Програмата бе приета с приета с Решение 

№36 взето по Протокол №04 от 29.01.2016 г. на Общински съвет гр. Завет. 
 

Програмата за опазване на околната среда на община Завет също бе с период  

2009-2014г. Във връзка с това през 2015 бе разработена и нова Програмата за опазване 

на околната среда на община Завет за периода 2015-2020 г. (ПООС),  съобразена с 

основните стратегически документи, имащи отношение към устойчива околна среда 

(Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г.), приета с Решение №35 взето по 

Протокол №04 от 29.01.2016 г.  на Общински съвет гр. Завет. 

 



В изпълнение на заложените дейности в плана за действие в областта на 

опазване на околната среда, по дейност: 

  

• подобряване качеството на околната среда в населените места както и 

подобряване състоянието на озеленените площи в населените места от общината -  

През 2015г. Община Завет участва с проектни предложения в Националната кампания 

„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 г.“ за населените места гр. Завет  и с. Острово, но 

нямаше финансиран проект. 

 

  • 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.  

Издадените позволителни за ползване на Лечебни растения през годината са 

2бр. 

Като приложение към Програмата за опазване на околната среда на община 

Завет 2015- 2020 е разработен и раздел „Лечебни растения“. 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет – Завет. 
ЕРСИН СЮЛЕЙМАН 
Председател на Общинския съвет гр. Завет 

 

 
Отчетът  е публикуван на интернет страницата на Общинския съвет на  04.04.2016 г. 



 


