
 
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 

2016 година 
 

(приет с Решение №177  по Протокол №16 от 27.02.2017г. 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: 

 
• Участие в „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион 

Разград“ (РСУО)  
На 15 август 2016 г. се създаде Регионално сдружение за управление на 

отпадъците на общините, включени в регион Разград между които е и община Завет. 
РСУО Разград с общини Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и 

Цар Калоян ще кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ по 
проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“. 

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови 
отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на 
смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез 
компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. 

 
       • подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване и чистотата в 
населените места на община Завет – Във връзка с подобряване на услугите по 
почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване по „Проект за подобряване на 
системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет“ през годината е 
проведена процедура и избран изпълнител за доставка на комбиниран багер товарач за 
почистване на нерегламентирани сметища, обществени терени, тротоарни площи. 

Средствата за закупуване на техниката са осигурени по Договор за безлихвен 
заем №11290 от 08.12.2016г., който Община Завет подписа с Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), като и малка част 
от бюджета на общината. Техниката е доставена в община Завет и е предоставена на 
Общинско предприятие „Воден 2009“ за стопанисване и управление. 

 
• премахване на нерегламентираните сметища и замърсени терени на 

територията на общината – През 2016 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. 
   

• въвеждане на схеми за разделно събиране на отпадъците, поетапно във 
всички населени места от общината – През отчетната година е сключен Договор с Рег. 
№89/29.02.2016 г. за организиране на система за разделно събиране, временно 
съхранение и транспортиране на отпадъци от излезли от употреба гуми с “ГУМИРЕК” 
ЕАД, която е организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ), 
притежаваща РЕШЕНИЕ № ООп – ИУГ  – 01-00/21.01.2013 г., издадено въз основа на 



чл. 14, ал. 1, ал. 2, т. 2, и чл. 15 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
С цел организирането на система за разделно събиране, временно съхраняване 

и транспортиране на отпадъци от НУБА,  е сключен Договор с Рег. №90/29.02.2016 г. за 
организиране на система за разделно събиране, временно съхранение и транспортиране 
на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори с “НУБА 
РЕЦИКЛИРАНЕ” АД, която е организация по оползотворяване на негодни за 
употреба батерии и акумулатори (НУБА), притежаваща РЕШЕНИЕ № ООп – НУБА  – 
04-00/27.02.2013 г., издадено въз основа на чл. 14, ал. 1,ал. 2, т. 2, ал. 6 и чл. 15 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

До момента все още от страна на организациите не са предоставени съдовете за 
разделно събиране. 
  През годината нормално функционира и въведената в Община Завет система за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки. За 2016 г.  чрез системата са събрани общо 
34,622 т. отпадъци подлежащи на рециклиране, в това число : хартия - 6,870 т.; 
пластмаса – 6,575 т.; метали  - 0,294 т.; стъкло - 20,883 т.  
 

• сметосъбиране и сметоизвозване на БО – В общината сметосъбирането и 
сметоизвозването се извършва с два специализирани автомобила. Ежегодно със заповед 
на кмета на общината /заповед №УД-02-09-451/28.10.2016 г./ се определят районите за 
които е организирано сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за 
обществено ползване. Сметоизвозването се извършва по утвърден график, като честота 
на сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места в общината 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 и финансовото му обезпечаване. 

 
Генерираните битови отпадъци през 2016 г. са 920,560 т.  

- предадените количества отпадъци на Регионално депо гр. Разград през 2016 г. 
от Общинско предприятие „Воден 2009“– 844,820 т. 

- предадените количества отпадъци, неподлежащи на рециклиране, на 
Регионално депо гр. Разград  от „Булекопак“ АД – 75,740 т. 
 
Като част от  системата за управление на отпадъците е и почистването 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“. 

  
• правно урегулиране на управлението на отпадъците  и  опазване на околната 

среда – През месец януари с Решение №35 и Решение №36 по Протокол № 04 от 
29.01.2016 г. на Общински съвет – Завет бяха приети нови програми - Програма за 
опазване на околната среда на Община Завет и Програма за управление на отпадъците 
на Община Завет, в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 
Националните планове в областта на околната среда.  

Програмите си поставят няколко основни цели: да идентифицират и анализират 
проблемите в областта на околната среда на територията на общината; да установят 
причините и да предложат решения и действия за тяхното преодоляване. Програмите са 
динамични и отворени документи. Същите ще бъдат периодично допълвани съобразно 
настъпилите промени в приоритетите на Община Завет, в националното 
законодателство и други фактори със стратегическо значение. 

 
През годината приключи и процедурата по Екологична оценка на ОУП за което 

е издадено Становище по екологична оценка №РУ 1-2/2016 г., с което РИОСВ – Русе 
съгласува Общия устройствен план на община Завет. Окончателният  проект  на ОУПО 
е изработен. Предстои окончателния проект на ОУПО да се приеме от ОбЕСУТ и 



Общинския съвет - Завет. Пречка е липсата на съгласуване от Министерство на 
културата, по вина на институцията. 

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

опазване на околната среда, по дейност: 
  
▪ 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 е издадена Заповед №УД-02-
09-229/20.06.2016 г. на Кмета на общината за забрана нанасянето на повреди на 
клоните от липови дървета, както и с цел предотвратяване възникването на пожари в 
населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и защитените 
територии в обхвата на община Завет е издадена Заповед №УД-02-09-154/28.04.2016г.  

Издадени позволителни за ползване на Лечебни растения през годината - 1бр. 
 

• замърсяване на въздушния басейн – предимно през зимния период от емисиите 
от горивни отоплителни инсталации поради причината, че преобладаващия енергиен 
източник в общината са дървата и въглищата.  

  
• шумово натоварване на жизнената среда - малките населени места с 

ограничено население, липсата на натоварени пътни артерии и промишлени 
предприятия са предпоставка за формирането на шумов фон, който е в установените 
норми и без тенденция за негативна промяна. 

 
• защитени територии, Натура 2000, биоразнообразие – На територията на 

община Завет няма защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените 
територии (обн. ДВ. бр.133/1998г., изм. и доп.). От елементите на Националната 
екологична мрежа, на територията на общината попадат частично три защитени зони: 

Защитена зона „Лудогорие”, код BG0002062  
Защитената зона е обявена по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите 

птици. Обявена е със Заповед №РД-837/17.11.2008 г. на МОСВ с обща площ 
913 890,638 дка (вкл. горски фонд). В нея попадат земи от с. Брестовене, с. Острово, с. 
Веселец, с. Прелез, с. Иван Шишманово и гр. Завет. 

- Защитена зона „Лудогорие”, код BG0000168 
Включена е в Списъка на защитените зони за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна с Решение №611 от 16.10.2007 г., ДВ. бр. 
85/2007. В защитената зона попадат земи от с. Брестовене, с. Острово, с. Веселец, с. 
Прелез, с. Иван Шишманово и гр. Завет. Общата площ на зоната е 17 758,04 хектара. 

- Защитена зона „Лудогорие-Боблата”, код BG0000171 
Включена е в Списъка на защитените зони за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна с Решение №122 от 02.03.2007 г., ДВ. бр. 
21/2007. Обхваща територии в землищата на с. Прелез и с. Сушево. Общата й площ е 
4 838,03 хектара. 

Двете защитени зони („Лудогорие”, код BG0002062 и ЗЗ „Лудогорие”, код BG 
0000168) частично се припокриват, като заедно съставляват най-голямата по площен 
обхват зона на природозащита на територията на общината. 

 
Съществуващите на територията на общината защитени зони се характеризират 

с устойчивост на екосистемите и изпълняване на природозащитните функции, за които 



са създадени. Не са констатирани посегателства върху тяхното биоразнообразие или 
промяна в абиотичните фактори на средата. 

На 1 август 2016г. Община Завет организира почистване на град Завет след 
провеждане на традиционния селищен празник на 29 и 30 юли 2016г. Призова част от 
инициативата да станат и всички жители на град Завет, ръководители на фирми, 
собственици на търговски обекти и др., които да почистят на района около дома си, 
офиса, междублоковите пространства, детските площадки, местата за отдих. Района 
около администрацията и градския парк се почистиха от служители на Общинска 
администрация гр. Завет. 

 
За успешната реализация  на общинската програма за опазване на околната 

среда и за подобряване дейностите по управление на отпадъците, усилията  на 
общинската администрация през 2016г. бяха насочени към: 

-подобряване дейността по сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците 
във всички населени места от общината 

-поддържане чистотата на уличните платна, паркове и градини, обществени 
терени и тротоарни площи 

- запазване доброто качество на атмосферния въздух  
- осведомяване на населението за конкретни мерки и действия за подобряване 

качеството на околната среда 
-провокиране на гражданското самосъзнание за  почистване и поддръжка  на 

заобикалящите ги територии. 
 
 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 

 
 
 
 
 
 


