
Страница 1 от 6 

 

Изх. №  ……………….. 

 

Вх. № …………………. 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ       

          

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От инж. Белгин Фикри Шукри - кмет на Община Исперих 
  

Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците в Община Исперих за 2022 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 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 № 290 по 

Протокол № 34 от 30.11.2021 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  биологично разградими 

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 на 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

 

2. Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени  отпадъци. 

 

3. Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо намаляване на количествата    и на 

риска от депонираните битови отпадъци.  

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следното 

                                                 

               

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

Р Е Ш И: 

 

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

Община Исперих за 2022г. 

 

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 2022 г. 

 

 

ВНОСИТЕЛ:        

 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ       

Кмет на община Исперих 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2022 г. 

 

 

 

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

общината информира ежегодно 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 № 290 по Протокол № 34/ 

30.11.2021 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ орган по изпълнението й.  

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Исперих за периода 2021-2027 г. 

е продължение на многогодишната целенасочена и последователна местна политика за 

развитие на системите за управление на различните потоци отпадъци, генерирани на 

територията й. Програмата за управление на отпадъците на територията на община Исперих 

за периода 2021-2027 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния 

план за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. 

Основната цел на програма е насърчаване на ефективното използване на ресурсите и 

постигането на устойчив растеж, чрез прилагане на мерки за изграждане на интегрирана 

система за управление на отпадъците в община Исперих като елемент на Регионалната 

система за управление на отпадъците в регион Разград. 

Община Исперих е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) - 

Разград.  В сдружението участват още общините: Разград, Лозница, Самуил, Завет, Кубрат и 

Цар Калоян.  

Общините, членуващи в РСУО депонират генерираните на техните територии битови 

отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци – Разград. Депото е разположено в 

местността „Олян Бурлук”, землище на гр. Разград и обслужва всички общини от област 

Разград. Площадката е разположена на около 8 км., североизточно от населеното място, 

поземлен имот № 61710.19.277 с площ 109,5 декара.  

Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места на община Исперих от 01.01.2021 г. 

се извършват от ОП „Чистота“ към Община Исперих.  

Общинско предприятие „Чистота” град Исперих е специализирано звено на общината 

по организация и управление на депонирането на битови отпадъци от физически и 

юридически лица, с цел задоволяване потребностите на населението и осигуряване 

изпълнението на местни дейности и услуги. Една от основните дейности на предприятието е 

организираното сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци в 

Регионално депо - гр. Разград. 

 

Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. (НПУО), 

съобразена е с Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви „отпадъци“ 

и включва следните стратегически цели: 

 

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез                 

предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им 

използване.  

     Събирането и извозването на битови отпадъци на територията на Община Исперих през 

2022 г. се извършва от Общинско предприятие „Чистота“  по утвърден график, съгласно 

Заповед № 801/28.10.2021 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. Всички събрани отпадъци се извозват до регионалното депо за неопасни 
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отпадъци – Разград. Има поставени 1100 бр. контейнери за битови отпадъци, тип „Ракла“ с 

обем 1050 л. Общото количество събрани и извозени битови отпадъци от ОП „Чистота на 

Регионално депо гр. Разград през 2022 г. е - 6 805 140 кг. През април 2022 г. е града са 

закупени и поставени нови 50 бр. кошчета за отпадъци от мозайка. Предприятието разполага 

с три камиона за събиране на битови отпадъци, верижен багер, тракторче, два багера за 

нуждите на общината и при възникване на нерегламентирани сметища с цел почиства 

отпадъците на територията на общината.  

Изградената система за събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци в 

община Исперих обхваща 100% от населението и осигурява достатъчно на брой съдове и 

оптималното им обслужване. Необходимо е да се работи за въвеждане на системи за 

разделно събиране на отпадъците от опаковки, биоразградимите, строителни и отпадъци от 

пепел и сгурия през отоплителния сезон. 

 

 Стратегическа цел 2: Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени 

 отпадъци. 

За постигане на тези цели общината е сключила договори със следните дружества за 

разделно събиране и оползотворяване на отпадъците: 

 

През март 2021 г. е закупена балираща преса за хартия; По - късно през месец октомври 

2021 г., са направени и поставени 5 броя метални кошове за събиране на хартиени и 

картонени опаковки, като същите са разположени на централни места в града. През 2022 г. са  

поставени още 4 броя метални коша. На 10.03.2022 г. е подписан Договор за изкупуване и 

транспортиране на отпадъци от хартия и картонени опаковки м/у Община Исперих и 

„СЕВЕР ХАРТ ГРУП“ ЕООД. През 2022 г. са предадени 22 900 кг хартия. 

 

- Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ - Община Исперих има 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 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. 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., 

Общината съдействива 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 

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


Страница 5 от 6 

 

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

7/2013 г., Община е 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; 

 

 

Стратегическа цел 3: Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо  

намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.  

  

Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци и Нормативно 

регулиране и укрепване на административния капацитет на Общинската            

администрация за управление на отпадъците 

Един от основните екологични проблеми на общината е свързан с отпадъците. Той 

включва периодичното образуване на нерегламентирани замърсявания, липсата на депо за 

строителни отпадъци, неоползотворяването на органичния и биоотпадък, смесването на 

рециклируемите отпадъци 

 

Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото 

здраве, чрез изграждане на ефективна и устойчива система за управлението им, предлагаща 

достъпни и качествени услуги, в съответствие с екологичното законодателство. 
 

Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани 

сметища и при констатиране на замърсявания се предприемат своевременни действия за 

почистване на замърсените площи, също така са изпълнени всички предписания от РИОСВ 

– Русе. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sofapis01:7000/p.php?i=678134
http://sofapis01:7000/p.php?i=1783285
http://sofapis01:7000/p.php?i=1783285
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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

 

ДО 

Г-Н ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

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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