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Изх. №  ……………….. 

 

Вх. № …………………. 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ       

          

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 
  

ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците в Община Исперих за 2018 г. 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

 
На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на 

общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна година.  

Програмата за управление на отпадъците в Община Исперих е приета с Решение № 275 по 

Протокол № 26 от 16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ орган 

по изпълнението й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита 

ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на фактически и/или нормативни условия 

в процеса на нейната реализация.  

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците генерирани 

от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването на 

отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; 

строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – масово разпространени отпадъци; 

разделно събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологичноразградими 

отпадъци. 

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година и подробно описани в приложения към докладната годишен отчет са 

следните: 

1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването 

им и насърчаване на повторното им използване; 

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и 

предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 

3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на 

управление на отпадъците. 

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следното 
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                                                 РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от ЗУО 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 

Община Исперих за 2018г. 

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния  

Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Приложение: 

 

1. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в Община 

Исперих за 2018 г. 

 

 

ВНОСИТЕЛ:        

 

БЕЙСИМ РУФАД          

Кмет на община Исперих 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2018 Г. 

 

 

На основание чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на 

общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна година.  

Програмата за управление на отпадъците е приета с Решение № 275 по Протокол № 26/ 

16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ орган по изпълнението й. 

Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи на 

актуализация при промяна на фактически и/или нормативни условия в процеса на нейната 

реализация.  

 

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците генерирани 

от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването на 

отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; 

строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – МРО; разделно събиране на 

рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологичноразградими отпадъци. 

 

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година са следните: 

 

1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Целта е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на Общината към 

различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на отпадъците, 

т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали образуването на 

отпадъците, там където е възможно.  

През годината бяха изпратени писма до всички търговски обекти на територията на града 

с указания за разделно събиране на хартиените отпадъци. 

     Събирането и извозването на битови отпадъци до месец октомври 2018 г. се извършва по 

график, съгласно договора с „ЕФ СИ СИ България“ ЕООД и Заповед № 555/23.10.2017 г. на 

кмета на община Исперих, с която ежегодно до 31 октомври се определят границите на 

районите, в които се извършва тази дейност, както и честотата на сметоизвозване. През 2018 

г. не са закупувани съдове за отпадъци. Декларация по образец за определяне на такса 

битови отпадъци според количеството на генерираните отпадъци подадоха общо 6 броя 

учреждения. 

 

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени Национални цели за разделно 

събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. 

Изпълнението им е възложено на Общините, включени в регионите за управление на 

отпадъците. Целта на тези мерки е да се увеличат количествата на рециклирани и 

оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на Регионалните депа. 

Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се разглеждат като ресурс, от 

който могат да се извлекат както екологични, така и финансови ползи.  
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Целта е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци. За постигане на тези цели 

общината е сключила договори със следните дружества за разделно събиране и 

оползотворяване на отпадъците: 

 

- В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците, Община 

Исперих има сключен договор с „Екоколект“ АД за разделно събиране на опаковки на 

територията на общината, който беше прекратен от страна на „ЕКОКОЛЕКТ“ АД , считано 

от 01.04.2018 г. 

 

- Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ - Община Исперих е сключила договор 

за сътрудничество № 25/22.03.2017 г. с организация по оползотворяване на отпадъците от 

ИУЕЕО - „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД. 

Избраната система между двете страни за събиране на отпадъците от домакинствата е 

събиране, чрез мобилни групи на място от домовете на гражданите. 

 

- Батерии и акумулатори - Задълженията на общината в това отношение са определени в 

„Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори” (ПМС 

№351/27.12.2012 г. ДВ бр. 2/08.01.2013 г.). Съгласно чл. 27 ал.1 от Наредбата, кметът на 

общината организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни 

негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или оказва съдействие на 

организациите по оползотворяване на НУБА като в това число определя местата за 

разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и местата за 

предаване. Сключен е договор за сътрудничество № 21А от 27.02.2012 г. с „ТРАНСИС 

БАТЕРИ” ООД за събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори.   

- Негодни за употреба гуми - С “Наредбата за изискванията за третиране на излезли от 

употреба гуми”, приета с ПМС № 221/14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г., се 

вменяват отново същите изисквания, както на по - горните специфични отпадъци, а именно 

определяне на места за събиране на ИУГ на територията на Общината и съдействие за 

извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за оползотворяване. 

Община Исперих има сключен договор за сътрудничество № 23 с „ТРАНСИС 

ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД подписан на 27.02.2012 г. 

-Излезли от употреба моторни превозни средства – С „Наредбата за излезлите от 

употреба моторни превозни средства“, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 

7/2013 г., за определяне на места и изграждане на Общински площадки за събиране на 

ИУМПС, като тук  изискването е поставено в случай, че лицата които пускат на пазара МПС 

не са изградили собствени такива. За изпълнение на това изискване и с цел създаване на 

ефективна и устойчива система за управление на отпадъците от МПС, Община има договор с 

„БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД за организиране на дейностите по 

събиране, съхраняване, и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на 

отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на територията на община Исперих; 

 

 

http://sofapis01:7000/p.php?i=572166
http://sofapis01:7000/p.php?i=678134
http://sofapis01:7000/p.php?i=1783285
http://sofapis01:7000/p.php?i=1783285


Страница 5 от 7 

 

 

 

3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

Оперативната цел на този приоритет е подобряване качеството на информацията и 

административния капацитет в Общината.  

Община Исперих има разработена наредба, касаеща управление на отпадъците. Наредбата 

е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен контрол върху дейностите по 

отпадъците.  

Наредбата е изготвена съобразно изискванията на чл. 22 от ЗУО. В нея са заложени 

следните забрани и задължения:  

Контрол на изхвърлянето на отпадъците;  

- Забрана за смесване на определени видове отпадъци;  

- Ред за ползване на системите за отпадъци;  

- Ред и начин на третиране на битови, строителни, производствени отпадъци, отпадъци от 

опаковки;  

- Забрани за разпиляване и изнасяне на отпадъци от контейнерите;  

- Забрана изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за целта места;  

- Изгаряне на отпадъци;  

- Ред за третиране и съхраняване на опасни отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, НУБА, 

МПС и др. 

4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на 

управление на отпадъците. 

 

 Участието на обществеността е най-важния фактор при управлението на дейностите по 

отпадъците.  

 Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените подпрограми 

към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, организации и 

др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна политика за работа 

с обществеността.  

През септември 2018г. Община Исперих участва в националната доброволческа 

инициатива на Би Ти Ви - „Да изчистим България заедно“. 

Обособени бяха местата за почистване от доброволци, заявили предварително желание за 

участие. В кампанията се включиха всички кметства, училища, учреждения и институции. В 

дните на кампанията за количеството депонирани отпадъци не се дължаха отчисления 

съгласно ЗУО. Съгласно предварително обявен график от всички квартали в града бяха 

почистени междублоковите пространства, събрани и извозени градински, едрогабаритни и 

др. отпадъци. 

Битови отпадъци - Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са 

“отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са 

отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други 

организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с 

изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство). 

В община Исперих битовите отпадъци се обезвреждат единствено чрез депонирането им. На 

територията на общината не се прилагат компостиране и изгаряне на битови отпадъци. 

Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците е “ЕФ СИ СИ  

БЪЛГАРИЯ” ЕООД, въз основа на сключен договор Договор № 17/01.02.2018 г. Фирмата 
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извършва събиране и извозване на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на 

община Исперих в обхвата определен със Заповед  № 555/23.10.2017 г. на Кмета на община 

Исперих. Изхвърлянето на отпадъците се извършва само на Регионално депо Разград, 

намиращо се на площадка в местността „Орлян Бурляк“ в землището на град Разград. 

Фирмата изпълнител  е осигурила 1030 броя контейнери тип „Бобър“ с обем 1100 литра и 

165 броя улични кошчета за изпълнение на дейностите. 

Община Исперих участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на 

отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение на регион Разград – включва следните 

общини от област Разград: Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар Калоян. 

 

През годината се почистиха всички констатирани замърсени с отпадъци площи в 

населените места на общината. Извършва се периодичен контрол върху:  

- предоставено ползване „тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности; 

- нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци;  

- изпълнение на графици за сметосъбиране и сметоизвозване;  

 

За постигане на основни цели, заложени в Програмата за управление на отпадъците и за в 

бъдеще Община Исперих ще продължи целенасоченото изпълнение на предвидените в нея 

мерки. 
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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

 

ДО 

Г-Н БЕЙСИМ РУФАД 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 

Община Исперих  

 

 

Съгласно: 

 

Чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА   - Общинският съвет  упражнява текущ и последващ 

контрол върху изпълнението на приетите от него актове.  

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

 

Чл.52, ал.8 и ал.9 от ЗУО - Програмата се приема от общинския съвет на съответната 

община, който контролира изпълнението й. 

Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за 

изпълнението на програмата през предходната календарна година. 

 

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на 

заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА, докладната е законосъобразна, проекта на решение 

отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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