
Отчет 

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

управление на дейностите по  отпадъците” за 2013 година 
 

/приет с Решение №   по Протокол №206   от 28.03.2014г. на ОбС гр. Завет/ 

 

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

Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

 

На основание чл.52, ал.1 от Закон за управление на отпадъците и чл.79, ал.1 и ал.4 от 

Закон за опазване на околната среда, Кметовете на общините разработват Програма за 

управление на отпадъците и Програма за опазване на околната среда, които се приемат от 

общински съвети, контролиращи изпълнението им. Предвид изложеното предлагам Отчет по 

изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Завет и Програмата за 

управление на дейностите по отпадъците.  

 

Основната цел на Общинските Програми е да се идентифицират и анализират 

проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да се установят  

причините и да се предложат решения и действия за тяхното преодоляване. Също така 

програмата се базира и на добре планирани и целенасочени действия, свързани с опазването на 

околната среда, така че да се постигне подобряване на качествата на компонентите на околната 

среда, както и да се осигури екологосъобразното управление на отпадъците, чрез 

предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху човешкото 

здраве и околната среда. 

 

Община Завет ефективно прилага организираната система за сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на цялата община. 

Всички събрани отпадъци се извозват до регионалното депо за неопасни отпадъци  в гр. 

Разград, отговарящо на действащото нормативно законодателство. 

Като част от  системата за управление на отпадъците е и почистването на уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и другите територии.   Услугите –почистване на обществени 

територии се предоставят във всички населени места на общината. 

Община Завет не е район с утежнена екологична обстановка. На територията на 

общината липсват големи промишлени замърсители. 

Предприятия на територията на община Завет, от чиято дейност се образуват отпадни 

води е: 

- Млекопреработвателно предприятие в с. Брестовене - собственост на „МАКЛЕР КОМЕРС“ 

ЕООД – отпадните води от дейността на предприятието се заустват в Дере – местен водослив, 

поречие Дунавски Добруджански реки. 

 

Количествата, залежали и негодни за употреба пестициди, като опасни отпадъци се 

съхраняват в склад, който се намира в стопанския двор собственост на ССОЗ „КЛАС“ в гр. 

Завет.  

През отчетната година е сключен Договор за организиране на дейности по събиране, 

съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и по 

повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни 

средства на територията на Община Завет, между Община Завет и „БЪЛГАРСКА 

РЕЦИКЛИРАЩА КАМПАНИЯ“ АД. 

Община Завет направи предложение за сключване на договори за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки до следните организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки: 

“ЕКОБУЛПАК” АД, “ЕКОКОЛЕКТ” АД, “ЕКОПАК България” АД и “БУЛЕКОПАК” АД. От 

всички организации Община Завет получи отказ и по тази причина не можа да се въведе 

система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината. 



 

През месец април беше организирано почистване в населените места на територията на 

общината по повод кампанията на BTV „Да изчистим България за един ден”  

 

Дейностите по управлението на отпадъците са приоритетни в политиката на общината, но 

тяхното осъществяване е свързано с редица трудности. Отпадъците не само повърхностно 

замърсяват околната среда, но и ограничават използваемостта на земята, създават хигиенни 

проблеми и дразнят естетическите възприятия на хората. Предвид характера на проблема и в 

съответствие с изискванията на чл. 22 от Закона за управление на отпадъците беше разработена 

нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Завет. 

 

Основните приоритети по които се работеше през изминалата година са: 

1.Осигуряване на достатъчен брой съдове за събиране на отпадъците. 

2.Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битови отпадъци;  

3.Намаляване количеството на битовите отпадъци за крайно третиране чрез намаляване на 

съдържанието на вредни вещества в отпадъците; 

4.Обхващане на всички точки по населените места в системите за сметосъбиране и 

сметоизвозване; 

5.Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - транспортиране към регионално депо за БО, 

отговарящо на Европейските стандарти; 

6.Намаляване на риска от замърсявания с отпадъци, чрез почистване на замърсени терени и 

постоянен контрол. 

 

Община Завет ще поемане дългосрочен общински дълг от ПУДООС за реализиране на 

„Проект за подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване  в община Завет” за 

закупуване на нов сметоизвозващ автомобил и съдове за битови и строителни отпадъци, за 

което беше проведено публично обсъждане. 

 

Целта на обновяване на техниката за извозване и събиране на отпадъците с помоща на 

която се работи е повишаване ефективността на извършваните услуги и дейности по 

поддържане на чистотата. 

 

Генерираните отпадъци през 2013 г. от системата за организирано събиране и извозване са 

516,000 т.  

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

2013 г. възлизат на 259 974 лв. 

През отчетната година са закупени 20 бр. контейнери тип „Бобър“. 

 

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. Със заповедите са запознати всички кметове на населените места. 

 

  Издадени разрешителни през годината: 

-издадено позволително за ползване на Лечебни растения  - 2 броя 

 

През 2013 г. е извършено почистване на създадено нерегламентирано сметище в гр. 

Завет и са предприети мерки за недопускане образуването на нови такива. 

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. 

 

 


