
ПРОЕКТ! 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ЗАВЕТ

Предложение 
от 

Ахтер Велиев – Кмет на Община Завет 

ОТНОСНО:  Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
на територията на Община Завет 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИЦИ, 

Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 
обнародван в ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., Кметът на община отговаря за 
организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 
разпространени отпадъци. 

На 20 юни 2014 година, на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) Община Завет подписа Договор за 
сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки с 
„БУЛЕКОПАК” АД, която е организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки 
по смисъла на § 1, т. 16 от ЗУО, притежаваща разрешение за дейност, съгласно 
Решение № ООп – ОО – 4 – 00/23.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.  

С писмо с Вх. №77-334-2/14.11.2016 г. Община Завет бе уведомена от 
„БУЛЕКОПАК” АД за прекратяване на договора за сътрудничество в тримесечен срок. 
 На 1 март 2017 г. Община Завет подписа Договор за организиране на система за 
разделно  събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Завет с 
„ЕКОКОЛЕКТ“ АД, която е организация по оползотворяване, по смисъла на § 1, т. 16 
от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците /наричан по-
нататък ЗУО/ и притежаваща разрешение по чл. 81, ал. 1 от същия закон  - Разрешение 
№ ООп-00-2-01/15.07.2013 г., издадено от Министъра на околната среда и водите. 

В изпълнение на нормативните изисквания, предлагам на Вашето внимание 
Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община 
Завет. 

1.Причини налагащи приемането на Програмата за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на Община Завет. 

Действащата законодателна уредба - Закон за управление на отпадъците,
Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, която изисква приемането на 
Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община 
Завет. 

2.Цели, които се поставят с приемането на Програмата за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Завет. 

2.1.Основната цел, която си поставя програмата е екологосъобразното 
управление на разделно събраните отпадъци от опаковки на територията на Община 
Завет съобразно действащото законодателство на Република България и Национален 
план за управление на отпадъците (НПУО) 2014-2020г., както и обединяване на 
усилията на държавните структури, общинската администрация, бизнеса и 



обществеността за ефективни действия по разделно събиране и третиране на 
отпадъците от опаковки по цялата верига – от образуването до тяхното рециклиране. 

3.Финансови и други средства необходими за прилагане на програмата.
Прилагането на програмата не предвижда финансови разходи за общината 

различни от установените такива със ЗУО. 

4.Очаквани резултати от приемането на Програмата за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки на територията на Община Завет. 

4.1.Въвеждане на съвременни методи за управление на отпадъците; 
4.2.Намаляване на количествата отпадъци, постъпващи в Регионалните депа за 

БО; 
4.3.Увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци на територията на 

община Завет; 
4.4. Създават се условия за повторно използване на суровини; 
4.5. Благоприятно въздействие върху компонентите на околната среда; 
4.6. Подобряване на чистотата в населените места в община Завет; 

4.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганият проект на програма е разработен в съответствие с действащата 

нормативна уредба на Република България, както и с европейското законодателство,  
свързани с тази материя. 

Проекта на програмата е публикуван на интернет страницата на Община Завет, с 
което се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 
предложения и становища.  

Предвид гореизложеното и на основание и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 13 
и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 
във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 15, 
ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предлагам Общинския 
съвет гр. Завет да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Общински съвет - Завет приема Програма за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки на територията на Община Завет със срок на действие 3 /три/ години, 
съобразен със сроковете, заложени в Договора между Община завет и „ЕКОКОЛЕКТ” 
АД.  

2. Възлага на Кмета на община Завет да предприеме необходимите действия по 
изпълнение на програмата. 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на Община 


