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

„Програма за управление на дейностите по  отпадъците” за 2012 година 
 

/приет с Решение № 120  по Протокол №17   от 28.03.2013г. на ОбС- 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. 

 

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.52, 

ал.1 от ЗУО „ Програма за управление на дейностите по отпадъците”, неразделна част от 

Общинската програма за опазване на околната среда. „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. Целта на Програмите е да се осигури 

екологосъобразното управление на отпадъците, чрез предотвратяване, намаляване или 

ограничаване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

 

Най-значителните източници на неблагоприятно въздействие върху околната среда са 

потреблението на енергия и природни ресурси от икономическите сектори и емисиите на 

вредни вещества в атмосферния въздух, водите, почвите, депонирането на отпадъци. 

Доминирането и непрекъснатото нарастване на дела на автомобилния транспорт в 

структурата на транспорта е свързано с увеличена консумация на горива и емисии на 

вредни вещества в атмосферния въздух, в т.ч. емисии на парникови газове, фини прахови 

частици (ФПЧ). Във връзка с това е разработен и приет с Решение №862/19.10.2012г. на 

Министерския съвет „Национален план за действие за насърчаване производството и 

ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата 

мобилност в република българия, за периода 2012-2014 г”.  

 

На територията на община Завет няма големи промишлени предприятия, които да 

отделят сериозни замърсители в атмосферата. 

 

Основните атмосферни замърсители са от селското стопанство, като амоняк и 

неметанови летливи органични съединения. Селското стопанство е източник и на 

парникови газове. Основните парникови газове, които се отделят от селскостопанските 

дейности, са  метан и двуазотен оксид. 

 

Замърсители като серен диоксид, азотни оксиди, амоняк, неметанови летливи 

органични съединения и ФПЧ могат да създадат сериозни проблеми за човешкото здраве  

и на състоянието на екосистемите. 

  

 

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.Подобряване на контрола по качеството на услугата; 

4.Ликвидиране на нерегламентираните сметища; 

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

на съдържанието на вредни вещества в отпадъците; 

6.Въвеждане  на  системи   за  разделно   събиране  на  оползотворими   компоненти   от 

отпадъците; 

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

сметоизвозване; 

8.Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - транспортиране към регионално депо 

за БО, отговарящо на Европейските стандарти; 

9.Намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци, чрез закриване и рекултивация 

на сметища в общината, отстраняване на стари замърсявания и постоянен контрол и 

изпълнение. 

 Завършен беше проекта  „Закриване и рекултивация на общинско  депо за неопасни 

отпадъци - община Завет”. 

 

През отчетната година са изпълнени и следните видове дейности:  

Сключен е Договор за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на общината между Община Завет и „Репак” АД. Елементите на 

системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки ще бъдат разположени в 

началото на тази година по населени места както следва : в гр. Завет – 15 комплекта 

контейнери от 1100л.за хартия пластмаса и стъкло, с. Брестовене - 11 комплекта и в с. 

Острово – 10 комплекта. 

Събирането на отпадъци от опаковки в гр. Завет ще се осъществява веднъж седмично за 

хартия и пластмасата и веднъж на две седмици за стъклото.  

Събирането на отпадъци от опаковки в посочените села в община Завет ще се 

осъществява веднъж на две седмици за хартия и пластмасата и веднъж месечно за 

стъклото.  

 

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. 

 

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. 

 

Във всички населени места на община Завет вече има въведена система за организирано 

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

предприятие „ВОДЕН - 2009” гр. Завет. 



 

Събирането на битовите отпадъци се извършва смесено със  специализиран 

сметоизвозващ автомобил и съдове за съхранение на твърди битови отпадъци с различен 

обем - 439 броя контейнери и 732 броя кофи тип „Карнобатски”, съгласно утвърден 

график за града и селата. Битови отпадъци се транспортират до Регионалното депо за  

отпадъци гр. Разград.  

През изминалата година бяха закупени 20 бр. контейнери за БО.  

 

Генерираните отпадъци през 2012 г. от системата за организирано събиране и извозване 

са 520,280 т.  

Годишните разходи на общината за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на 

ТБО  за 2012 г. възлизат на 209 996 лв. 

 

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 

-издадено разрешително за отсичане на дървета на основание чл.19, ал.1, т.3 от Наредба 

№1 по опазване на озеленените площи и декоративната растителност – 1 брой 

 

През 2012 г. е извършено почистване на създадени нерегламентирани сметища в с. 

Веселец 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. 

 

През изминалата година са съставени два акта за нарушение на мандрата в с.Брестовене 

собственост на фирма „Маклер комерс” ЕООД, за замърсяване на водоем, който е 

собственост на общината. Водното тяло беше замърсено от изхвърляните и заустваните 

към него отпадни води и суроватки на мандрата. Също така беше  нарушена и 

повърхността на пасища, които са публична общинска собственост чрез прокопаване на 

канали за заустване на отпадните води към водоема. 

 

 

Таксата за битови отпадъци на територията на община Завет се определя въз основа на 

решение на Общински съвет – гр. Завет, като ежегодно се определят промилите на 

различните категории причинители. Тази година няма промяна в таксата за битови 

отпадъци в община Завет. 

 

 

МЕХМЕД   ХАСАН  

Председател на Общинския съвет гр.Завет 

 

 

Отчетът   е публикуван на интернет - страницата на  Общинския съвет на 

04.04.2013 година. 



 


