
Приложение № 32 към чл. 20, ал. 2

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ОБЩИНИТЕ
ЗА 2020 ГОДИНА

I. ДАННИ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

Наименование на сдружението: „Регионално депо за управление на отпадъците“- Омуртаг.
Седалище на Сдружението:
Община:...........................Населено място:...........................ЕКАТТЕ :............................

/на населеното място/
Адрес: ..................................................................................................................................
Председател на Сдружението:..........................................................................................
Телефон:....................................................... имейл:.................................................
Лице за контакти:........................................
Телефон за контакти:.................................. имейл:.................................................
Списък на лицата с които всяка община член на сдружението има сключен договор за изпълнение задълженията на кмета за управление на отпадъците

Община ЕИК Юридическо лице/
едноличен търговец ЕИК Основание за сключване на договор

1 2 3 4 5
Котел 000590540 Община Котел 000590540 Документ по чл.35 ЗУО №02-РД-177-00

дата 25.01.2013 г.

Колона 1 и 2– попълва се име и ЕИК на Общината, член на РСО
Колона 3 и 4– попълва се име и ЕИК на Юридическо лице/ едноличен търговец с които Общината, член на РСО има сключен договор
Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на документ съгласно чл. 81 ЗУО
II. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ:

Община Произход
Битови Строителни

Код на
отпадъка тон Код на

отпадъка тон

1 2 3 4 5 6
Котел Д 200301 2930,32

Забележки:
Колона 2 – произходът на отпадъците :
А - от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки
Б – от системите за разделно събиране на биоотпадъци
В – от други системи за разделно събиране в т.ч. пунктове, съдове, общински площадки по чл.19, ал.3, т.11 ЗУО
Г - от обекти по чл.33, ал4 ЗУО
Д – от общински системи за събиране на смесени битови отпадъци
Е – от съоръжения за третиране на отпадъци
Ж – производствен неопасен отпадък
З – от системи за разделно събиране на отпадъци по чл.19, ал.3, т.6
Колона 3и 5 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО



1. Битови отпадъци

Община

Биоразградими, в т.ч: За оползотворяване За обезвреждане

Код на
отпадъка

биоотпадъци Други
биоразградими

Код на
отпадъка количество Код на

отпадъка количество

тон тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7 8

2930,32 - - - - - 200301 2930,32
Забележки:
Колона 2, 5 и 7 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

2. Строителни отпадъци

Община
За оползотворяване За обезвреждане

Код на
отпадъка тон Код на

отпадъка тон

1 2 3 4 5
Котел - - - -

Забележки:
Колона 2 и 4 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ

Юридическо лице/
едноличен търговец ЕИК

Основание за
притежание
на отпадъка

Местонахождение
Код на
отпадъка

Общо количество
предаден за

повторна употреба

Предаден отпадък

Количество Дейност по
третиране

населено място ЕКАТТЕ тон тон
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Община Омуртаг 000875817 Комплексно
разрешително
302Н0/2008

Гр.Омуртаг 53535 200301 - 2930,32 D5

Забележки:
Колона 3- попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 6 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 9 - попълва се дейноста по третиране съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО

IV. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
1. Система за събиране на биоразградими отпадъци

Община

Общ брой
домакинства на
територията на

общината

Домакинства включени в системи за
събиране на боиразградими отпадъци градински и паркови отпадъци в т.ч:

Бележки
брой % от системите за събиране, чрез

доставяне от населението
За домашно
компостиране

От система за
събиране на отпадъци



(общински площадки за
разделно събиране на

отпадъците от домакинствата)

от домовете

1 2 3 4 5 6 7 8
Kотел 3551

Забележки:
Колона 3 и 4 – попълва се включително подобни институции като ресторанти, магазини, зелени пазари, обслужвани от общинската система за разделно събиране на биологични отпадъци
Колона 4 – записва се процентното съотношение на Колона 3 към Колона 2

2. Мерките, предприети за насърчаване и улесняване на домашното компостиране, включително мерки за повишаване на обществената осведоменост и
образователни мерки, особено в населени места и райони, където поради вида на населеното място има нисък процент на покритие с разделно събиране за битови
биоотпадъци от домакинствата.

2.1.Общи мерки, предприети от Сдружението за управление на отпадъците
Регион за управление на

отпадъците Предприети мерки

1 2

2.2. Мерки, предприети от общината
Община Предприети мерки

1 2
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