
 

 

 

 

Отчет 

 за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и 

„Програма за управление на дейностите по  отпадъците” за 2011 година 
 

/приет с Решение № 46 .по Протокол № 06.от 28.03.2012г./ 

 

 

Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на изискванията на чл.79, ал.5 от 

Закона за опазване на околната среда и чл.32 от Закона за управление на отпадъците.  

 

Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 79, ал.1 от ЗООС е 

изготвена и приета „ Програма за опазване на околната среда на Община Завет” и чл.29, ал.1 

от ЗУО „ Програма за управление на дейностите по отпадъците”, неразделна част от 

Общинската програма за опазване на околната среда, в която главната стратегическа цел е 

устойчивото развитие на община Завет, опазване и укрепване здравето на нейните жители, 

постигане и запазване на икономически просперитет чрез опазване и устойчиво използване на 

околната среда, а именно – подобряване качеството на околната среда в населените места от 

общината. 

 Целта е да се осигури управление на дейностите свързани с отпадъците по начин, който: 

• Не застрашава човешкото здраве;  

• Не причинява замърсяване или негативно въздействие върху животинския и 

растителен свят;  

• Намалява количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие;  

• Създава предпоставки за повторна употреба и рециклиране на някои полезни 

компоненти от отпадъците, вкл. опаковките;  

• Екологосъобразно крайно обезвреждане;    

• Пълна отговорност и спазване на принципа “замърсителя плаща”.  

 

Във всички населени места на община Завет е въведена система за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, което се извършва от Общинското 

предприятие „ВОДЕН - 2009” гр. Завет с управител  Мехмед Мюрсел Мехмед. 

 

Събирането на битовите отпадъци се извършва смесено с 1 брой специализиран 

сметоизвозващ автомобил марка ВМС „PROFESIONAL” 625 4х2 с общ полезен обем 15+1,5 

куб.м. и съдове за съхранение на твърди битови отпадъци с различен обем - 419 броя 

контейнери тип „Бобър” с вместимост 1,1 м3 и 732 броя кофи тип „Карнобатски” с 

вместимост 0,11 м3, съгласно утвърден график за града и селата. Честотата на събиране на 

ТБО за гр. Завет –3 пъти месечно, а за селата Брестовене , Острово, Веселец, Прелез, Сушево 

и Иван Шишманово – 2 пъти месечно. 

 

Събирането на отпадъците е смесено, смесените битови отпадъци се получават в 

резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административните, социални и 

обществени сгради, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното 

количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 

Депата за ТБО в гр. Завет и в населените места са спрени от експлоатация и събраните 

битови отпадъци се транспортират до Регионалното депо за  отпадъци гр. Разград.  

Годишните разходи на общината за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО са 

160603 лв. 

Събирането и извозването на битовите отпадъци на територията на Община Завет се 

извършва съгласно всички нормативни изисквания на екологичното законодателство. 



С цел оптимизиране на транспортните разходи на общините би могло да става чрез 

изграждането на претоварна станция в гр. Завет. 

 

Генерираните отпадъци през 2011 г. от системата за организирано събиране и извозване 

са 344,070 т.  

Количеството на генерираните битови отпадъци е променлива величина – функция от 

броя на населението, годишния сезон, мястото, начина на живот, стандарта на населението и 

други. Единствения показател за отчитането на количеството на генерирани битови отпадъци 

от територията на община Завет, е чрез електронната везна на Регионалното депо – гр. 

Разград. 

Почти няма село без нерегламентирани сметища, а в някои от тях и по няколко. Ниската 

екологична култура на жителите е била и все още е проблем както в общината, така и в 

страната като цяло. 

През 2011 г. е изпълнено почистване на създадени нерегламентирани сметища на 

територията на общината и са предприети мерки за недопускане образуването на нови такива. 

Общата стойност за почистване на нерегламентираните сметища на територията на община 

Завет през годината е 16902,19 лв., осигурени от такса “Битови отпадъци”.  

Във връзка с предотвратяване възникването на нерегламентирани сметища, има 

създадена комисия със Заповед на кмета да се извършват проверки по подадени сигнали на 

граждани, при което се съставят актове на нарушителите. 

Към Общински съвет град Завет има сформирана постоянна комисия по “Устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и опазване на околната среда”. 

С въвеждането на Регионалното депо в експлоатация се постигна екологосъобразно 

събиране и обезвреждане на твърдите битови отпадъци на община Завет и се подобри 

екологичното състояние на района по отношение на замърсяване на въздуха, подземните и 

повърхностни води и премахване на здравния риск за населението. 

Таксата за битови отпадъци на територията на община Завет е определена въз основа на 

Решение №298 от Протокол №44/31.01.2011 г. на Общински съвет – гр. Завет, като ежегодно 

се определят промилите на различните категории причинители. Поради невъзможност за 

финансиране на дейностите с отпадъци от други източници и пера на общинския бюджет, 

разходната част се определя изключително от приходната. Структурата на разходите доказва, 

че те са само за текущи и неотложни дейности без възможности за обновление и разширение 

на машинния парк и използваните съоръжения.  

За информиране на обществеността Общинска администрация гр. Завет използва 

предимно местния кабелен канал, интернет страницата на Общината, съобщения, обяви, 

организира също срещи с представители на местни предприятия, арендатори, търговски 

фирми, домоуправители. В сградата на Общинска администрация – Завет е поставена кутия за 

мнения, забележки и препоръки на граждани. 

Чрез тях обществено достояние стават резултатите от изпълнението на програмата за 

отпадъците, осъществените проекти по опазване на околната среда, възникналите екологични 

проблеми и действията за тяхното решаване. Осигурена е постоянна телефонна връзка с 

общината за сигнали, засягащи състоянието на околната среда. 

 

По Проект „Нов избор – развитие и реализация”, BG051PO001-1.1.03  „РАЗВИТИЕ”, 

финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълняват 

дейностите по Договор № ESF – 1103-07-05-D0014   и Договор №  ESF – 1103 - 07 – 05 - 

D0008 са назначени  10 работника на длъжност „Техник, екология”от 26.04.2011г. за период 

12 месеца, 18 работника на длъжност „Работник, поддръжка на пътища” от 12.04.2011 г., за 

период 12 месеца. 

 

Проект в изпълнение: „Технически проект за рекултивация на съществуващо общинско 

депо, община Завет” финансиран по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване 

на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, 

на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за 

закриването на общински депа за битови отпадъци –стойност на проекта 458 219,00 лв.  

Избран изпълнител -  фирма „Експрес Гаранцион ” ООД гр.Варна. 

 



 Почистването на тротоарни и улични площи в населени места през пролетно-летния и 

есенния сезон се извършва от работници наети по програма.. Когато метеорологичните 

условия позволяват, се извършва и през зимата.   

Зимното почистване започва след достигане на дебелина на снежната покривка от 

няколко сантиметра. Извършва се механизирано и ръчно, с подходящи оборудвани 

автомобили и трактори. Ръчното почистване на снега се осъществява с дървени или 

пластмасови лопати. С тях се почистват тротоари и пешеходни пътеки.  

 

В изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за 

опаковките и отпадъците от опаковки в град Завет не е въведена система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки.  

Разделното събиране и сортиране на отпадъци от опаковки цели: 

-    опазване и защита на околната среда; 

- намаляване на количествата на отпадъците предназначени за окончателно 

обезвреждане; 

-   оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за 

оползотворяване на отпадъците от опаковки образувани на територията на община Завет; 

-  изпълнение на изискванията, определени в действащото национално и общинско 

законодателство в сферата на управление на отпадъците от опаковки. 

 

Усилията на общинската администрация през 2011 г. бяха  насочени към: 

• Подобряване на организацията по събирането и транспортирането на ТБО. 

• Обхващане на всички населени места в системите за сметосъбиране и 

сметоизвозване; 

• Осигуряване на съвременни контейнери за събиране на отпадъците;  

• Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци;  

• Подобряване на контрола по качеството на услугата; 

• Ликвидиране на нерегламентираните сметища; 

• Информиране на обществеността. 

 

За опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие от лечебни растения 

общината има раздел за „Лечебни растения” към „Общинската програма за опазване на 

околната среда”.  

През годината е издадена Заповед №176/27.06.2011 г. на Кмета на Общината за забрана 

нанасянето на повреди на клоните от липови дървета, с оглед опазване на декоративната 

растителност. Със заповедите са запознати всички кметове на населените места. 

 

През 2011 г. са извършени следните услуги: 

-издадено позволително за ползване на Лечебни растения  - 4 броя 

-издадено разрешително за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и храсти по 

чл.63, ал.2 от ЗУТ – 1 брой 

- издадено разрешително за отсичане на дървета под режим на особена закрила по чл.34, 

ал.1 от ЗОСИ – 1 брой 

 

„Програмата за опазване на околната среда” предвижда Община Завет да работи за 

подобряване качеството на живот на гражданите и ускоряване на социално-икономическото 

развитие, като мобилизира целия си потенциал, за да оползотвори възможностите за 

финансиране от фондовете на ЕС и други донорски програми. 


