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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Кубрат е 

разработена в изпълнение на чл. 79 от ЗООС като основен документ за осъществяване 

на политиката в тази област на местно ниво. Програмата обхваща 5 –годишен период на 

действие и с нея се поставят няколко основни цели: използване на природните 

дадености на територията на общината за развитие на икономическия потенциал, 

идентифициране и анализиране на проблемите в областта на околната среда на 

територията на общината, установяване на причините и предприемане на съответните 

действия за преодоляването им. Настоящата ПООС е разработена и в съответствие с 

указанията на Министъра на околната среда и водите. Програмата следва стъпките на 

стратегическото планиране, базирано на SWOT анализ. По своите цели, обхват и 

значение тя има ролята на водещ документ в областта. Нейното предназначение е да 

съдейства за реализиране на законовите изисквания и управленските задачи в областта 

на екологията. За по-пълно и ефективно изпълнение на екологичните цели, при 

изготвянето й са отчетени главните приоритети в приетите национални стратегически 

документи. Използвани са Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г., 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 

България, Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020, Национален 

план за управление на отпадъците 2014-2020 г., Национален стратегически план за 

поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за 

депониране 2010-2020 г. и документи на местно ниво като Общински план за развитие 

2014-2020 г. и др. 

Общинската програма и плана за действие следва да се считат като отворена 

система, в която периодично да бъдат отразявани промените, произтичащи от промяна 

на законодателството и приоритетите в региона. 

 Цел на община Кубрат: Да се създадат условия за устойчиво икономическо 

развитие, като се стимулира предприемачеството и мотивира населението да опазва 

и развива възможностите на околната среда. 
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ПОДЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

С Програмата за опазване на околната среда на Община Кубрат ще се: 

 Идентифицират и анализират проблемите в областта на околната среда на 

територията на Общината, ще се установят причините и ще се предложат 

решения и действия за тяхното преодоляване; 

 Използват природните дадености на Общината за развитие на икономическия й 

потенциал; 

 Прилага устойчиво управление на наличните ресурси; 

 Откроят екологичните приоритетите в община Кубрат; 

 Определят ролите и отговорностите на всички заинтересовани страни за 

решаването на екологичните проблеми;  

 Идентифицират източници за финансиране (бюджет, национални, международни 

програми и проекти и др.). 

 

I. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 

Основната цел на анализа е да се установи съществуващото състояние на всички 

компоненти на околната среда, след като се идентифицират причините за състоянието 

им и се определят бъдещите тенденции за развитие. 

1. ФИЗИКО – ГЕОГРАФСКА И ТЕРИТОРИАЛНО АДМИНИСТРАТИВНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1. Местоположение 

Община Кубрат е разположена в Североизточна България, в центъра на 

Западното Лудогорие и е част от област Разград. Граничи с общините Тутракан, Сливо 

поле, Русе, Разград, Ветово и Завет. 
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Фигура 1. Местоположение на община Кубрат на територията на 

Р.България 

Град Кубрат и територията на общината са разположени в западната част на 

източната подобласт на Дунавската хълмиста равнина между планинските вериги на 

Стара планина и Карпатите. Подобластта се нарича Лудогорие и представлява обширно 

вълнообразно дълбоко насочено плато. На изток землището на общината граничи с 

Добруджанското плато, а на юг е оградено с Разградскопоповските и Самуиловските 

височини, на запад достига до долината на река Русенски лом.  
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Фигура 2. Обща физикогеографска карта на община Кубрат 

Град Кубрат е разположен на 43° и 45” северна ширина и 26° и 30” източна 

дължина. Надморската му височина е 235 метра. Землището на общината е 

нискохълмисто и пластовидно със средна надморска височина 200 метра. Територията 

на общината е разположена в централната зона на обширно льосово плато, характерно  

с равнинен релеф, като на места се нарушава от широки заоблени долове. 

В геоложко отношение се изгражда изключително от седиментни отложения - 

комплекс от льосови плочи долнокредитни (баремски) варовици, които се намират 

обикновено дълбоко под повърхността от 10-12 м до 20-25 м. Разкриват се на 

повърхността на терена единствено в склоновете на основата на доловете, където на 

места са разработени кариери на ломен камък. 

Льосовите отложения имат повсеместно разпространение, като покриват 

навсякъде варовиците и оформят съвременния морфоложки облик на района. 

Представляват макропорести прахови глини без наслоение, образуващи един комплекс 
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от редуващи се льосови хоризонти, погребни глинести почви и дегенерирал льос. 

Пълният профил на комплекса включва три льосови хоризонта и три пласта погребани 

червено-кафяви глини, с обща мощност от 10-12 м и в град Кубрат до 20-25 м в 

северните райони на системата. Цялата територия е покрита с растителна почвена 

покривка с мощност от 0.80 до 1.50 м. 

Бармските варовици, изграждащи основата на терена, са силно окарстени с 

наличие на големи каверни и пукнатини, в които именно са акумулирани дълбоките 

подземни води. Над нивото на ерозионния базис каверните са сухи, запълнени с 

резидуална глина. Льосът в разглежданата територия притежава подчертано изразени 

пропадъчни свойства в своите най-горни хоризонти. Пропадъчната величина се движи 

от няколко сантиметра до 25-30 см, като обхваща пластовете до дълбочина 8 - 10 м. По 

степен на пропадъчност се отнася към земна основа от I тип. От подчинено значение е 

влагообразуването, застъпено в наклонените обезлесени склонове на доловете. 

В сеизмично отношение територията на общината попада в земетръсен район от 

VII степен.  

Община Кубрат е един от транспортните коридори между Турция и Румъния. 

Транспортът в общината е единствено шосеен. Има автобусни пътнически връзки с 

всички населени места в региона, както и с областите Разград, Силистра, Русе и Варна. 

Градът е транспортен възел, свързан с пътищата от Русе за Завет, Исперих и Шумен, 

както и от Тутракан за Разград, Попово и Габрово. 

През общината минават следните транспортни артерии: път II-49 (Разград - 

Кубрат - Тутракан), който свързва общината с най-близката железопътна гара 

Просторно, и с водния транспорт (гр. Тутракан); път II-23 (Дулово - Исперих - Кубрат - 

Русе), който я свързва с останалите общини.1 

 1.2. Релеф 

Релефът на общината е основно хълмист. Прорязан е от размиващи се, 

стесняващи се и губещи се дълги рътове между речните долини и притоците им в 

общината.  

                                                           
 

1 http://www.kubrat.bg/bg/home/location.php, http://www.kubrat.bg/bg/home/geography.php 

http://www.kubrat.bg/bg/home/location.php
http://www.kubrat.bg/bg/home/geography.php
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Според регистъра на свлачищата в България, общината не попада в свлачищни 

райони.2 

 1.3. Климат 

В климатично отношение районът е с умерено-континентален климат. 

Характеризира се със студена зима, горещо лято, прохладна пролет и есен. 

Средномесечната януарска температура е -2.40С, средномесечната юлска температура 

е 20.90С, а средногодишната амплитуда достига 23С. Във ветровия режим 

преобладават подчертано западните ветрове със средномесечна скорост от 2.0 м/сек до 

2.8 м/сек, а в отделни кратки периоди скоростта достига до 3.2 м/сек. Средната 

относителна влажност на въздуха варира от 64% през август месец до 87% през месец 

декември. 

 

 

Фигура 3. Климатично райониране 

Средногодишното слънцегреене, обусловено от географската ширина, на която 

се намира Община Кубрат, е относително високо през летните месеци на годината и 

сравнително по - слабо през пролетните, есенните и зимните месеци. Разполагането на 

слънчеви колектори на покривите на сградите на по-големите консуматори може да 

доведе до намаляване на разходите за електроенергия, а енергоспестяващия ефект ще 

бъде от 10 до 15%. Според средната годишна скорост на вятъра и годишната честота на 

вятъра със скорост > 6 м/сек., територията на България е класифицирана в четири 

категории, както следва: 

                                                           
 

2 http://83.228.4.94/ 
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Таблица 1. Средна годишна скорост на вятъра 

 

Община Кубрат попада във ІІ-ра категория и по двата признака. Това показва, че 

общината има необходимия ветроенергиен потенциал за използването на енергията от 

вятъра.3  

Районът е засегнат от водна и ветрова ерозия над средното за страната.4 

Валежите са от дъжд и сняг. Тяхната годишната сума е 500 до 600 мм с най-

големи стойности през месеците май и юни, а най-малки - през януари и февруари. 

Максималната снежна покривка е през януари от 112 см, а минималната през октомври 

от 2 см. Сезонното разпределение на валежите е неравномерно.5 

 

 

Фигура 4. Климатична карта 

 

                                                           
 

3 Strategy_energy 
4 http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURB-2010-2015/razdel-

8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208_1_

do%20250.pdf 
5 http://www.kubrat.bg/bg/home/climate_rec.php  

Категория Средна годишна скорост на 

вятъра 

Годишната честота на 

вятъра със скорост > 6 м/сек 

I - ва 0 – 2 м/сек 0   – 15 % 

II - ра 2 – 3 м/сек 15 – 30 % 

III - та 3 – 5 м/сек 30 – 50 % 

IV - та     > 5м/сек       > 50 % 

http://www.kubrat.bg/bg/home/climate_rec.php
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Стойностите на основните климатични елементи са показани в Таблици 2 до 5. 

Таблица 2. Стойности на основните климатични елементи - вятър6 

Климатичен  

елемент 

 

Месец 

вероятност на 

преобладаваща посока 

вятър.  

градуси 

% 

честота на силните 

ветрове (20 м/сек). по 

посока  и % 

средна скорост на 

вятъра 

 

м/сек 

Януари SW25. 45.6% NE. 0.5% 

W. 0.3% 

2.4 

Февруари SW40. 48.2% СЕК. 0.6% 2.4 

Март NE8. 41.3% N. 0.1% 2.4 

Април SW41. 34.8% 

NE20. 32.0% 

0 2.5 

Май SW39. 37.0% 0 2.5 

Юни W7. 42.4% 0 1.9 

Юли W18. 42.6% SW. 1.8% 2.00 

Август W20. 42.8% 0 1.9 

Септември W17. 35.9% 

NE8. 32.4% 

0 1.8 

Октомври NE11. 38.2% 

W13. 34.9% 

W. 1.2% 2.0 

Ноември SW39. 40.8% 

NE9. 33.2% 

0 2.3 

Декември SW36. 53.6% NE. 0.1% 2.4 

Средно годишно W2. 39.9%  2.2 

    

Таблица 3. Стойности на основните климатични елементи – валежи и влажност7 

Климатичен  

елемент 

 

Месец 

Средно месечна сума на валежите 

мм 

Средна относителна влажност 

% 

Януари 45 84 

Февруари 40 82 

Март 40 75 

Април 48 69 

Май 66 71 

Юни 78 72 

Юли 63 67 

Август 49 64 

Септември 42 68 

Октомври 40 76 

Ноември 50 83 

Декември 50 87 

Средно годишно 47 75 

                                                           
 

6 Справочник за климата в България. Издателство Наука и изкуство. том 4. 1982 
7 Справочник за климата в България. Издателство Наука и изкуство. том 2. 1979 
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Таблица 4. Стойности на основните климатични елементи – температура на въздуха8 

    Климатичен 

елемент 

 

Месец 

Средна температура. 

t 0C 
Абсолютен максимум. 

t 0C 
Абсолютен минимум. t 

0C 

Януари -2.4 18.1 -22.6 

Февруари 0.1 20.1 -27.3 

Март 4.4 31.0 -17.0 

Април 11.4 33.2 -4.3 

Май 16.0 35.4 1.9 

Юни 19.5 36.2 3.4 

Юли 20.9 37.2 9.3 

Август 20.5 39.4 7.0 

Септември 16.6 38.9 0.2 

Октомври 11.0 35.6 -3.2 

Ноември 5.9 29.0 -13.8 

Декември 0.8 21.5 -19.1 

Средно годишно 10.4 39.4 -27.3 

 

Продължителността на слънчевото греене по месеци в часове, измерено от станцията в 

Образцов чифлик9 е както следва: 

Таблица 5. Продължителност на слънчевото греене в часове 

Станция Месеци Годишно 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Обр. чифлик 64 73 120 174 232 258 307 298 225 162 78 56 2047 

Средно за 

страната 
80 99 133 178 217 252 305 299 235 171 95 73 2139 

 

Слънцегреенето в района на Кубрат е близко до средните стойности за страната, което е 

видно и на графиката по-долу. 

                                                           
 

8 Справочник за климата в България. Издателство Наука и изкуство. том 3. 1983 
9 Справочник за климата в България. Издателство Наука и изкуство. том 1. 1978. 
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Графика 1. Слънцегреене за района на Кубрат спрямо средното 

за страната
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Средномесечният и средногодишният ход на разглежданите компоненти 

потвърждава умерено-континенталния характер на климата в района и следва да се има 

предвид при оценяване на екологичната характеристика на района. 

 

1.4. Почви 

В почвената покривка на Община Кубрат преобладават черноземните почви със 

своите характерни подтипове: черноземни, средно и силно излужени черноземни. 

Срещат се и малко ливадни почви и повече горски почви, сиви и тъмно сиви, тежко 

песъчливи - глинести, развити върху дебела льосова подложка. Черноземът се 

характеризира със средно съдържание на хумуса 5-8 %, който постепенно намалява в 

дълбочина. Мощността на хумусния пласт варира от 40 до 80 см. 
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Фигура 5. Дълбоки почви 

 

Почвено-географското райониране на България е разделено на три почвени зони, 

включващи общо 7 подзони и пояси, 28 провинции и 63 района. Зоналното райониране 

отразява хоризонталното изменение на климата и растителността, което определя 

развитие на почви със сходен кръговрат на веществата, сходен воден, въздушен и 

хранителен режим. Подзоните са части от зоните, които се характеризират с 

преобладаването на един зонален почвен тип и отразяват някои особености на климата 

и релефа. Община Кубрат попада в Севернобългарската лесостепна зона. 

Преобладаващият вид почви на територията на общината са: черноземни силно 

излужени, тъмносиви горски и тежко песъчливо глинести. Почвените условия в 

Община Кубрат благоприятстват отглеждането на зърнени култури (пшеница, ечемик, 

царевица), трайни насаждения и зеленчуци, което е и предпоставка за получаване на 

високи добиви. 
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1.5. Полезни изкопаеми 

На територията на Община Кубрат липсват рудни и нерудни полезни изкопаеми. 

Обстоятелството, че теренът се изгражда изключително само от седиментни скали - 

варовици, мергели и глини, изключва възможността за наличие на рудни полезни 

изкопаеми от промишлено значение. За сметка на това цялата територия е 

изключително богата на ломен камък за високото и хидромелиоративното 

строителство, за пътни настилки и вародобив.  

На територията на Община Кубрат при село Каменово се намира единствената 

кариера за добив на варовик за трошен камък. От останалите строителни материали 

заслужава да се спомене за наличието на кариери за глина.10 

 

                                                           
 

10 http://www.kubrat.bg/bg/activities/ecology_program.pdf 
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1.6. Кметства и населени места в общината  

На територията на община Кубрат има 17 населени места: един град - общински 

център Кубрат и 16 села – Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, 

Медовене, Каменово, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари и Юпер. 

Преобладаваща част от населението (60%) живее в селата.11 

 

Фигура 6. Административна карта на община Кубрат 

                                                           
 

11 http://www.kubrat.bg/bg/home/location.php  

http://www.kubrat.bg/bg/home/location.php
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1.7. Статус 

Община Кубрат също е част от демографските тенденции в страната от 

последните няколко години, а именно – обезлюдяване и застаряване на населението. 

Към 2014 г. общия брой на населението на община Кубрат е 17 243, от тях 8 415 

броя мъже и 8 828 броя жени. Населението на град Кубрат е общо 6 926, като мъжете са 

3 311 броя, а жените – 3 615 броя. Останалата част от населението в тази община е в 

селата. Техният общ брой е 10 317, разпределени са 5 104 броя мъже и 5 213 броя жени. 

С оглед на текущият брой жители и правейки сравнение с предходни години, се 

наблюдава сериозен спад на населението на общината. 

Таблица 6. Население на община Кубрат12 

 Общо В градовете В селата 

 Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2015 18945 9244 9701 7660 3648 4012 11285 5596 5689 

2014 17243 8415 8828 6926 3311 3615 10317 5104 5213 

2013 17494 8540 8954 7046 3372 3674 10448 5168 5280 

2012 17803 8701 9102 7181 3447 3734 10622 5254 5368 

2011 18095 8870 9225 7268 3498 3770 10827 5372 5455 

2010 19716 9561 10155 7898 3784 4114 11818 5777 6041 

2009 20198 9818 10380 8118 3895 4223 12080 5923 6157 

2008 20487 10003 10484 8256 3985 4271 12231 6018 6213 

 

От показаното по-горе в таблицата може да се направи заключение, че 

тенденцията за намаляване на населението на община Кубрат, силно се задълбочава. 

 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО 

КОМПОНЕНТИ 

2.1 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

Състоянието на атмосферния въздух в района на община Кубрат се определя от 

източниците на емисии, вида и количеството на изпусканите в атмосферата 

замърсители, климатичните и метеорологични условия, влияещи върху 

разпространението на замърсителите. Източниците на емисии са предизвикани от: 

                                                           
 

12 www.nsi.bg   

http://www.nsi.bg/
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 транспортния възел, свързан с пътищата от Русе за Завет, Исперих и Шумен, 

както и от Тутракан за Разград, Попово и Габрово; 

 от горивни процеси в битовия сектор през зимното полугодие; 

 от промишлеността, в частност концентрирането ѝ  в периферията на град 

Кубрат; 

 емисии от селско стопанство. 

2.1.1 Емисии от транспорта /Линейни източници/ 

Община Кубрат е един от транспортните коридори между Турция и Румъния. 

Транспортът в общината е единствено шосеен. Има автобусни пътнически връзки с 

всички населени места в региона, както и с областите Разград, Силистра, Русе и Варна. 

Градът е транспортен възел, свързан с пътищата от Русе за Завет, Исперих и Шумен, 

както и от Тутракан за Разград, Попово и Габрово. През общината минават следните 

транспортни артерии: път II-49 (Разград - Кубрат - Тутракан), който свързва общината с 

най-близката железопътна гара Просторно, и с водния транспорт (гр. Тутракан); път II-

23 (Дулово - Исперих - Кубрат - Русе), който я свързва с останалите общини в града.13  

По отношение на атмосферното замърсяване община Кубрат не се причислява 

към районите, определени като “горещи точки”, разположени в най-засегнатите 

въздушни басейни. На територията на общината няма крупни източници, изпускащи в 

атмосферата значителни количества вредни вещества.  

На територията на Областно пътно управление Разград (ОПУ-Разград) в Община 

Кубрат е изграден 1 брой автоматичен преброителен пункт: 

Таблица 7. Автоматичен преброителен пункт в областта е 

    № 

пункт 

Преброителен   

Път № 

Направление Км. положение 

1 ІІ - 23 Русе – Кубрат - Исперих 34+720 

2 ІІ - 49 Търговище- Разград- Кубрат-Тутракан 49+590 

 

 

Технологията, която се използва при изградената система е комбинация от 

камери, разположени на метални рамки на височина около 5м, разпознаващи 
                                                           
 

13 http://www.kubrat.bg/bg/activities/transport.php 



 

20 

 

преминаващите МПС чрез регистрационните номера и индуктивни рамки, разположени 

в пътната настилка, чрез които се извършва класификация на видовете превозни 

средства и бройката им според интензивността на преминаването . 

Системата за автоматично събиране на данни за трафика позволява да се 

определят точно количество емитирани замърсители от пътния транспорт, за съжаление 

органите на реда не прилагат данните в сектор Екология и не може да се направи 

симулиране на разпространенията на замърсителите. 

Автомобилния транспорт е в основата на замърсяването на приземния 

атмосферен слой в градската част. Автотранспортът представлява непрекъснато 

действащ източник основно на фини прахови частици (ФПЧ). Неговата интензивност е 

пропорционална на автомобилния трафик и следва неговите изменения – сезонни и 

денонощни. Влиянието на автотранспорта върху качеството на атмосферния въздух 

(КАВ) има първостепенно значение, тъй като той е най – динамично развиващия се 

източник на емисии в атмосферния въздух. 

Отделените от двигателите вредни вещества (азотни оксиди, въглероден оксид, 

серни оксиди, сажди и ЛОС) влошават качеството на атмосферния въздух. Поради 

увеличаване на автомобилния трафик, като пътна артерия, в градските зони се 

увеличават емисиите от ФПЧ10. Емисиите на прахови частици са причинени от 

директни емисии от отработените газове на автомобилите, от износване на гумите, от 

неблагоустроените улици и повторното суспендиране на праха по пътищата.  

Източникът на емисиите на азотен диоксид в атмосферния въздух са основно 

транспортът и битовото отопление, в съчетание с формирането на различни 

метеорологични условия на средата (скорост и посока на вятъра, температура на 

въздуха и атмосферно налягане, температурна инверсия). Особено силно влияние 

оказват инверсионните процеси, които определят различно поведение и миграция на 

замърсителите във въздуха и създават условия за акумулиране на замърсителите в 

приземния въздушен слой. Като неорганизирани източници на вредни емисии се 

отчитат емисиите от парниковия газ метан, отделящи се от нерегламентираните 

сметища на територията на общината. 

Извод: Не се следи качеството на атмосферния въздух и поради това липсват 

данни за състоянието му. 
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2.1.2. Емисии от горивни процеси 

Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване 

на вредните емисии и парникови газове, отделяни от горивните инсталации и до 

подобряване състоянието на околната среда. Изградената  газоразпределителна мрежа в 

общината допринася за екологичната привлекателност на региона, тъй като чрез 

използването на природен газ се подобрява качеството на атмосферния въздух 

(намалява до 2 пъти емисията на въглероден двуокис). Природният газ в 

промишлеността и бита няма алтернатива и ще позволи да се постигне икономически 

ефект, да се подобрят санитарно-хигиенните условия на работа и значително да се 

подобри състоянието на околната среда, като елиминира емисии от серни оксиди, прах 

и сажди.  

От няколко години е налице усилената газификация в градовете Кубрат и 

Исперих. Изградената газоразпределителна мрежа в Община Кубрат е 5 км, 

газифицирани са 32 битови консуматори и 19 обществени сгради. В резултат на 

използването на газ за бита и в промишлеността отделяните в околната среда вредни 

вещества са намалели в пъти.14  

Извън отоплителния сезон когато се наблюдават локални замърсявания, в 

общината не съществува трайна тенденция към замърсяване на въздуха.  

Намалено е количеството на запрашеност по улиците като са асфалтирани в 

почти всички населени места.15 

2.1.1 Емисии от промишлеността 

Промишлената специализация на предприятията в Община Кубрат е свързана 

главно с машиностроенето и дървообработването. Строителството няма голямо 

значение за индустрията на общината, понеже се извършва от частни строителни 

фирми. Характерна особеност за общината е концентрацията на промишлените 

производства предимно в центъра на общината - гр. Кубрат. Което създава 

предпоставка за емитиране на замърсители в близост до антропогенните източници. На 

територията на града по видове дейност са разположени няколко завода: 

                                                           
 

14 Областна администрация Разград 
15 Report_ekology_2014 
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 “Хан Кубрат” АД - произвежда машини за хлебната промишленост, 

сладкарството, месомелачни машини, машини за растителна защита и др. 

 “Лудогорие-91” АД - предприятие с около 60-годишна история и традиции в 

производството и търговията с мебели. Произвежда мебели за кухни и 

трапезарии, маси, столове и др. от масивна дървесина. До май 2014 г. 

дружеството извършва дейност в две бази в гр. Кубрат – база 1 на ул. „Цар 

Освободител“ 68 и база 2 на ул. „Козлодуй“ 49 срещу входа на стадиона, 

използвана за складова база.  

На 19 май 2014 г. собствеността на „Лудогорие-91“ АД, намираща се в база 1 на 

ул. „Цар Освободител“ 68 е закупена от русенското предприятие „Гораинвест“ 

АД, занимаващо се с дървопреработване – производство на панели от масивна 

дървесина. Дейността на „Лудогорие-91“ АД е пренасочена във втората база на 

ул. „Козлодуй“ 49, като продължава търговията с мебели и започва производство 

на кошери и други изделия от иглолистна дървесина. 

 „Елпром-Елин” АД - произвежда електроинсталационни изделия. Дружеството 

осъществява производствената си дейност на една площадка - в гр. Кубрат. 

Основната по значение и площ площадка е разположена в североизточната 

промишлена зона на гр. Кубрат. На нея са разположени производствата: пресов 

порцелан със заготвително; инструментално производство; производство на 

метална арматура с последваща химическа и електрохимична обработка; 

монтажно и опаковъчно производство; складови стопанства; парокотелна 

централа с гориво природен газ; компресорно отделение. Към споменатите 

производства има изградени пречиствателни съоръжения за улавяне на 

отпадъчни замърсяващи вещества, както следва: - отделение за масоподготовка 

към цеха за дребен порцелан - ръкавен филтър циклон за улавяне на праха;16 

Емитираните замърсители от промишлените предприятия, в повечето случаи, се 

дължат на изгарянето на различни видове горива в зависимост от техните нужди. По-

високи стойности на някои замърсители се наблюдават през зимния период, което е 

свързано с характера на използваното гориво за отопление, това представлява риск за 

здравето на хората. 
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На територията на община Кубрат няма система за наблюдение и контрол на 

качеството на атмосферния въздух. Контролът на основните показатели, 

характеризиращи качеството на приземния слой на атмосферния въздух в региона на 

РИОСВ - Русе се осъществява от пунктовете за мониторинг на Министерство на 

околната среда и водите. На контролирана територия са разположени 5 ДОАС системи 

(диференциална, оптична, автоматична, атомно абсорбционна спектрофотометрия) за 

контрол качеството на атмосферния въздух и една автоматична измервателна станция 

(АИС).17 Град Кубрат не е включен в националната мрежа за мониторинг на въздуха, 

при която се следи качеството на Атмосферния въздух (КАВ) от Министерството на 

околната среда и водите.18  

2.1.2. Емисии от селско стопанство 

Взимайки под внимание, че територията на общината предимно е от села, друг 

определящ източник на емисии е селското стопанство. Генерират се 5 източника и 

дейности: обработка и съхранение на животински отпадъци, използване на пестициди и 

минерални торове, отглеждане на животни, обработка на земеделски площи и събиране 

на реколтата, изгаряне на селскостопански отпадъци на полето (горене на стърнища). 

Най много емисии от селското стопанство се отделят при горене на стърнища, кочани 

от царевица и др.  

Към момента на актуализирането на програмата няма достатъчно данни за този 

сектор, поради което не могат да бъдат оценени емисиите от него. 

 

ИЗВОДИ:  Община Кубрат се характеризира с нисък потенциал на замърсяване – 

няма установено превишаване на ПДК, климатичните условия не благоприятстват 

задържане и събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. Няма 

замервания за повърхностно натоварване на открити площи. Отоплителните 

инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха през зимния сезон, 

проблемът е решен в град Кубрат чрез засиленото газифициране, но в по-голямата част 

от общината преобладават села, където е неизбежно отоплението на печки. 
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За ограничаване на този вид отопление е необходимо да се стимулират 

технологии, намаляващи топлинните загуби, изпълнението на топлоизолации и дограми 

с нисък коефициент на топлопроводимост и използването на алтернативни източници 

на енергия - напр. слънчева енергия, за което климатичните дадености в общината са 

благоприятни. 

2.2. ВОДИ 

Управлението на водите в България се извършва на басейнов принцип, съгласно 

изискванията на Рамковата директива за водите /РДВ/. Територията на община Кубрат 

попада в Дунавския район за управление на водите, контролирана от съответната 

басейнова дирекция. Основния документ, който дава насоки за реалното прилагане на 

Закона за водите, респективно и РДВ е Плана за управление на речните басейни 

/ПУРБ/.  

2.2.1 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ. ХАРАКТЕРИСТИКА 

Повърхностните водни тела в района на речния басейн се определят като 

попадащи в някоя от следните категории води — реки, езера, преходни води или 

крайбрежни води, или като изкуствени повърхностни водни обекти. 

Характерно за Добруджанските реки е, че те съществуват на определено 

разстояние след изворите си, след което се загубват в льосовите образувания на 

Добруджа и следващите ги суходолия, като не формират повърхностен приток към 

р.Дунав.19 

В Дунавски район за басейново управление са идентифицирани следните 

категории повърхностни води: РЕКИ и ЕЗЕРА. Част от водните тела, които 

представляват язовири са определени като силномодифицирани водни тела категория 

реки. 20 В Плана за управление на речните басейни в Дунавски район са включени 

следните основни поречия: Ерма и Нишава, Огоста и Западно от Огоста, Искър, Вит , 

Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки. Реките на община Кубрат 

                                                           
 

19 ДООС 2014 - РИОСВ РУСЕ 

 
20 ПУРБ 2010 - 2015 в Дунавски район 
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се намират в Поречието на Дунавските Добруджански реки, които са в източната част 

на Дунавския район за басейново управление.  

Територията на общината е бедна на повърхностни водни ресурси. На 

територията на община Кубрат има само една малка река - р. Топчийска, която е в 

района на с. Каменово. 

 

Таблица 8. Топчийска река 

Река Дължина в км Номер по ред 

в България 

Площ на 

водосборния 

басейн в кв. км 

Влива се 

Топчийска 

река 

88.6 км 42 659.8 кв. км В Дунав( десен 

като суходолие) 

 

Модулът на оттока на повърхностните води е от 0.5 до 1 литър на кв.м. Порьозността на 

льосовата покривка и окарстена варовикова основа, заедно със слабия наклон на 

релефа, определят липсата на повърхностно течащи води и наличието на суходолия. 

Малки количества подпочвени води и с твърде непостоянен дебит са акумулирани в 

най-долните хоризонти на льосовите отложения. На места в ниските участъци на 

доловете са каптирани в малки чешми. 

Река Топчийска (или Тетовска) е река-суходолие, приток на р. Дунав. Започва 

от м. Чакмаклък край жп линията Русе - Варна и на около 3000 метра североизточно от 

гара Разград в околностите на с. Липник (общ. Разград). Тече на север през с. Топчии 

(общ. Разград), където има красиви скали и след Кубрат се превръща в суходолие. 

Влива се северно от с. Малко Враново (общ. Сливо поле). Дължина – 88.6 км и 

водосборна площ – 659.8 кв.км. Епизодично водно течение (особено след Кубрат). 

Геоложката основа в басейна е преимуществено с кватернерна възраст - льос и 

льосовидни седименти, (варовикови, кремъчни и глинести наслаги). На някои места се 

разкриват варовици, мергели и пясъчници с долнокредна възраст. Гъстотата на речната 

мрежа в басейна на реката е много ниска - от под 0.1 до 0.2 км/кв.км. Модулът на 

речния отток е незначителен - около 0.5 куб.дм/сек/кв.км. Басейнът на реката попада в 

областта с непостоянен речен отток в страната. Поради това коефициентът на вариация 

на речния отток Сv е над 0.8, а коефициентът на оттока – 0.05 - 01 (от 5 до 10% от 

валежите се оттичат). 

В Приложение 4.1.4 (ПУРБ 2010-2015 г.) „Състояние на повърхностни водни 

тела, екологичното и химичното състояние“ р. Топчийска е определена с „добро“ 
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химично състояние. При направеният междинен преглед на установени значими 

проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление в 

Приложение 4.2.2 „Риск оценка на повърхностни водни тела в БДУВДР“, оценката за 

биологичните елементи за качество на реката е определена „в риск“, а по 

физикохимични показатели - няма данни, обща екологична оценка отново е определена 

„в риск“, химична оценка на риска на приоритетни вещества - „вероятно в риск“. 

Друга река, на която поречието й минава през община Кубрат е р. Суха. Нейната 

дължина е 126 км и площ на водосборната област от 2404 км2. 21 

Водосборната област на р. Суха заема по-голямата част от Централна Добруджа. 

Тя събира водите си от района на селата Мировци–Новопазарско, Вълчи дол– 

Провадийско, Крумово – Варненско и др. Това е най-дългата река в Добруджа – 126 км. 

Речната й мрежа е асиметрична. Левите й притоци са къси със сравнително най-голям 

наклон, десните са дълги с добре оформени речни долини. Сега в коритото на реката 

има постоянен отток само в горното течение. Високите части, от които извира, са 

богати на подземни води и от тях се създава траен изворен отток, но само във високата 

част на леглото, където наклонът е по-голям. В по-долната част, в зависимост от 

валежите, през годината образувалият се повърхностен отток постепенно се попива и 

изчезва по-близко или по далеч от своето начало, а останалата част от реката остава 

суха до устието. Леглото на р. Суха е осеяно с много понори, в които тя загубва своя 

отток още в горната си част. Средният наклон на реката до българо-румънската граница 

е 1,7‰.22 

Реките Топчийска и р.Суха не са включени в програмата за мониторинг на 

повърхностни води. Взето е под внимание, че поставянето на  мониторингови пунктове 

се определя след оценката на натоварването, натиска и въздействието от антропогенна 

дейност върху определен водосбор. 23 

 

 

 

 

                                                           
 

21 РИОСВ- РУСЕ -Анализи по компоненти на околната среда 
22 План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2010-2015г. 
23 ДООС - РИОСВ-РУСЕ 
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Таблица 9.  Тип на повърхностните водни тела - категория реки от Приложение 

1.2.4.1 и Приложение 1.2.2.2 на ПУРБ в Дунавски район. 

№  Описание Тип Код на 

тип 

Име на тип Име на 

реката 

Дължина, 

km 

115 Р. Топчийска от 

с. Топчии до с. 

Каменово 

TP 

111001 

BGTR10 Пресъхващи 

реки 

Топчийска 12,138 

 

 

121 

Р. Суха и притока 

й Караман и яз. 

Одринци 

ТР 

111003 

BGTR12 Пресъхващи 

реки 

Суха 106,486 

 

122 

Р. Суха от извор 

до яз. Одринци 

ТР111004 BGTR13 Пресъхващи 

реки 

Суха 38,757 

 

Дунавските Добруджански реки са в групата на пресъхващите /пониращи/ реки - 

тип R9. Поради своя характер и влиянието на промените в климата, често срещано 

явление е пресъхването им или повишение на оттока, което затруднява пробовземането, 

липсата на данни от анализа и не достатъчна достоверност на оценката. 

Всяко водно тяло има уникален номер (код), който не е хидроложки, а 

структурен. В него са указани съответно страната, в чийто речен басейн се намира 

тялото, речният басейн, категорията и поредността му в поречието. 

Изградени са 12 общински микроязовира и изравнители, намиращи се в селата 

Звънарци, Юпер, Божурово, Бисерци, Тертер, Савин и Севар. От общо 30 водоема на 

територията на Община Кубрат 16 са сухи. На концесия са дадени 4 от непресъхналите 

водоеми - язовир Каменово; микроязовири “Юпер“, „Звънарци“, „Божурово-2“. 

Голям е броят на изградените язовири със средна площ 30 дка, чиито води се 

използват за напояване и рибовъдство. 24 

                                                           
 

24 http://www.kubrat.bg/bg/home/water_rec.php 
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2.2.2  ПОДЗЕМНИ ВОДИ. ХАРАКТЕРИСТИКА 

Подземните води имат важна роля както за формиране на природната среда, така 

и са необходим воден ресурс за задоволяване на потребностите на човека и на 

икономиката като цяло.  

Подземните води в района се съдържат в плиоценските отложения, които 

обхващат северната част на Северобългарското издигане (Русе – Силистра), като 

образуват отделни басейни. В северния склон на издигането, в района от Русе до 

Силистра, подземните води са формирани в понт, дак и левант. Левантът тук е 

представен от органогенни варовици. Водоносни са варовиците и пясъците, като понта, 

дака и леванта са формирали общ водоносен хоризонт с мощност до 40 м. 

Територията на община Кубрат засяга 1 подземно водно тяло, с код 

BG1G00000N1035 -/Порови води в Неогена - район Русе – Силистра/, е с добро 

техническо състояние.25 

Оценката на екологичното състояние се извършва чрез система за класификация, 

която разграничава 5 класа (много добро, добро, умерено, лошо и много лошо), 

съпоставими с нормативните. Физико-химичните елементи за качество се прилагат при 

разграничаване на трите класа – Максимален екологичен потенциал, добър и умерен 

екологичен потенциал. Поради липса на Национална класификационна система за 

екологичен потенциал по отделни типове и категории водни тела, както за 

биологичните така и за поддържащите елементи на качество, като допълнителен 

елемент е взета измерената стойност на електропроводимостта. По експертна оценка 

при стойност на електропроводимостта над 200 µS/cm телата се определят като тела в 

не добър екологичен потенциал.26 

Оценката на химичното състояние на повърхностните води, определено като 

Добро химическо състояние, е това състояние, при което не се надвишават 

екологичните качествени стандарти, установени в съответствие с Рамковата директива 

за водите член 16 (7), в ЕС Директива 2008 / 105/EC за качествени екологични 

стандарти в областта на политиката за водите.27 

 

 

                                                           
 

25 Приложение 4.2.3.1 от ПУРБ 2010-2015г. 
26 ПУРБ 2010-2015г- раздел 4, Мониторинг на водите 
27 ПУРБ 2010-2015г.- раздел 4, Мониторинг на водите 
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Подземно водно тяло с код BG1G00000N1035 , площ 1733.86 кв.км 

„Порови води в Неогена - район Русе – Силистра” – представен с два мониторингови 

пункта (МР 198; МР 194).  Като предмет на програмата е само MP 194 при 

Звънарци. 

 МР 198 при Сребърна ДР-МП 44, Община Силистра, Област Силистра – 

резултатите от пробите на водата показват съответствие с добро химично 

състояние по стандартите за качество.  

 МР 194 при Звънарци КИ- МП 42, община Кубрат, област Разград – от февруари 

2014 г. и към момента лабораториите на ИАОС са констатирали липса на вода в 

пункта. По тази причина мониторинг не е извършван през годината и е заменен с 

нов. 

Според направената Оценка на количественото състояние на подземните водни 

тела към 01.01.2009 г. , площта на Порови води в Неогена - район Русе – Силистра е 

1734 км, естествените ресурси са 740 л/сек., разрешеното годишно черпене е 5 л/сек., от 

кладенци за собствени потребности - 1 л/сек, общо черпене - 6 л/сек, свободни водни 

количества - 734 л/сек и статус - добър. 28 

 

 

Фигура. 7 Оценка на количественото състояние на подземните водни тела към 

01.01.2009 г. слой - 2 Неоген 

 

 

 

                                                           
 

28 ПУРБ 2010-2015 г, раздел 4, Приложение 4.2.3.2 
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В акцентираните „Значими проблеми при управление на водите 2016-2021 г.“ 

басейнова дирекция Дунавски район в Приложение 4.3.1, е определена риск оценката 

на подземните водни тела, както следва: за Порови води в Неогена - район Русе - 

Силистра с код BG1G00000N1035, оценка на риска - „в риск“, вид източник на 

замърсяване „дифузни“. 

Таблица 10. Натиск от дифузни източници на замърсяване 

Код на подземно водно 

тяло 

% от 

разкри- 

тата 

площ 

на 

ПВТ, 

кв.км 

Разкри- 

та 

част на 

водното 

тяло, 

кв.м. 

 

Натиск от дифузни източници на 

замърсяване 

 

Потенциално 

въздействие 

в/у ПВТ, 

като % от 

разкритата 

площ на 

ПВТ 

Селско 

стопан- 

ство 

Мини 

Хвостохранили- 

ща 

Подземни 

богатства, 

брой 

Други, 

брой 

BG1G00000N1035 1675 97 1383 4   83 

 

 

Таблица 11. Точкови източници на замърсяване 

Код на 

подземно 

водно тяло 

Разкрита 

част на 

водното 

тяло, кв.м. 

Точкови източници на замърсяване, брой 

Потенциално 

въздействие 

в/у ПВТ, 

като % от 

разкритата 

площ на 

ПВТ 

Ферми, 

складове и др. 

селскостопан-

ски обекти 

Зауствания, 

битови 

отпадъчни 

води 

Депа за 

отпадъци/ 

сметища 

Не IPPC 

индустрия 

(разрешител-

ни по ЗВ) 

IPPS 

индустрия 

(компл. 

разрешител-

ни по ЗООС) 

BG1G00000

N1035 

1675 19 7 80 7 14 7 
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Мониторингов пункт (МР) 194 при Звънарци КИ- МП 42, община Кубрат  

Таблица 12. Данни от Приложение 4.2.1.3 мрежа за мониторинг на подземни водни 

тела на БДДР към 2009 г. 

№ на 

пункт 

Код на пункт 

 

Име 

подземно 

ВТ 

Код 

на 

ПВТ 

Включен в 

мрежата за 

мониторинг 

Тип на  

пункта 

Докладване  

по чл. 8 

Местополо- 

жение на 

пункта 

194 BG1G0000N1MP194 КИ-МП 42 BG1G000

00N1035  

Контролен и 

количествен 

извор да Звънарци, 

Кубрат 

 

Мрежата за количествен мониторинг на подземни води обхваща 44 подземни 

водни тела в границите на БДУВДР. Общият брой на пунктовете е 184. Наблюдават се:  

 нива – на кладенците;  

 дебити – на изворите.  

В населено място с. Звънарци, МП 42 (име на пункта по басейнова дирекция- КИ 

– МП 42) дебита е 12 куб. метра в секунда, изпълнител на количествения мониторинг е 

НИМХ, извършен е контролен-химичен мониторинг, докладване на ЕК- Q_S 29. 

Съгласно чл. 169 б, ал. 1 от ЗВ за мониторинг на подземните води, се 

разработват програми за контролен и оперативен мониторинг. За всеки отделен 

мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране по 

показатели, съгласно Заповед № РД–182/26.02.2013 г. на министъра на околната среда и 

водите, в която наблюдаваните показатели - физикохимични и специфични 

замърсители. 

Проведен е контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на 

подземните води и мониторинг в зоните на защита на питейни води за яз. Звънарци.30 

В пункта: „Звънарци, МП 42”, с код BG1G00000N1MP194, през 2014 година не е 

извършван мониторинг поради липса на вода (трайно пресъхнал). През 2015 г. пунктът 

                                                           
 

29 Програма за количествен мониторинг на подземните водни тела на територията на БДДР за 2013г. 
30 http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PRILOJENIE_1_tabl_1_3.pdf 
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е заменен с: Малко Враново, дренаж „Миджеран”, с който ще се наблюдава химичното 

състояние на подземно водно тяло с код BG1G00000N1035.31 

 

  

Фигура 8.  Мониторинг на повърхностни води 

2.2.3 ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ 

 Липсата на канализации  

Голям процент от малките населени места на територията на областите Русе, 

Разград и Силистра са без канализация, както и с частично изградена канализационна 

мрежа. Възможни емитирани замърсявания от този вид натиск към подземните води са 

повишените концентрации на амоний, нитрати и фосфати.32 

В населените места, в частност 16-те села съществува риск от емисии, поради 

липсата на канализации в някои от тях. На територията на Община Кубрат (в гр. 

Кубрат) функционира пречиствателна станция с механично и биологично стъпало за 

пречистване на отпадъчните води. 93% от населените места, в това число и селата, са 

без изградена канализационна мрежа.33 

                                                           
 

31 ДООС 2014 – РИОСВ-РУСЕ 
32 ДООС 2014 - РИОСВ-РУСЕ 
33 Общински план за развитие 2014-2020г. 
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Предназначението на канализационната система е да приема отпадъчните, 

дъждовните и подземни води от населените места и да ги отвежда извън техните 

предели до съответните приемници или пречиствателни станция. Има важно значение 

за благоустрояването на населените места, осигурявайки здравно-хигиенните условия 

на населението.  

Изграждането на канализационната инфраструктура гарантира 100% включване 

на всички домакинства, обществени и търговски обекти в канализационната мрежа.  

Разширяването на ПСОВ позволява да се обнови и модернизира съществуващото 

механично пречистване. Изградено е биологично стъпало за третиране на отпадъчните 

води.  

Подмяната на водопроводната мрежа по трасето на канализационна 

инфраструктура намалява загубата на питейна вода с 100% и многобройните 

разкопавания за отстраняване на аварии. Осигурява се екологосъобразно отвеждане, 

пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, което подобрява качеството на 

живот на жителите и гостите на град Кубрат. Създава се благоприятна инвестиционна и 

бизнес среда, която повишава стандарта на живот на населението на Община Кубрат.  34 

 

 От Земеделие  

Голяма част от площите на територията, контролирана от РИОСВ - Русе са заети 

от обработваеми земи. Интензивното земеделие включва използването на азот и 

фосфор съдържащи торове, необходими за развитието на културите. При обилни 

валежи, чрез инфилтрация през почвения слой, се повишават концентрациите на 

нитрати, нитрити и фосфати в подземните води.  

Подземни води се образуват от полученият инфилтрат отделящ се в депата за 

отпадъци и в нерегламентираните сметища. В областите, попадащи на територията на 

РИОСВ – Русе, са идентифицирани голям брой  нерегламентирани сметища и депа за 

отпадъци. Те са значими замърсители, емитиращи вещества от различен произход. 

Възможните замърсявания тук могат да бъдат широкоспектърна група: нитрати, 

амоний, фосфати, органични замърсители, метали и металоиди. Такъв проблем има и на 

територията на община Кубрат. 

                                                           
 

34 http://kubrat.bg 
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2.2.4. Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

/ГПСОВ/ 

ГПСОВ е реконструирана чрез финансиране по Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“ - Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна 

и канализационна мрежа на гр. Кубрат и разширение на пречиствателната 

станция за отпадъчни води (ПСОВ), процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16.  

През 2014 г. е реконструирана и модернизирана, въведена в редовна 

експлоатация на 28 май 2015г. Дължината на новоизградената част е 38,54 км., от които 

2,62 км главни клонове и 35,92 км второстепенни клонове и 1 585 бр. сградни 

отклонения. Изградени са 4 броя канализационни помпени станции, 1 бр. 

дъждопреливник и 4 бр. дъждовни клонове. Канализационната мрежа на гр. Кубрат се 

използва от 11 000 е. ж., след изпълнението на проекта. То благоприятства опазването и 

подобряване състоянието на водите35. Разширената пречиствателна станция на гр. 

Кубрат е открита през 2015 г. 

Чрез цялостната реализация на проект „Строителство и реконструкция на 

вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на гр. Кубрат и разширение на 

пречиствателната станция за отпадъчни води“ ще се намалят до минимум авариите във 

водопреносната мрежа и ще се преодолеят огромни загуби вода, които достигаха до над 

60%. Следователно ще се минимизират разходите за поддръжка и ремонт на 

водопроводната и канализационната мрежа, както и енергийния разход. Капацитета на 

ПСОВ е 3974 м3/д  за  20 000 е.ж. Средно денонощно к-во (Qср.ден) е 1253,77м3/д, 

52,24м3/ч, 14,51л/с. Максимално часово количество (Qмакс.час) е 114, 89 м3/ч, 31,91 л/с. 

Изградената ПСОВ ще осигури екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване 

на битовите отпадни води, което да отговаря на европейските изисквания и стандарти. 

Изградената канализационна мрежа е за отпадъчни и повърхностни води и е 

оразмерена и обслужва 11 000 еквивалентни жители. Съгласно изискванията на 

Директивата пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) всички 

агломерации с над 2 000 е.ж. следва да осигуряват биологично пречистване на битовите 

отпадъчни води, а тези от тях с над 10 000 е.ж., които заустват директно или във 

водосбора на чувствителна зона да отстраняват и биогенните елементи азот и 

                                                           
 

35 Общински план за развитие 2014-2020 г. 
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фосфор.36. Съответно са спазени изискванията на директивата, чрез новоизграденото 

биологично стъпало.  

През 2014 г. в доклада за опазване на околната среда на РИОСВ - Русе е отчетен 

емисионният контрол на ГПСОВ - Кубрат. 

 

 
Фигура 9. Резултати от емисионен контрол на ГПСОВ – Кубрат 

 

Основни замърсители в отпадъчните води в региона са органичните вещества. 

Изграждането на необходимите пречиствателни съоръжения и поддържането в 

изправност на съществуващите, е от особена важност за опазване на водите от 

замърсяване.  

Контролираните, на територията на РИОСВ – Русе, инсталации и обекти са от 

всички сектори на икономиката. Обектите се следят за правилната експлоатация на 

технологичните процеси и процесите на пречистване, за изпълнение на условията в 

разрешителните за заустване и в комплексните разрешителни. 

През 2014 г. е проведен Проучвателен мониторинг на повърхностните води, 

повлияни от заустване на отпадъчни води - пречистени или непречистени от ПСОВ.  

Включените пунктове от територията на РИОСВ - Русе са:  

 р. Дунав под гр. Русе след ПСОВ - Русе;  

 р. Бели Лом след ПСОВ - Разград;  

 Сухо дере след ПСОВ - Кубрат. 37 

                                                           
 

36 Директива за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) 
37 РИОСВ- РУСЕ -Анализи по компоненти на околната среда  
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2.2.5 Водоснабдяване на населените места 

Питейно-битовото водоснабдяване на населените места в Община Кубрат се 

извършва само от подземни води. Общината се снабдява с питейна вода общо чрез 15 

броя сондажи. Всички населени места са водоснабдени и няма недостиг на вода. 

Изградени са 120.95 км външна водопроводна мрежа и 213.424 км вътрешна улична 

водопроводна мрежа. Изградени са 14 броя помпени станции, 1 кула и 21 водоема, чрез 

които се подава водата за питейни нужди. За битови и производствени нужди за 

населението и фирмите са подадени приблизително 1 341 000 куб. метра питейна вода. 

Качеството на питейната вода отговаря на БДС38 (с изключение на с. Юпер. където има 

нитрати над ПДК) и периодично се хлорира.  

ВиК Кубрат е 100% общинска собственост и е с обхват обособената територия на ВиК 

“Меден кладенец” ЕООД, Кубрат. Обособени са 2 тръбни кладенеца, в 2 зони, 2 

населени места, с 3 пункта за вземане на проби от води.39  

Цената на питейната вода е висока - 1.96 лв/куб.м без ДДС, възможно е да 

поскъпва, тъй като себестойността на добиването на водата е висока, понеже се налага 

използване на много електроенергия за добиването й през деня. Водата се добива от 

дълбоки сондажи и отговаря на нормативните изисквания. Количеството питейна вода, 

което се пада на жител е 65 литра дневно (65 л/ж ден).  

Мониторинг на питейната вода се извършва от РЗИ и от извършените анализи на 

е видно, че тя отговаря на нормативните изисквания. През 2014 г. от 90 броя набрани 

проби 82 броя отговарят на нормативните изисквания. Неотговарящите са по 

показатели колиформи, ентерококи и остатъчен хлор.  

При изграждане на по-големи водохранилища ще може да се използва само 

нощна енергия, което ще доведе до намаляване себестойността на питейната вода. 

Данни за 2014 г. за добитата и фактурана вода са дадени в таблицата по-долу. 

 

 

                                                           
 

38 Изпитвателни протоколи за санитарно-микробиологичен контрол на води на РЗИ гр. Разград за 2005 г. 

и 2006 г. 
39 Доклад за качеството на питейните води в област Русе, 2012 г. 
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Таблица 13.  Добита и фактурирана вода за гр. Кубрат за 2014 г. по видове потребители  

период  

2014 г. 

добита 

вода,  

куб. м. 

инкасирана 

вода,  

 куб. м. 

население, 

куб. м. 

промишленост, 

куб. м. 

селско и 

горско 

стопанство, 

куб. м. 

други,  

куб. м. 

януари 55063 17099 14344 207 827 1722 

февруари 52777 16475 13620 2014 857 1784 

март 49670 16394 13538 214 860 1785 

април 51730 19492 13914 417 1665 3476 

май 42616 17459 14365 232 928 1934 

юни  46158 17263 13882 254 1014 2113 
юли  46032 19942 16251 277 1107 2307 
август 48942 20132 17108 227 907 1890 

септември 49513 20005 16224 282 1134 2363 

октомври 52300 18540 14753 286 1136 2367 

ноември 37565 17146 13389 283 1132 2359 

декември 37705 16946 12983 297 1189 2477 

сумарен ред 570071 216893 174371 3189 12757 26576 

 

 

Фигура 10.  Загуби на вода за 2014 г. 

 Загубите на вода за 2014 г. са значителни - 62%. В абсолютни стойности това е 

353178 куб.метра, общо за 2014 година или средно по 29432  куб.м. месечно.  

 Техническите загуби в разпределителните мрежи са около 42 до 47 % от общото 

количество вода на вход разпределителна мрежа. За град Кубрат например за 2011 г. 

техническите загуби са 47% ( 206 183 м3/год.). 40 За периода от 2011 до 2014 (три години) са 

се увеличили с 15%. 

                                                           
 

40 План за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ВИК „Меден Кладенец“  
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Фигура 11. Потребление на вода по видове потребители 

От фигура 11 се вижда, че най-големият консуматор на вода е населението. 

 

ИЗВОД:  Населените места в Община Кубрат са водоснабдени и няма режим на 

водата. Само един от водоизточниците показва показатели за нитрати над допустимите 

норми. Изградена е канализационна мрежа за отпадъчни води в гр. Кубрат, която е 

свързана към ПСОВ. Отпадъчните води от останалите населени места се заустват в 

дерета ІІ категория. Не всички предприятия имат изградени локални пречиствателни 

съоръжения. 

2.3. ОТПАДЪЦИ 

2.3.1 Съществуващо състояние 

Община Кубрат изпълнява Общинска Програма за управление на дейностите по 

отпадъци за периода 2009-2015 г., приета от Общински съвет - Кубрат с Решение № 

285 по Протокол № 20 / 14.09.2009 г. на Общински съвет – Кубрат. 

Програмата за управление на дейностите по отпадъци на община Кубрат за 

периода 2009-2015 г. е разработена съгласно изискванията на чл.29, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 

от действащия към периода на изготвянето й Закон за управление на отпадъците от 

2003 г. и е неразделна част от Програмата за опазване на околната среда на община 

Кубрат за периода 2009-2014 г., в съответствие с чл. 29, ал. 2 от ЗУО от 2003 г. и чл. 79 

от Закона за опазване на околната среда. 
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През периода на действие на Програмата са изготвяни ежегодни отчети за 

изпълнението й, които са представяни пред Общински съвет – Кубрат и разглеждани и 

приемани на негови заседания. Прегледът и анализът на отчетите показва, че основната 

част от мерките, включени в Плана за действие на програмата са изпълнени. 

Във връзка с разпоредбата на чл. 52 от новия Закон за управление на отпадъците 

(ЗУО) от 2012 г. и публикуването на Методическите указания за разработване на 

общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-

211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите, Община Кубрат е 

предприела действия за разработване на нова Програма за управление на отпадъците за 

периода 2015-2020 г. в съответствие с тях. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО, тя е 

неразделна част от настоящата Програма за опазване на околната среда на община 

Кубрат за периода 2015-2020 г., поради което тук ще се акцентира само на основни 

данни от съществуващото състояние при управлението на отпадъците в община Кубрат 

и разработените до момента проекти за изграждане на регионални съоръжения за 

третиране на отпадъците. 

Основният нормативен акт в областта на управлението на отпадъците на 

общинско ниво е Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на 

община Кубрат (приета от Общински съвет - Кубрат с Решение № 295 от Протокол 

№27/10.02.2014 г.), с която са създадени необходимите условия за прилагане на 

националното законодателство в тази област на местно ниво. Наредбата е приета на 

основание чл. 22 от новия ЗУО. 

2.3.2 Дейности по управление на отпадъците – организирано 

събиране и транспортиране на отпадъци, обхванато население, 

начини на третиране, местонахождение на съоръженията за 

третиране на отпадъци 

Смесени битови отпадъци 

Обхват на системата за събиране и транспортиране на смесени битови 

отпадъци в община Кубрат 

Община Кубрат включва 17 населени места (1 град и 16 села) с население 17243 

жители към 31.12.2014 г. по данни на НСИ. 

Към 2016 г. организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци е 

въведено във всички населени места на общината (Заповед № 1027/10.10.2014 г. на 

кмета на община Кубрат). В тази връзка организираната от общината система за 



 

40 

 

събиране и транспортиране на битови отпадъци обхваща 100% от населението на 

община Кубрат. 

Дружества, извършващи дейностите по събиране и транспортиране на 

смесени битови отпадъци на територията на община Кубрат 

Предоставянето на услугите по събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци е отговорност на кметовете на общини. За изпълнение на задълженията си 

кметовете на общини сключват договори със специализирани фирми, които извършват 

дейностите, след провеждането на тръжни процедури по Закона за обществените 

поръчки или Закона за концесиите. 

През периода 21.09.2005 – 30.08.2015 г. събирането и транспортирането на 

смесените битови отпадъци на територията на община Кубрат е извършвано от „Гранд 

Комерс-БГ“ ЕООД - гр. Варна, съгласно сключен договор след провеждане на 

процедура по Закона за обществените поръчки през 2005 г.  

Към момента на разработване на настоящата Програма, смесените битови 

отпадъци от всички населени места на територията на община Кубрат се транспортират 

до Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Разград. 

Използвани съдове за събиране на смесени битови отпадъци 

За събирането на смесените битови отпадъци в община Кубрат се използва 

стационарна контейнерна система. Контейнерите се поставят на определени места и се 

обслужват от наличната техника за транспортиране на отпадъците. 

Видът на съдовете и техният обем са от съществено значение за качеството на 

предоставяната услуга на населението, както и нейната себестойност и ефективност. 

До 2009 г. за събирането на смесени битови отпадъци в общината са използвани 

различни по вид и обем съдове – поцинковани кофи с обем 0,11 м3, метални контейнери 

с обем 1 м3 и контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 м3. През периода 2009-2015 г. е 

извършена подмяна на използваните съдове и понастоящем на територията на цялата 

община се използват само един вид съдове. 

Към м. октомври 2015 г. на територията на населените места в община Кубрат се 

използват следните съдове за събиране на смесени битови отпадъци – 857 броя метални 

контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 м3. Съдовете са собственост на Община Кубрат. 

Използвана техника за транспортиране на смесени битови отпадъци 

Обслужването на съдовете за събиране на смесени битови отпадъци на 

територията на община Кубрат се извършва от 3 броя транспортни средства, осигурени 
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от дружеството, на което понастоящем е възложено изпълнението на дейността - „Еко 

2015“ ЕООД, както следва: 

√ специализиран сметосъбиращ автомобил с марка „Мерцедес“ (производител 

Германия) – 1 брой; 

√ специализиран сметосъбиращ автомобил с марка „Исузу“ (производител 

Турция) – 2 броя. 

 Честота на събиране и извозване на смесените битови отпадъци в 

община Кубрат 

Битовите отпадъци се извозват въз основа на утвърдени със заповед на кмета на 

общината, за всяка календарна година, графици и маршрути за движение и 

последователност на обслужване на улиците, които при необходимост се актуализират 

с оглед ефективно управление на отпадъците. 

Честотата на събиране и извозване на смесените битови отпадъци от населените 

места в община Кубрат е както следва: 

√ за общинския център гр. Кубрат – един път седмично; 

√ за останалите 16 населени места в общината – три пъти месечно. 

Честотата е утвърдена със Заповед № 1246/29.10.2015 г. на кмета на община 

Кубрат. 

Обезвреждане на смесените битови отпадъци 

Към настоящия момент единственият метод за третиране на смесените битови 

отпадъци, генерирани на територията на общината е обезвреждане чрез депониране. 

Битовите отпадъци от всички населени места в община Кубрат се депонират на 

регионалното депо на Регион за управление на отпадъците Разград – „Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и 

Цар Калоян“. 

Регионалното депо е въведено в експлоатация през 2009 г. с Решение за ползване 

№ СТ-05-851 от 27.07.2009 г., издадено от Дирекция за национален строителен контрол 

гр. София. Депото отговаря на действащите нормативни изисквания за изграждане и 

експлоатация на депа за отпадъци. Съгласно изискванията на Закона за опазване на 

околната среда и Закона за устройство на територията, преди въвеждането на депото в 

експлоатация е издадено комплексно разрешително (КР) №248-НО/2008. Комплексното 

разрешително е издадено на 11.08.2008 г. и влиза в сила на 20.09.2008 г. 

Местоположение на депото - община Разград, поземлен имот № 61710.19.277 в 

местността „Олян Бурлуг” в землището на гр. Разград. Площадката на депото е 
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разположена на около 8 км североизточно от населеното място и заема площ от 109,5 

декара. Общият капацитетът на депото, което се състои от две клетки е 450240 т / 

444900 м3. 

Собственик и оператор на депото е Община Разград. „Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Завет, Кубрат, Исперих, Самуил и 

Цар Калоян” се експлоатира от „А.С.А. България” ЕООД съгласно сключен договор по 

Закона за обществените поръчки № 238/20.07.2015 г. между Община Разград и 

дружеството. Срокът на договора е 60 месеца, считано от 20.07.2015 г. Регионалното 

депо работи на 7 – дневна работна седмица. 

В следващата таблица са представени данни за депонираните отпадъци в 

регионалното депо през периода 2011 – 2014 г. – количество на депонираните битови 

отпадъци от община Кубрат, количество на депонираните битови отпадъци от 

останалите шест общини от Регион за управление на отпадъците Разград (Разград, 

Лозница, Завет, Исперих, Самуил и Цар Калоян), общото количество депонирани 

битови отпадъци от всички общини в региона, както и общото количество депонирани 

отпадъци, които са разрешени за приемане в регионалното депо, съгласно издаденото 

КР (битови, строителни и производствени неопасни отпадъци). 

Таблица 14.  Количество депонирани отпадъци в Регионалното депо, 2011-2014г. 

Година  

Показател 
2011 2012 2013 2014 

Депонирани битови отпадъци от 

община Кубрат (тона), в т.ч.: 

- от населени места в общината, 

събрани от „Гранд Комерс-БГ“ 

ЕООД 

- от Хидрострой АД 

1614,08 

 

1610,62 

3,46 

3065,78 

 

3065,26 

0,52 

4771,76 

 

4771,76 

3393,34 

 

3393,34 

Депонирани битови отпадъци от 

останалите общини в РСУО, 

използващи регионалното депо 

(тона) 

36427,06 43590,82 44090,44 39898,21 

Общо количество депонирани 

битови отпадъци на депото (тона) 

38041,14 46656,60 48862,20 43291,55 

Общо количество депонирани 

отпадъци на депото (тона), в т.ч. 

битови, строителни, производствени 

неопасни отпадъци 

45298,04 52475,22 53540,04 46708,85 

Източник: ИАОС, Годишни доклади за 2011, 2012, 2013 и 2014 г. за изпълнение на  

дейностите, за които е предоставено КР № 248-НО/2008 г. 



 

43 

 

 

2.3.3 Замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 

отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване 

До влизането в сила на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, депонирането на 

битовите и строителните отпадъци, образувани на територията на община Кубрат се е 

извършвало на общинското депо за неопасни отпадъци в местност „Кошарите“, 

землище на гр. Кубрат и 27 сметища в землищата на останалите шестнадесет населени 

места. В съответствие с разпоредбите на § 5, ал. 2 от Наредба № 8 за депото и 

сметищата са изготвени Планове за привеждане на депата в съответствие с 

нормативните изисквания. Плановете са утвърдени от РИОСВ – Русе със съответни 

мерки и срокове за тяхното изпълнение. 

Съгласно изискванията на законодателството по управление на отпадъците, 

Община Кубрат е предприела действия за преустановяване експлоатацията и закриване 

на съществуващото общинско депо и селски сметища, които не отговарят на 

нормативните изисквания за депониране на отпадъци. 

Закриване и рекултивация на общинското депо за отпадъци 

Общинското депо за отпадъци е отредено през 1988 г. с Протокол от 23.03.1988 

г. на комисия, съгласно Заповед № 82/26.02.1988 г. на председателя на ОбНС гр. 

Кубрат, съобразно действащата практика по отреждане на терени за депониране на 

отпадъци в страната към този период. 

Депото е разположено в местност „Кошарите“ в землището на гр. Кубрат – на 

югозапад от регулацията на града на около 1,1 км по въздушна линия. Отредената площ 

за депониране на отпадъци на общинското депо е 13,7 дка, а фактически заетата площ 

по геодезично заснемане от м. декември 2009 г. е 32,659 дка. На депото са депонирани 

битови, строителни и производствени неопасни отпадъци. Депото не отговаря на 

действащата нормативна база – няма изграден дънен изолиращ екран; не се извършва 

отвеждане на инфилтрата; няма изградена газоотвеждаща система и има пряк риск от 

замърсяване на въздуха, повърхностните и подземните води, почвите. 

С оглед на това и в съответствие с разпоредбите на § 5, ал. 2 от Наредба № 8 от 

24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 
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на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, 

Община Кубрат е изготвила План за привеждане на депото в съответствие с 

нормативните изисквания. Планът е утвърден с Решение № Р-ДО-11-01/09.05.2005 г. на 

Директора на РИОСВ – Русе.  

Експлоатацията на депото е преустановена през м. юли 2009 г. на основание 

Заповед № 275/16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Русе. 

В рамките на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен 

проект в сектор Управление на отпадъците на регион Разград”, финансиран по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, през 2010 г. е изготвен технически 

проект за рекултивация на съществуващото общинско депо на община Кубрат. През 

2012 г. проектът е одобрен за финансиране от ПУДООС към МОСВ съгласно 

Постановление № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за 

изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на 

регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за 

закриването на общински депа за битови отпадъци. 

През 2013 г. община Кубрат е провела процедура по Закона за обществените 

поръчки за избор на изпълнител и е сключен Договор № 69/12.07.2013 г. с „Експрес 

Гаранцион” ООД за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рекултивация на 

съществуващо общинско депо в Община Кубрат“. Изпълнението на дейностите, 

включващи техническа и биологична рекултивация на депото и финансирането на 

рекултивацията на обща стойност 599899,13 лв. се извършва на етапи в периода 2013-

2015 г. Дейностите се финансират по договор №9257/2013 г. между Община Кубрат и 

ПУДООС, чрез безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.“ (договор № DIR-51222031-C001). 

Техническата рекултивация на депото е приключила през м. ноември 2013 г. С 

протокол от 27.11.2013 г. на комисия, назначена със заповед на кмета на община 

Кубрат е приет етап „Техническа рекултивация” на обект „Рекултивация на 

съществуващо общинско депо в община Кубрат”. Изпълнени са всички, заложени в 

проекта дейности по техническата рекултивация. 

Биологичната рекултивация на депото се извършва през 2014 и 2015 г. и 

включва минерално торене, засяване на подходящи за условията тревни смески и 

отгледни мероприятия – подхранване с амониева селитра и косене. 
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През 2015 г. биологичната рекултивация на депото е завършена и предстои 

приемане с протокол на комисия, назначена от кмета на общината по Наредба № 26 от 

22.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни 

земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. 

За общинското депо за отпадъци в местност „Кошарите“ в землището на гр. 

Кубрат е изготвен План за контрол и мониторинг като част от проекта за рекултивация. 

Източник на финансиране на дейностите по следексплоатационни грижи и мониторинг 

на депо са приходите от такса битови отпадъци, както е регламентирано в Закона за 

местните данъци и такси. Средствата за дейностите следва да се включват в ежегодните 

план-сметки за необходимите разходи по ЗМДТ за битови отпадъци. 

Закрити селски сметища на територията на община Кубрат 

Сметищата на селата на територията на община Кубрат са отредени през 1994 г. 

с протоколно решение от 19.07.1994 г. в изпълнение на Заповед №192/30.06.1994 г. на 

кмета на община Кубрат. Към този период две от селата, които понастоящем са в 

административните граници на община Кубрат – с. Каменово и с. Равно са били към 

община Ветово и техните сметища са отредени с протоколно решение от 28.07.1995 г. в 

изпълнение на Заповед № 518/19.06.1995 г. на кмета на община Ветово. 

След влизането в сила на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, за сметищата са 

изготвени Планове за привеждане на депата в съответствие с нормативните изисквания 

по § 5, ал. 2 от наредбата, предвид факта, че те не отговарят на въведените изисквания 

за депониране на отпадъци. С плановете са предвидени мерки за преустановяване на 

експлоатацията и закриване на сметищата. Плановете са утвърдени с Решение на 

Директора на РИОСВ – Русе от 2005 г. 

Към момента на разработване на настоящата Програма всички селски сметища 

са с преустановена експлоатация и са закрити по метода „in sito” т.е. запръстяване на 

замърсените терени. Финансирането на дейностите е извършено със средства от 

общинския бюджет. 

В следващата таблица са представени данни за местоположението и площта на 

сметищата и статута им към момента на разработване на настоящата Програма. 
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Таблица 15.  Закрити селски сметища на територията на община Кубрат 

Населено 

място 

Наименова-

ние на 

сметището 

Местоположение  

(местност, описание) 

Площ 

(дка) 

Година 

на 

отреж- 

дане 

Статут 

Година на 

преустановяване 

на 

експлоатацията 

Година на 

закриване 

с. Беловец Сметища 

с. Беловец 

Североизточно от селото 

под втория бент в дерето 

4 1994 2009 2010 

Северно от селото в дере 2 

Южно от селото по стар 

път в дере 

5 

с. Бисерци Сметища 

с. Бисерци 

Западно от селото в дере 4 1994 2009 2010 

Северно от селото в 

ската на дере 

4 

с. Божурово Сметище 

с. Божурово 

Западно от селото в 

общинска мера 

4 1994 2009 2010 

с. Гочево Сметище 

с. Горичево 

Западно от пътя за 

Кубрат 

2,5 1994 2009 2010 

с. Задруга Сметище 

с. Задруга 

Северно от селото на 

около 500м от стената на 

микроязовир 

2,5 1994 2009 2010 

с. Звънарци Сметище 

с. Звънарци 

Източно от селото в 

общинска мера 

4 1994 2009 2010 

с. Каменово Сметища 

с. Каменово 

м. „Над мелницата“ на 

300м в южна посока от 

селото 

2 1995 2009 2010 

м. „Киреч кулак“ на 

300м в източна посока от 

селото 

3 

м. „Небойца“ на 300м в 

северна посока от селото 

1 

с. Медовене Сметище 

с. Медовене 

Югозападно от селото в 

ровина 

4 1994 2009 2010 

с. Мъдрево Сметища 

с. Мъдрево 

Източно от селото в 

ровина 

2,5 1994 2009 2010 

Западно от селото в 

суходолие 

1,5 

с. Равно Сметище 

с. Равно 

м. „Зад тробището“ на 

300м в западна посока от 

селото 

5 1995 2009 2010 

с. Савин Сметище 

с. Савин 

Западно от селото в 

ровина между стопански 

двор и обработваема 

земя 

5 1994 2009 2010 

с. Севар Сметища 

с. Севар 

Южно от селото в 

ровина 

5 1994 2009 2010 

Югозападно от селото в 

общинска мера 

2 
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Населено 

място 

Наименова-

ние на 

сметището 

Местоположение  

(местност, описание) 

Площ 

(дка) 

Година 

на 

отреж- 

дане 

Статут 

Година на 

преустановяване 

на 

експлоатацията 

Година на 

закриване 

с. Сеслав Сметища 

с. Сеслав 

Западно от селото в 

общинска мера 

2,5 1994 2009 2010 

Източно от селото в 

общинска мера 

2,5 

с. Тертер Сметища 

с. Тертер 

Североизточно от селото 

в дере 

2 1994 2009 2010 

Югоизточно от селото в 

дере 

1,5 

с. Точилари Сметище 

с. Точилари 

Северозападно от селото 

в ровина 

2 1994 2009 2010 

с. Юпер Сметища 

с. Юпер 

Северно от селото в дере 

в общинска мера 

2 1994 2009 2010 

Североизточно от селото 

по пътя за Цар Самуил в 

дере 

2 

Югозападно от селото в 

местността „Дъбова 

гора“ в общинска мера 

2 

Източник: Общинска администрация Кубрат 

 

2.3.4 Системи за разделно събиране на отпадъци 

Разделно събиране на битови отпадъци от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло, в т.ч. отпадъци от опаковки от тези материали 

С оглед ограничаване на количеството на рециклируемите отпадъци, 

постъпващи на депа и съобразно изискванията на ЗУО и Наредбата за опаковките и 

отпадъците от опаковки, община Кубрат е сключила договор за сътрудничество за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки с Организация по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки „Булекопак” АД, притежаваща Разрешение № ООп-ОО-4-

00/23.01.2013 г., издадено от министъра на околната среда и водите, посл. изм. с 

разрешение № ООп-ОО-4-02/27.08.2015 г. Договорът е сключен на 14.07.2014 г. със 

срок до 31.12.2017 г. 

Съвместно с общината, Организацията по оползотворяване „Булекопак” АД е 

разработила Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 

община Кубрат, приета с Решение № 377 по Протокол № 34/31.07.2014 г. на Общински 

съвет – Кубрат, която е неразделна част от договора. 
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Основна цел на програмата е да осигури екологосъобразно и устойчиво 

управление на разделно събираните отпадъци от опаковки на територията на община 

Кубрат, съобразно действащото законодателство в Р. България и националните 

програмни документи съобразно стратегията за развитие на Община Кубрат, чрез което 

да се осигури: 

√ намаляване на количествата отпадъци, постъпващи на депа; 

√ увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци на територията на 

община Кубрат; 

√ гарантирано екологосъобразно оползотворяване на разделно събраните 

отпадъци от опаковки; 

√ подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране 

и транспортиране на отпадъците от опаковки; 

√ подобряване на ефективността на използване на ресурсите; 

√ повишаване на общественото съзнание и промяна в поведението на 

населението. 

Съгласно сключения договор и разработената програма, Организацията по 

оползотворяване “Булекопак” АД има задължение да организира система за разделно 

събиране, транспортиране, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от 

опаковки на територията на общината и да осигури финансиране на цялостната 

реализация на програмата. Обслужването на системата се извършва от „А.С.А. 

България“ ЕООД, подизпълнител на “Булекопак” АД. 

Към м. октомври 2015 г. системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки обхваща общинския център – гр. Кубрат и следните населени места в 

общината: с. Севар, с. Беловец, с. Бисерци, с. Равно и с. Задруга. На територията на 

общината (в обхванатите населени места) са разположени и се обслужват 150 броя 

пластмасови контейнери тип „Бобър” с обем 1100 литра, собственост на “Булекопак” 

АД, разположени на 75 точки. Видът на контейнерите е следният: 

√ жълти контейнери – предназначени за събиране на отпадъци от хартиени, 

пластмасови и метални опаковки; 

√ зелени контейнери - предназначени за събиране на отпадъци от стъклени 

опаковки. 
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Разположението на съдовете на определените от общината места е на групи 

(точки), всяка по два броя цветни контейнери - жълт и зелен с общ обем 2200 литра. 

Броят, видът и обемът на съдовете за разделно събиране на територията на 

община Кубрат е определен съгласно изискванията на чл. 24 от Наредбата за 

опаковките и отпадъците от опаковки. За населените места в общината е приложен 

критерият за осигуряване на обем от 3300 литра на всеки 400 души. 

Местата за разполагане на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки са определени със Заповед № 909/02.09.2014 г. на кмета на община Кубрат, 

както следва: 

√ за гр. Кубрат – 41 точки, включващи 82 съда по 1100 литра; 

√ за с. Севар – 10 точки, включващи 20 съда по 1100 литра; 

√ за с. Беловец – 9 точки, включващи 18 съда по 1100 литра; 

√ за с. Бисерци – 8 точки, включващи 16 съда по 1100 литра; 

√ за с. Равно – 4 точки, включващи 8 съда по 1100 литра; 

√ за с. Задруга – 3 точки, включващи 6 съда по 1100 литра. 

С оглед изпълнението на задължението на кмета на общината по чл. 19, ал. 3, т. 

6 от ЗУО за организирането на дейностите по разделното събиране на битови отпадъци 

от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло в договора за сътрудничество с 

“Булекопак” АД и програмата към него е включено и разделното събиране на битови 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, различни от опаковки. 

Отпадъците от тези материали се събират в посочените по-горе контейнери и се 

предават за рециклиране или оползотворяване. Чрез прилагането на програмата се цели 

постигането на количествените цели за рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни 

отпадъци от други източници, посочени в чл. 31 от ЗУО. 

Към м. октомври 2015 г. в системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки и битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло са 

обхванати административни, социални и обществени сгради, като от страна на 

“Булекопак” АД безвъзмездно са предоставени 70 броя съдове за разделно събиране 

(цветни картонени кошчета по 72 литра) в следните обекти: 

√ СОУ „Христо Ботев“ – гр. Кубрат – 22 броя съдове; 

√ ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Кубрат – 6 броя съдове; 

√ Професионална гимназия – гр. Кубрат – 4 броя съдове; 

√ ПУИ „Д-р Петър Берон“ -  гр. Кубрат – 4 броя съдове; 
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√ ЦДГ „Здравец“ – гр. Кубрат – 6 броя съдове; 

√ ЦДГ „Щастливо детство“ – гр. Кубрат – 4 броя съдове; 

√ ЦДГ „Славейче“ – гр. Кубрат – 2 броя съдове; 

√ Дневен център за хора с увреждания – гр. Кубрат – 2 броя съдове; 

√ ОПСУ – гр. Кубрат - 2 броя съдове; 

√ Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Кубрат – 2 броя съдове; 

√ Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат - 2 броя съдове; 

√ „Общинска служба по земеделие“ – гр. Кубрат - 2 броя съдове; 

√ „Бюро по труда“ – гр. Кубрат - 2 броя съдове; 

√ ПК „Наркооп“ – гр. Кубрат - 2 броя съдове; 

√ Общинска администрация – гр. Кубрат - 8 броя съдове. 

 

Разделно събиране на други масово разпространени отпадъци 

Във връзка с разширяване обхвата на системите за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и в съответствие с разпоредбите на съответните наредби, 

регламентиращи тяхното управление на 28.04.2014 г. Община Кубрат е сключила 

договори за сътрудничество за разделно събиране на излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА) и излезли от употреба гуми (ИУГ) с Организации по оползотворяване на тези 

видове масово разпространени отпадъци, притежаващи необходимите разрешения от 

министъра на околната среда и водите. Също така на 21.05.2014 г. е сключен договор за 

организиране на дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли 

от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на община Кубрат с 

Организация по оползотворяване „Българска рециклираща компания“ АД-София. 

В следващата таблица е представена информация за Организациите по 

оползотворяване, които организират разделното събиране и последващото рециклиране 

и оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци на територията 

на община Кубрат. 

 

Таблица 16.  Организации по оползотворяване, които организират разделното събиране 

и последващото рециклиране и оползотворяване на масово разпространени 

отпадъци – НУБА, ИУЕЕО, ИУГ и ИУЕЕО на територията на община 

Кубрат 

Вид масово Организация по Форма на Срок на Дружество, 
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разпространени 

отпадъци 

оползотворяване (ООп) на 

съответния вид МРО, с която 

Общината е сключила договор и 

№ на разрешението на ООп по 

ЗУО 

възлагане договора подизпълнител 

на ООп, 

извършващо 

дейностите 

Негодни за 

употреба батерии 

и акумулатори 

„Трансинс батери“ ООД-Варна 

№ООп-НУБА-05-00/28.02.2013г. 

Договор за 

сътрудничество 

28.04.2014 г.-

28.04.2017 г. 

„Еко Варна“ ЕАД 

Излязло от 

употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване 

„Трансинс технорециклираща 

компания“ ООД-Варна 

№ООп-ИУЕЕО-04-00/27.02.2013г., 

изм. №ООп-ИУЕЕО-04-

01/22.04.2014г. 

Договор за 

сътрудничество 

28.04.2014 г.-

28.04.2017 г. 

„Еко Варна“ ЕАД 

Излезли от 

употреба гуми 

„Трансинс авторециклиращ 

консорциум“ АД-Варна 

№ООп-ИУГ-3-00/11.02.2013г. 

Договор за 

сътрудничество 

28.04.2014 г.-

28.04.2017 г. 

„Еко Варна“ ЕАД 

Излезли от 

употреба моторни 

превозни средства 

„Българска рециклираща 

компания“ АД-София 

№ООп-ИУМПС-01-00/05.03.2013г. 

Договор за 

сътрудничество 

21.05.2014 г.-

21.05.2019 г. 

 

Източник: Общинска администрация Кубрат 

Съгласно сключения договор с Организация по оползотворяване „Трансинс 

батери“ ООД, системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и 

акумулатори обхваща всички населени места в общината. Със Заповед 

№651/08.07.2014г. на кмета на Община Кубрат са определени местата за разполагане на 

съдове за разделно събиране на портативни батерии, които са негодни за употреба.  

Към м. октомври 2015 г. на определените места на територията на общината са 

разположени 26 броя съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии, 

предоставени от организацията по оползотворяване. Обслужването на съдовете се 

извършва от „Еко Варна“ ЕАД – подизпълнител на Организацията по оползотворяване 

„Трансинс батери“ ООД. 

Системата за разделно събиране и последващо третиране на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване на територията на общината се 

организира от Организация по оползотворяване „Трансинс технорециклираща 

компания“ ООД-Варна. Дейностите се извършват от дружество „Еко Варна“ ЕАД - 

подизпълнител на организацията. В съответствие със изискванията на Наредбата за 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и сключения договор за 

сътрудничество между организацията по оползотворяване и общината е предвидено 



 

52 

 

организиране на кампании за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване два пъти годишно.  

От подписването на договора до настоящия момент са проведени три кампании 

за разделно събиране на ИУЕЕО от населените места в общината, както следва: 

√ през периода 08.07 – 15.07.2014 г.; 

√ през периода 01.09 – 01.11.2015 г.; 

√ през периода 04.05 – 15.05.2015 г. 

Кампаниите за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване се оповестяват на сайта на Община Кубрат, като се предоставя 

информация на населението за периода на провеждането им, видовете ИУЕЕО, които 

ще се събират и местоположението на пунктовете за разделно събиране. 

С оглед повишаване на ефикасността на системите за разделно събиране на 

МРО, през м. май 2015 г. в горепосочения период, е проведена съвместна кампания за 

събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за 

употреба батерии и акумулатори. 

В допълнение към провежданите периодични кампании, в Общинска 

администрация – гр. Кубрат е разположен постоянно контейнер за разделно събиране 

на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

Съгласно сключения договор за сътрудничество, системата за разделно събиране 

на излезли от употреба гуми на територията на общината се организира и финансира 

от Организация по оползотворяване „Трансинс авторециклиращ консорциум“ АД-

Варна. Дейностите се извършват от дружество „Еко Варна“ ЕАД - подизпълнител на 

организацията.  

Със Заповед №368/07.05.2014г. на кмета на Община Кубрат, съгласно Наредбата 

за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, са определени местата за 

събиране на излезли от употреба гуми на територията на общината, както следва: 

√ Работилница за монтаж и баланс на гуми“ – с местоположение гр. Кубрат, ул. 

„Страцин“ № 6, ПИ с идентификатор 504.424 по КК на гр. Кубрат. 

Организирането на дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на 

излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Кубрат е 

възложено на Организация по оползотворяване „Българска рециклираща компания“АД-

София, съгласно сключен договор на 21.05.2014 г. 

Паралелно с прилагането на системите за разделно събиране на горепосочените 

масово разпространени отпадъци от Организации по оползотворяване въз основа на 
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сключени договори за сътрудничество с Община Кубрат, се извършва и събиране от 

частни фирми, притежаващи необходимите разрешения по чл. 35 от ЗУО. Дружествата 

експлоатират площадки, където могат да се предават определени видове масово 

разпространени отпадъци (МРО), както и други рециклируеми отпадъци. На 

площадките могат да бъдат предавани отпадъци както от населението, така и от 

индустриални и търговски обекти. 

В следващата таблица е представена информация за дружества, притежаващи 

разрешения и извършващи събиране на определени МРО на площадки на територията 

на общината: 
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Таблица 17.  Дружества, извършващи събиране на масово разпространени отпадъци на територията на община Кубрат, местоположение 

на площадките и видове отпадъци, които се приемат 

Населено 

място 

Адрес/местоположение на 

площадката 

Юридическо лице, 

експлоатиращо площадката 

Номер на документа по 

чл. 35 от ЗУО 

Видове МРО, които се приемат на площадката 

Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ 

гр. Кубрат ул. „Добруджа“ №56, 

ПИ с идент. 

40422.505.701 по КККР 

на гр. Кубрат 

ЕТ „Кристал-П-92-Пламен 

Добрев“- гр. Тутракан 

Разрешение 

№10-ДО-661-00/ 

13.06.2013 г. 

изм. №10-ДО-661-01/ 

03.11.2014 г. 

16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 

гр. Кубрат ул. „Латинка“ 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 

гр. Кубрат кв. 117, имот с 

идентификатор 

№40422.505.2224 

„Бон Фер“ ЕООД – гр. Русе Разрешение  

посл. изм.  

№10-ДО-633-06/ 

21.01.2015 г. 

16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 

16 06 02* Ni-Cd батерии 

16 06 04 - Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) 

16 06 05 - Други батерии и акумулатори 

20 01 33* Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 

06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и 

акумулатори, съдържащи такива батерии 

20 01 34  Батерии и акумулатори, различни от упоменатите 

в 20 01 33 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ 

гр. Кубрат кв. 117, имот с 

идентификатор 

№40422.505.2224 

„Бон Фер“ ЕООД – гр. Русе Разрешение  

посл. изм.  

№10-ДО-633-06/ 

21.01.2015 г. 

16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 

и 20 01 35 
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Населено 

място 

Адрес/местоположение на 

площадката 

Юридическо лице, 

експлоатиращо площадката 

Номер на документа по 

чл. 35 от ЗУО 

Видове МРО, които се приемат на площадката 

гр. Кубрат ул. „Добруджа“ №56, 

имот с идентификатор 

№40422.505.701 по 

КККР на гр. Кубрат 

ЕТ „Кристал-П-92-Пламен 

Добрев“ - гр. Тутракан 

Разрешение 

№10-ДО-661-00/ 

13.06.2013 г. 

изм. №10-ДО-661-01/ 

03.11.2014 г. 

16 02 13* Излязло от употреба оборудване, съдържащо 

опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 

16 02 09 до 16 02 12 

16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

20 01 35* Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21* и 20 01 

23*, съдържащо опасни компоненти  

20 01 36* Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21* ,20 01 23* 

и 20 01 35* 

гр. Кубрат ул. „Латинка“ 

Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ 

гр. Кубрат кв. 117, имот с 

идентификатор 

№40422.505.2224 

„Бон Фер“ ЕООД – гр.Русе Разрешение  

посл. изм.  

№10-ДО-633-06/ 

21.01.2015 г. 

16 01 04* Излезли от употреба превозни средства 

16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не 

съдържат течности или други опасни компоненти 

гр. Кубрат ул. „Добруджа“ №56, 

имот с идентификатор 

№40422.505.701 по 

КККР на гр. Кубрат 

ЕТ „Кристал-П-92-Пламен 

Добрев“ -  гр. Тутракан 

Разрешение 

№10-ДО-661-00/ 

13.06.2013 г. 

изм. №10-ДО-661-01/ 

03.11.2014 г. 

16 01 04* Излезли от употреба превозни средства 

16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не 

съдържат течности или други опасни компоненти 

гр. Кубрат ул. „Латинка“ 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не 

съдържат течности или други опасни компоненти 

Източник: ИАОС, Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци 
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2.3.5 Ход на дейностите по въвеждане на регионален подход за 

управление на битовите отпадъци 

В националното законодателство е заложен регионален подход за управление на 

битовите отпадъци, включващ изграждане и експлоатация на регионални съоръжения 

за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Във връзка с регионализацията при 

управлението на отпадъците, община Кубрат е включена в Регион Разград заедно с 

община Разград, община Завет, община Исперих, община Лозница, община Самуил и 

община Цар Калоян, като регионът е посочен в Списъка на регионите и регионалните 

сдружения за управление на отпадъците, представен в Приложение 2 от Националния 

план за управление на отпадъците (НПУО) 2014-2020 г. Първоначалното групиране на 

тези общини в един регион за управление на отпадъците е направено с Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2003 – 2007 г. 

Обхватът на региона е запазен в Националната програма за управление на дейностите 

по отпадъците (2009 – 2013г.), както и в действащия Национален план за управление на 

отпадъците за периода 2014 – 2020 г. 

Законът за управление на отпадъците въвежда изисквания към общините, които 

изграждат или ползват общо регионално депо и/или друго съоръжение за третиране на 

отпадъци с регионален характер, да създадат регионално сдружение по ред, установен 

със закона: Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, 

която е собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането 

на регионалното съоръжение, или която има учредено право на строеж. Членове на 

регионалното сдружение могат да бъдат само общини. Регионалното сдружение не 

формира и не разпределя печалба, не придобива собственост. Неговата дейност се 

подпомага и осигурява от съответните общински администрации. Органи на 

управление на регионалното сдружение са общото събрание и председателят на 

сдружението. Съгласно разпоредбите на ЗУО, общините могат да получат финансиране 

на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, 

държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите или други 

национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално 

сдружение. За участие в регионалното сдружение, общинският съвет на съответната 

община приема решение за участие, копие от което се изпраща на кмета на общината, 
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на чиято територия се предвижда изграждането или са разположени съоръжения за 

третиране на отпадъци. Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо 

общо събрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и 

водите и на съответния областен управител. Подробно е разписан реда за работата на 

общото събрание на регионалното сдружение, вземането на решения, избора на 

председател и неговите отговорности. 

В Регион Разград е учредено Регионално сдружение за управление на 

отпадъците „Лудогорие Еко“. В сдружението членуват всички общини от Регион за 

управление на отпадъците Разград – община Разград, община Лозница, община Завет, 

община Кубрат, община Исперих, община Самуил и община Цар Калоян. Водеща 

община в сдружението е община Разград. Председател на Регионалното сдружение е 

кметът на община Разград. 

С оглед осигуряване на необходимия капацитет за третиране на битовите 

отпадъци от регион Разград са извършени предпроектни проучвания. Финансирането на 

предпроектните проучвания е получено след кандидатстването на Община Разград като 

водеща община и партньори общините Исперих, Завет, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар 

Калоян с проектно предложение за техническа помощ по Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.“ 

При изпълнението на Договор № 58231-С002/29.12.2008 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 

за Проект № 58231-30-334 „Подготовка на проект за управление на отпадъците на 

територията на регион Разград“ с референтен номер на процедурата 

BG161РО005/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 

по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са изготвени 

проекти за реализацията на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на 

неопасни отпадъци от регион Разград“. 

Основните дейности, предвидени за реализация на интегрираната система са: 

– изграждане на инсталации за предварително третиране на отпадъците – 

инсталация за сепариране и инсталация за компостиране; 

– разширение на съществуващото Регионално депо – I етап с цел 

увеличаване срока му на експлоатация и осигуряване на екологосъобразно третиране на 

отпадъците от региона.  

Изготвено е инвестиционно предложение за изграждане на „Интегрирана 

система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“, за 
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реализацията на което е издадено положително решение по оценка на въздействието 

върху околната среда от директора на РИОСВ – Русе. 

3.2.6 Участие на обществеността 

Участието на обществеността в цялостния процес на промени в сектора за 

управление на отпадъците има голямо значение. Населението е основен участник в 

процеса на управление на отпадъците, защото то е постоянен техен генератор и поради 

това трябва да бъде информирано за въздействието върху околната среда, причинено от 

депонирането на отпадъци, както и за възможностите и отговорностите относно 

предотвратяването и оползотворяването на отпадъците. 

Инициативността на населението в цялостния процес на почистване на зелените 

площи от отпадъци, допринася за високата оценка на екологично съзнание на 

гражданите. Като основен участник в генерирането на отпадъци, обществото е осъзнало 

необходимостта от предприемане на действия за отстраняване на нанесените от него 

щети. 

Изградената от гражданите визия на общината “Община Кубрат – привлекателно 

място с развито селско и горско стопанство, екологично чиста природа и запазено 

културно-историческо наследство, създаващи благоприятни условия за устойчиво 

икономическо развитие и интелигентен растеж, трудова и социална реализация и висок 

жизнен стандарт и приоритет на своите жители“ 41 е в съответствие с желанията и 

действията им.  

Общината често реализира кампании за почистване, в които активно се включва 

населението. Благодарение на това се създават благоприятни условия за по-добър 

живот. 

Доказателство за добрите условия са множеството участия и реализирани 

проекти на общината: национална кампания „За чиста околна среда“ 2014 и 2015 г., 

проект „Почистване и залесяване на зелени площи, създаване на фитнес площадка на 

открито в кв. 50 в гр. Кубрат“; проект „Учението забавно и здравословно“ на СОУ 

„Христо Ботев“, гр. Кубрат; проект „Зелена класна стая“ на ПУИ „Д-р Петър Берон“; 

проект „Обичам природата – спортувам активно“ на ЦДГ „Първи юни“, с. Юпер и др. 

 

                                                           
 

41  Общински план за развитие 2014-2020 г. 
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ИЗВОДИ: 

Изводите и приоритетите по цялостното управление на отпадъците са 

представени детайлно в Програма за управление на отпадъците на община Кубрат за 

периода 2015 – 2020 г. 

Основни приоритети за подобряване дейностите по управление на отпадъците в 

община Кубрат: 

 Като най-важен приоритет може да се изведе изграждането на Регионалните 

съоръжения за третиране на битовите отпадъци в Регион Разград. 

 Поетапно редуциране на количествата на биоразградимите отпадъци от общото 

количество депонирани отпадъци. 

 Въвеждане на разделно събиране и третиране на зелените отпадъци. 

 Насърчаване на домашното компостиране. 

 Редуциране на депонираните рециклируеми отпадъци чрез предварително 

сепариране. 

 Провеждане на информационни и разяснителни кампании за задълженията и 

отговорностите на физическите и юридическите лица по отношение на 

генерираните отпадъци. 

 Засилване прилагането на контрола върху неконтролираното изхвърляне и 

неконтролираното изгаряне на отпадъци. 

 Прилагане на ефективни санкции и наказания, в случай на неспазване на 

изискванията, с цел постигане на съответствие със законодателството. 

 Осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал в 

общинската администрация. 

 Осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване и др.) 

2.4. ПОЧВИ 

На територията на РИОСВ – Русе за областите Русе, Разград и Силистра, са 

определени 33 пункта за наблюдение състоянието на почвите. Целта на изследващата 

система е да обхване по-големи територии от почвени различия, намиращи се на 
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територията на страната. Няма данни от изследвания за замърсяване на почвите в 

района на общината над допустимата концентрация.42 

Засоляването на почвите е процес, при който се увеличава съдържанието на 

водноразтворимите соли и/или обменен натрий в почвите в количества, влияещи 

негативно на техните свойства, респективно на продуктивния им потенциал.  

Вкисляването на почвите се извършва главно под въздействие на природни и 

антропогенни фактори. Източник на повишена киселинност в почвата при естествени 

условия са главно органичните киселини, образуващи се при разлагане на растителните 

остатъци и просмукващи се с атмосферната влага в почвата. Почвата се вкислява по-

интензивно, когато с реколтата се изнасят значителни количества Са и Мg и не се 

връщат обратно в почвата.43 

При извършените анализи до момента не са регистрирани наличия на тежки 

метали над ПДК, както засоляване и вкисляване на почвите. Това се дължи на воденето 

от земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна 

употреба на пестициди и торове и сеитбооборот44. 

След 1990 г. в резултат на забрани и ограничаване на употребата на пестициди в 

община Кубрат са натрупани известни количества негодни за употреба 

фитофармацевтични препарати и препарати за растителна защита, които се 

класифицират в категорията “опасни отпадъци”. През пролетта на 2001 г. с отпусната 

безвъзмездна помощ от Националния фонд за опазване на околната среда (НФООС) са 

събрани, преопаковани и предадени за съхранение в частния склад в с. Бисерци 24 796 

кг твърди и 1 522 литра течни негодни за употреба пестициди. През 2004 г. и 2005 г. те 

са поставени за постоянно съхранение в 24 бр. контейнери „Б-Б куб“, а складовите 

помещения и прилежащите им площи са санирани. С това на практика са ликвидирани 

опасните отпадъци от негодни за употреба пестициди на територията на Община 

Кубрат. Представители на Община Кубрат извършват периодични огледи на 

контейнерите, в които се извършва постоянното съхраняване на пестицидите. 

Контейнерите са в добро състояние. 

                                                           
 

42 http://www.kubrat.bg/bg/home/relief_rec.php  
43 ИАОС 
44 ДООС 2014 от  РИОСВ-РУСЕ 

http://www.kubrat.bg/bg/home/relief_rec.php
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На територията на РИОСВ - Русе са регистрирани 34 склада за съхранение на 

излезли от употреба препарати за растителна защита. При извършените проверки през 

2014 г. не са констатирани нарушения. 

 В резултат на контролната дейност и дадените преписания не е установено  

замърсяване и увреждане на почвата. 

 Община Кубрат е богата на плодородни земи.45 По данни на Института по 

почвознание „Пушкаров”, секция Ерозия, районът на Кубрат е засегнат от силна водна 

ерозия – ІV, V и VІ степен. Типът ерозия е водна площна, като са засегнати 1345.611 ха, 

основно ниви. Загубите почвен слой възлизат на 14378.621 тона годишно. 

Неблагоприятно значение за почвите има и развитието на ветровата ерозия, което 

налага стриктно изпълнение на лесоустройствените проекти. Община Кубрат е 

засегната от водна и ветрова ерозия над средното за страната. 

ИЗВОДИ: Не се извършва периодичен контрол за състоянието на почвите. 

Необходимо е извършване на такъв, поради естеството на района, поради използваните 

торове и препарати за подхранване на почвата от земеделските. Общото състояние на 

почвите в общината е добро. Основната задача е да се съхрани почвеното плодородие и 

да се запазят земите от замърсяване с пестициди, торове и други замърсители. 

Необходимо е периодично да се информират земеделските стопани за прилагане на 

екологичните изисквания относно земеделските практики. 

Препоръчва се: Да не се допуска палене на стърнищата и други растителни 

отпадъци по земеделските земи. Да се предприемат мерки срещу ерозията, която е 

засегнала територията на общината. 

2.5.  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЧУВСТВИТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ  

Натура 2000 е общоевропейска екологична мрежа от защитени територии, 

целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и 

местообитания за Европа, в съответствие с основните международни договорености в 

областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Местата, 

попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с два основни документа 

на ЕС, свързани с опазване на околната среда. Това са Директива 92/43/ЕЕС за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕС за 

                                                           
 

45 Общински план за развитие 2014-2020 г. 
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опазване на дивите птици. Основните изисквания на двете директиви са отразени в 

българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие, съгласно 

който в страната се обявяват защитени зони като част от Националната екологична 

мрежа (НЕМ). Територията на Област Разград, в която се намира община Кубрат е 

контролирана от РИОСВ – Русе.46:   

2.5.1. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ  

Според Регистъра на защитените територии и защитените зони в България и по 

Информационната система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000, 

защитените зони в община Кубрат са: 

1) Лудогорие47 - защитена зона по директивата за местообитанията, с код в 

регистъра: BG0000168. Предметът и целите на опазване на тази зона са 

определени съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на Закона за биологичното разнообразие. 

Документи за обявяване: Решение на МС № 611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 г. на 

Държавен вестник. 

Местоположение: Област Разград, Община Кубрат, Населено място: гр. Кубрат, 

с.Беловец, с. Каменово, с. Медовене, с. Равно, с. Сеслав. 

Попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): 

гр. Русе - "Придунавски булевард" № 20, п.к. 26. 

 

                                                           
 

46 Сайт на МОСВ. Конкретен линк: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites 
47 Сайт на МОСВ, Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. 

Конкретен линк: 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000168&siteType=HabitatDirective 
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Цели на опазване на защитена зона Лудогорие BG0000168: 

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове 

и условия на средата; 

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Предмет на опазване на защитена зона Лудогорие BG0000168: 

Природни местообитания: 

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi - 

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi 

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик - Festuco-

Brometalia (*важни местообитания на орхидеи) - Semi-natural dry grasslands and 

scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia) (*important orchid sites) 

6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества - Pannonic loess steppic grasslands 

8310 Неблагоустроени пещери - Caves not open to the public 

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове - Tilio-

Acerion forest of slopes, screes and ravines 

91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus - Pannonic woods with Quercus 

petraea and Carpinus betulus 

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens- Pannonian woods with Quercus pubescens 

91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. - Euro-Siberian steppic woods with 

Quercus spp. 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори - Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile 

oak forests 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа - Moesian silver lime woods 

Забележка: Отбелязаните със звездичка представляват приоритетно местообитание или 

вид от Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора. 
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Бозайници: 

 Barbastella barbastellus 

Широкоух прилеп; 

 Canis lupus 

* Европейски вълк; 

 Lutra lutra 

Видра; 

 Mesocricetus newtoni 

Добруджански (среден) хомяк; 

 Miniopterus schreibersi 

Дългокрил прилеп; 

 Myotis bechsteini 

Дългоух нощник; 

 Myotis blythii 

Остроух нощник; 

 Myotis capaccinii 

Дългопръст нощник; 

 Myotis emarginatus 

Трицветен нощник; 

 Myotis myotis 

Голям нощник; 

 Rhinolophus blasii 

Средиземноморски подковонос; 

 Rhinolophus euryale 

Южен подковонос; 

 Rhinolophus ferrumequinum 

Голям подковонос; 

 Rhinolophus hipposideros 

Maлък подковонос; 

 Rhinolophus mehelyi 

Подковонос на Мехели; 

 Spermophilus citellus 

Лалугер; 

 Vormela peregusna 

Пъстър пор. 

Забележка: Отбелязаното със звездичка представлява приоритетно местообитание или 

вид от Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора. 

Земноводни и влечуги: 

 Bombina bombina 

Червенокоремна бумка; 

 Elaphe quatuorlineata 

Ивичест смок; 

 Emys orbicularis 

Обикновена блатна костенурка; 
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 Testudo graeca 

Шипобедрена костенурка; 

 Testudo hermanni 

Шипоопашата костенурка; 

 Triturus dobrogicus 

Добруджански тритон; 

 Triturus karelinii 

Голям гребенест тритон. 

 

Безгръбначни: 

 

 Хидриас 

Hypodryas maturna; 

 *Callimorpha quadripunctaria; 

 Lycaena dispar 

Лицена; 

 Bolbelasmus unicornis; 

 Cerambyx cerdo 

Обикновен сечко; 

 Lucanus cervus 

Бръмбар рогач; 

 Morimus funereus 

Буков сечко; 

 Rosalia alpina 

* Алпийска розалия. 

 

Забележка: Отбелязаното със звездичка представлява приоритетно местообитание или 

вид от Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора. 

2) Лудогорие48 - защитена зона по директивата за птиците, с код в 

регистъра на защитените територии и защитените зони: BG0002062.  

Документи за обявяване: Заповед № РД-837 от 17.11.2008 г., бр. 11/2009 г. на Държавен 

вестник.  

Документи за промяна: Промяна в режима на дейностите със Заповед № РД-79 от 

28.01.2013 г., бр. 10/2013 г. на Държавен вестник. 

Местоположение: Област Разград, Община Кубрат, Населено място: гр. Кубрат, 

с.Беловец, с. Каменово, с. Медовене, с. Равно, с. Сеслав. 

Попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) 

гр. Русе - "Придунавски булевард" № 20, п.к. 26. 

                                                           
 

48 Сайт на МОСВ, Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. 

Конкретен линк: 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective 
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Цели на обявяване: 

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитанията на видове птици по т. 2, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Червена чапла 

(Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Червен 

ангъч (Tadorna ferruginea), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Орел 

змияр (Circaetus gallicus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел 

(Aquila pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Ливаден 

дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Синявица 

(Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден 

пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), 

Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче 

(Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка 

(Emberiza hortulana); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Черногуш 

гмурец (Podiceps nigricollis), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter 

nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco 

tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), 

Зеленоножка (Gallinula chloropus), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), 

Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд (Merops apiaster). 

Режим на дейности: 

1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и 

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; 

2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 

3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. 

4. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 

селското стопанство; 

5. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се 

техника и преди 15 юли. 
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3) Лудогорие – Боблата49 - защитена зона по директивата за 

местообитанията, с код в регистъра: BG0000171.  

Документи за обявяване: Решение на МС № 122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 г. на 

Държавен вестник. 

Местоположение: Област: Разград, Община: Кубрат, Населено място: гр. Кубрат, 

с.Бисерци, с. Задруга, с. Мъдрево, с. Савин, с. Севар, с. Тертер. 

Попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) 

гр. Русе - "Придунавски булевард" № 20, п.к. 26. 

 

 

 

Природни местообитания: 

 Природно местообитание 6110 - Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi - Rupicolous calcareous or basophilic grasslands 

of the Alysso-Sedion albi  

 Природно местообитание 6210 - Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик - Festuco-Brometalia (*важни местообитания на 

орхидеи) - Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates 

(Festuco Brometalia) (*important orchid sites) 

 Природно местообитание 6250 - Панонски льосови степни тревни съобщества - 

Pannonic loess steppic grasslands 

 Природно местообитание 8210 - Хазмофитна растителност по силикатни скални 

склонове 

 Природно местообитание 8310- Неблагоустроени пещери - Caves not open to the 

public  

 Природно местообитание 9180 - Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху 

сипеи и стръмни склонове - Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines 

 Природно местообитание 91G0 - Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus 

betulus - Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus 

                                                           
 

49 Сайт на МОСВ, Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. 

Конкретен линк: 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000171&siteType=HabitatDirective 
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 Природно местообитание 91H0 - Панонски гори с Quercus pubescens- Pannonian 

woods with Quercus pubescens 

 Природно местообитание 91I0 - Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. - 

Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. 

 Природно местообитание 91M0 - Балкано-панонски церово-горунови гори - 

Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests 

 Природно местообитание 91Z0 - Мизийски гори от сребролистна липа - Moesian 

silver lime wood 

Безгръбначни:  

 Алпийска розалия (R. alpina)  

 Алпийска розалия (R. alpina)  

 Бръмбар рогач (L. cervus)  

 Бръмбар рогач (L. cervus)  

 Буков сечко (M. funereus)  

 Буков сечко (M. funereus)  

 Обикновен сечко (C. cerdo)  

 Обикновен сечко (C. cerdo)  

 Хидриас (E. maturna)  

 Хидриас (E. maturna)  

Риби:  

 Обикновен щипок (C. taenia)  

 Обикновен щипок (C. taenia)  

Земноводни и влечуги:  

 Голям гребенест тритон (T. karelinii)  

 Голям гребенест тритон (T. karelinii)  

 Добруджански тритон (T. dobrogicus)  

 Добруджански тритон (T. dobrogicus)  

 Жълтокоремна бумка (B. variegata)  

 Об. блатна костенурка (E. orbicularis)  

 Об. блатна костенурка (E. orbicularis)  

 Смок (E. sauromates)  

 Смок (E. sauromates)  

 Червенокоремна бумка (B. bombina)  

 Шипобедрена костенурка (T. graeca)  

 Шипобедрена костенурка (T. graeca)  

 Шипоопашата костенурка (T. hermanni)  

 Шипоопашата костенурка (T. hermanni)  

 

Бозайници, без прилепи:  

 Вълк (C. lupus)  

 Вълк (C. lupus)  
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 Добруджански хомяк (M. newtoni)  

 Добруджански хомяк (M. newtoni)  

 Лалугер (S. citellus)  

 Лалугер (S. citellus)  

 Пъстър пор (V. peregusna)  

 Пъстър пор (V. peregusna)  

Прилепи:  

 Дългокрил прилеп (M. schreibersii)  

 Дългопръст нощник (M. capaccinii)  

 Дългоух нощник (M. bechsteinii)  

 Остроух нощник (M. blythii)  

 Южен подковонос (Rh. euryale)  

2.5.2. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ  

Според Регистъра на защитените територии и защитените зони в България, 

защитените територии в община Кубрат са: 

1) Мющерека50 - категория: защитена местност с площ 4.99 хектара; код в 

регистъра на защитените територии и защитените зони в България: 401. 

 

Местността е гориста, с преобладаващо участие на цер. На отделни места дърветата са 

по-редки и са се образували горски поляни, където в първата половина на май божурът 

масово цъфти с ярки и привлекателни цветове.51 

 

Местоположение: Област: Разград, Община: Кубрат, Населено място: с. Беловец. 

Защитена територия Мющерека се припокрива със защитена зона по директивата за 

птиците Лудогорие. 

Попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) 

гр. Русе - "Придунавски булевард" № 20, п.к. 26. Попада също на територията на 

Регионална дирекция по горите (РДГ) Русе,  ДГС Сеслав.  

Документи за обявяване: Заповед № РД-1187 от 19.04.1976 г., бр. 44/1976 г. на 

Държавен вестник. 

Документи за промяна: 

1. Прекатегоризация със Заповед № РД-1195 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 г. на 

Държавен вестник. 

2. Промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-2 от 05.01.2009 г., бр. 15/2009 г. 

на Държавен вестник. 

 

                                                           
 

50 Сайт на ИАОС, Регистър на защитените територии и защитените зони в България. Конкретен линк: 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=401 
51 Сайт на РИОСВ Русе. Конкретен линк: http://www.riosv-ruse.org/zashtiteni-teritorii/informatziya-za-zt-na-

teritoriyata-na-riosv/27-zashtiteni-mestnosti/632-zashtitena-mestnost-nahodishte-na-cherven-bozhur.html 
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Цели на обявяване: 

1. Опазване на естествено находище на червен божур (Paeonia peregrina Mill.) 

Режим на дейности: 

1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и 

изкореняване на всякакви растения 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време 

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на 

гнездата или леговищата им 

4. Забранява се разкриване на кариери за всякакви инертни и други материали, 

повреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на 

водните течения 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 

сталактитите, сталагмити и други скални образувания в пещерите 

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи 

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени 

декоративни качества дървета. 

 

2) Находище на турска леска - категория: защитена местност с площ 5.77 

хектара; код в регистъра на защитените територии и защитените зони в 

България: 407 

 

Местоположение: Област: Разград, Община: Кубрат, Населено място: с. Задруга  

Попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) 

гр. Русе - "Придунавски булевард" № 20, п.к. 26. Попада също на територията на 

Регионална дирекция по горите (РДГ) Русе,  ДГС Сеслав. 

Местността представлява горска площ, в която между другите дървета има и турска 

леска. Обектът е защитен с цел да бъде запазена от унищожаване турската леска, която 

на другите места в района се среща рядко и само в единични екземпляри.52 

Документи за обявяване за защитена местност: 

Заповед № РД-656 от 13.09.1979 г., бр. 79/1979 г. на Държавен вестник.  

Документи за промяна: 

1. Прекатегоризация със Заповед № РД-1201 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 г. на 

Държавен вестник.  

2. Промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-543 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 

г. на Държавен вестник. 

Цели на обявяване: 

1. Опазване на естествено находище на турска леска (Corylus colurna L.). 

Режим на дейности: 

1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата. 

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията. 

3. Забранява се пашата на домашни животни. 

                                                           
 

52 Сайт на РИОСВ Русе. Конкретен линк: http://www.riosv-ruse.org/zashtiteni-teritorii/informatziya-za-zt-na-

teritoriyata-na-riosv/27-zashtiteni-mestnosti/632-zashtitena-mestnost-nahodishte-na-cherven-bozhur.html 
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4. Забранява се безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или 

яйцата им, както и разрушаване на гнездата или леговищата им. 

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 

дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, 

така и на водния и режим. 

6. Забранява се извеждането на сечи, освен ландшафтни, след съгласуване със 

съответната районна инспекция за опазване на природната среда. 

7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената местност. 

 3) Поречието на река Топчийско дере53 - категория: природна забележителност 

с площ 72.0  хектара; код в регистъра на защитените територии и защитените зони в 

България: 262. 

Местоположение: Област: Разград, Община: Кубрат, Населено място: с. Каменово; 

Област: Разград, Община: Разград, Населено място: с. Побит камък, с. Топчии; 

Природната забележителност Топчийско дере се припокрива със природна 

забележителност: ЮЧ ПЕЩЕРА. 

Попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): 

гр. Русе - "Придунавски булевард" № 20, п.к. 26. Попада също на територията на 

Регионална дирекция по горите (РДГ) Русе: ДГС Разград. 

Документи за обявяване: 

Заповед № 1187 от 19.04.1976 г., бр. 44/1976 г. на Държавен вестник. 

Цели на обявяване: 

1. Опазване на скални и пещерни образувания и др. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения. 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време. 

3. Забранява се да се преследването на дивите животни, птиците и техните малки и 

развалянето на гнездата и леговищата им. 

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и 

изменя естествения облик на местността и включително водните течения. 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 

сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите. 

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи. 

7. Забранява се всякакво строителство. 

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени 

декоративни качества. 

 

 4) Юперска кория54 - категория: защитена местност с площ 23.03  хектара; код 

в регистъра на защитените територии и защитените зони в България: 403. 

Местоположение: Област: Област: Разград, Община: Кубрат, Населено място: с.Юпер. 

                                                           
 

53 Сайт на ИАОС, Регистър на защитените територии и защитените зони в България. Конкретен линк: 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=262 
54 Сайт на ИАОС, Регистър на защитените територии и защитените зони в България. Конкретен линк: 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=403 
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Попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ) гр. Русе - "Придунавски булевард" № 20, п.к. 26. Попада също на територията 

на Регионална дирекция по горите (РДГ) Русе, ДГС Сеслав. 

 

 

Юперската кория е останка от някогашната Делиорманска гора и представлява 

група вековни дървета от космат дъб на възраст над 170 години. Създадена е с цел да се 

запази от унищожаване косматия дъб, който в миналото е бил подложен на масова сеч и 

днес от него се срещат единични екземпляри. Тук в условията на дренирани 

повърхностни води и удебелена льосова покривка, както и умерено-континенталния 

климат се създава много добра среда за нормален растеж и развитие на този дървесен 

вид.55 

Документи за обявяване за защитена местност: 

Заповед № РД-3702 от 29.12.1972 г., бр. 13/1973 г. на Държавен вестник. 

Документи за промяна: 

1. Прекатегоризация със Заповед № РД-1197 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 г. на 

Държавен вестник.  

2. Промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-550 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 

г. на Държавен вестник.  

3. Промяна в площта - намаляване със Заповед № РД-702 от 03.10.2011 г., бр. 89/2011 г. 

на Държавен вестник.  

Цели на обявяване: 

1. Опазване на вековна гора от цер (Quercus pubescens Willd). 

 

                                                           
 

55 Сайт на РИОСВ Русе. Конкретен линк: http://www.riosv-ruse.org/zashtiteni-teritorii/informatziya-za-zt-na-

teritoriyata-na-riosv/27-zashtiteni-mestnosti/638-zashtitena-mestnost-yuperska-koriya.html 
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Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения. 

2. Забранява се да се допуска пашата на каквито и да е добитък през всяко време. 

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят 

гнездата или леговищата на същите. 

4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда 

и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения. 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 

сталактитите, сталагмити и други скални образувания в пещерите. 

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи. 

7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени 

декоративни качества дървета. 

 

5) „БОЖУРИТЕ” - красива природна местност, където ежегодно през пролетта 

се провеждат част от културните прояви на общината.  

 

6) „СКАЛНИ ВЕНЦИ” – местността се намира в село Каменово.  

На територията на общината са поставени под защита на закона 3 вековни 

дървета в гр. Кубрат.56 

Природните забележителности не са туристически обект. Има само 

организирана посещаемост от ученици от общината и при организирани мероприятия. 

Законът за лечебните растения (ЗЛР), подзаконовите нормативни документи –

Наредби и Заповеди към него на МОСВ уреждат опазването и регулират ползването на 

редица лечебни, редки и застрашени растения за добиване на билки както изкупуване и 

търговия с тях. В тази връзка, задължение на община Кубрат е и опазването на богатото 

за района биоразнообразие. 

 

                                                           
 

56 Общински план за развитие 2014-2020 г. 



 

74 

 

Горски територии 

Общата площ от общинските горски територии е 93957 дка или 21 % от общата 

територия на общината. 

 

Фигура 10. Карта на горите 

 

Горските територии са изградени от съобщества на различни видове габърово - 

горунови гори, смесени гори от цер, граница, вергилиев дъб, планински ясен, мъждрян, 

полски бряст, сребролистна липа, орех и др., ограничени участъци от иглолистни – бор, 

смърч, ела и др. 
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Фигура 11. Карта с обозначените растителни пояси 

Най-често срещаните дървесни видове са липата и церът. Тези дървета се срещат 

повсеместно и заемат съответно 28,0% и 27,7 % от залесената площ на района. 

В землището на гр. Кубрат има обявени вековни дървета. намиращи се в двора 

на бившето АПК - гр. Кубрат.  

 

зимен дъб  

средна възраст 250  

години 

средна височина 15 м  

средна обиколка  

2.30 м 

 

 

благун  

средна възраст 300 

години 

средна височина 15.5  

м и средна обиколка 

 2.3 м 

 

file:///C:/Users/Balbok-07/Desktop/VekovnoDarvo1.jpg
file:///C:/Users/Balbok-07/Desktop/VekovnoDarvo2.jpg
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зимен дъб 

средна възраст 500  

години 

средна височина 23 м  

средна обиколка 3.5 м 

 

 

Фауна 

Установени са 194 вида птици, от които 54 гнездящи на територията на 

общината и над 30 вида бозайници и др.  

 

 

Фигура 12. Животински свят 

 

file:///C:/Users/Balbok-07/Desktop/VekovnoDarvo3.jpg
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От защитените животни на територията на общината има следните видове: 

насекоми - бръмбари (гъсеничар и бронзов бегач). 

 

Земноводни 

 

Кафявата крастава жаба (Bufo bufo. L.. 1758) наричана 

също „Голяма крастава жаба“ е едро земноводно срещащо се и в 

България. На дължина достига 18 cm  като женските са много по-

едри от мъжките. Оцветена е в тъмнокафяво до тъмнозелено и е 

покрита с характерните за рода Крастави жаби (Bufo) 

"брадавици". 

 

змии - змия пясъчница (турска боа)   

птици - синя гарга и керкенез 

 

Керкенезът (Falco tinnunculus) наричан още и 

черношипа ветрушка е птица от семейство Соколови, срещаща 

се и в България. Размаха на крилете му е около 75 см. Има 

изявен полов диморфизъм, мъжкия е със сива глава и ръждиви изпъстрени с тъмни 

петънца криле, а женската еднообразно кафеникава изпъстрена с по-тъмни петънца. 

Бозайници - прилепи (малък подковоносен прилеп, голям подковоносен прилеп, 

дългокрил прилеп, кафяво прилепче и голям нощник), таралеж, степен пор (Mustela 

eversmanni) и златка (Martes martes) 

Прилепите (Chiroptera) са разред дребни животни от 

клас Бозайници (Mammalia). Характерно за тях е, че предните 

им крайници са прераснали в крила. Прилепите са 

единствените бозайници, които могат да летят активно, макар 

че някои други видове са способни да планират на ограничено 

разстояние. 

Флора 

По отношение на флората съществуват над 500 вида растения.  

 

 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Карл_Линей
http://bg.wikipedia.org/wiki/1758
http://bg.wikipedia.org/wiki/Земноводно
http://bg.wikipedia.org/wiki/България
http://bg.wikipedia.org/wiki/Кафяво
http://bg.wikipedia.org/wiki/Зелено
http://bg.wikipedia.org/wiki/Крастави_жаби_(род)
http://bg.wikipedia.org/wiki/Птица
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Соколови&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/България
http://bg.wikipedia.org/wiki/Полов_диморфизъм
http://bg.wikipedia.org/wiki/Разред_(биология)
http://bg.wikipedia.org/wiki/Животни
http://bg.wikipedia.org/wiki/Бозайници
http://bg.wikipedia.org/wiki/Крайник
http://bg.wikipedia.org/wiki/Крило
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Фигура 13. Растителен свят 

 

В горските екосистеми преобладават горун, благун (Quercus Frainetto Ten), 

мизийски бук, цер, които формират смесени фитоцинози. Съпътстващите асоциации са 

габър, дъб, липа и др. От иглолистната растителност преобладава бял и черен бор - 

нови насаждения. Има също нови орехови насаждения. 

Нарушени екосистеми 

Нарушени екосистеми и дисбаланс може да се очаква около нерегламентираните 

сметища на различните селища. Поради малките им размери и рязко намалената 

производствена дейност в общината те имат само ограничено локално значение. 

Степента на деградация на териториите свързани с отпадъците позволява при 

екологосъобразни режими на ползване да се поддържа равновесието на естествените и 

чувствителните екосистеми. 
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2.5.3. Лечебни растения 

По смисъла на Закона за лечебните растения (обн. ДВ бр. 29 от 7.04.2000 г.) това 

са растения, които могат да бъдат използвани за получаване на билки. 

На територията на общината има естествено местообитаване на растителност, за 

която се прилагат разпоредбите на Закона за лечебните растения. Преобладаваща е 

широколистната растителност от ясен полски (Fraxinus oxycarpa Willd), ясен планински 

(Fraxineta excelsioris), бряст (Ulmus minor Mill), Габър (Carpinus betulus L), Липа бяла 

(Tilia tomentosa Moench), Мъждрян (Fraxinus ornis L.), Смрадлика (Continus coggygria 

Scop.) и др. Пълна и точна справка за естествените находищата и количество на 

лечебните растения на територията на Община Кубрат има в Държавно лесничейство - 

Кубрат. 

Най-често срещащите се видове лечебни растения, със значителни находища на 

територията на общината, са: 

Божурът (Paeonia) е род двусемеделни растения. 

Повечето видове са многогодишни тревисти растения с 

височина 0.5-1.5м., но някои са дървесни и представляват 

храсти с височина до 2-3м. В България се срещат три вида: 

Paeonia mascula (розов божур). Paeonia peregrina (червен 

божур) и Paeonia tenuifolia. Божурът е лечебно растение, което 

притежава противоконвулсивни свойства, засилва тонуса на гладката мускулатура, 

усилва съсирването на кръвта. Поради тези му свойства се прилага главно като 

помощно средство при лекуване на епилепсия, изхвърляне на камъни от бъбреците и 

при лекуване на хемороиди. 

Велигденче – многогодишно окосмено 

тревисто растение.  

На територията на общината се среща 

крайпоточно, полско и пълзящо велигденче. 

Билката действа успокоително на 

възпалената лигавица на дихателните пътища, 

оказва дезинфекционно действие върху 

пикочните пътища. 

Глухарче - многогодишно тревисто растение със силно скъсено стебло и добре 

развит вретеновиден корен. Среща се на масиви предимно в селскостопанските площи. 

В местността „Янката” – Кубрат, землищата на Точилари, Задруга – местностите 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Род_(биология)
http://bg.wikipedia.org/wiki/Двусемеделни
http://bg.wikipedia.org/wiki/Растения
http://bg.wikipedia.org/wiki/Многогодишно_растение
http://bg.wikipedia.org/wiki/Храст
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„Ашлама кулак”, „Сухата гора” и „Парче кору” по покрайнините на горите, 

разпръснати на площ 40 -50 дка. Основното лечебно действие 

Основното лечебно действие е подобряване функциите на 

черния дроб. Освен това билката притежава жлъчогонно, пикочогонно и 

противоглистно действие и възбужда апетита. 

Зайча сянка – Asparagus officinalis L. 

           

Многогодишно тревисто растение с многобройни тънки изправени във връхната 

част разклонени стъбла, които достигат 40 – 250 см височина. Среща се във всички 

горски масиви на петна предимно в широколистните дъбови, липови и ясенови 

насаждения във всички землища на общината.  

Зайчата сянка действа пичогонно, забавя сърдечната дейност, потиска обмяната 

на веществата, разширява кръвоносните съдове и понижава кръвното налягане. Прилага 

се при застой на течности в организма, сърдечни смущения, болести на далака и черния 

дроб. 

Снежно кокиче – Galanhus Nivalis 

                    

Многогодишно луковично растение. Среща се на петна в землището на гр. 

Кубрат в местностите „Еникьоската поляна”, „Мандрата”, „Коджа канара” и „Канара 

Орман” на масиви с приблизителна площ 20 – 30 дка в землището на с. Горичево, 

местността „Ковънлъкова” и „Голямата гора” , както и в землището на с. Медовене, 

местностите „Биволарника”, „Малката парада” и „Ангеловата локва“, землището на 

с.Беловец, местностите „Коджа орман”, „Бяла орман” и Чукур орман”. 
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Коприва – тревисто двудомно, многогодишно 

растение с право четириръбесто стъбло, високо до 2 м 

и пълзящ разклонен корен.  

Билката действа противоревматично, 

кръвоспиращо. Прилага се при болести на ставите 

(ревматизъм, артрит), мускулни болки, изтощение след 

боледуване. 

Среща се на масиви, навсякъде из всички землища на общината, в местностите 

„Карагюрлюк”, „Арабаджи гьол”, „Мандрата”, „Янката” и е с приблизителна площ 20-

30 дка. Преобладава и в селскостопанските площи на селата Задруга, Точилари, 

Горичево, Бисерци, Звънарци, Божурово и Юпер. Запасите от растението са големи и в 

добро състояние. 

Мащерка –Thymus sp. Diversae 

Многогодишно тревисто растение с пълзящо 

стъбло, от което се развиват по няколко изправени или 

пълзящи голи или окосмени клончета. 

На територията на общината се среща 

дългостъблена мащерка във всички землища на 

населените места, предимно около пътища по поляни и 

пасища. Среща се на масиви с приблизителна площ от 

около 10 – 15 дка. Билката действа отхрачващо, болко - и нервоуспокоително, 

газогонно и дезинфекциозно. 

Глог 
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Дрян 

      

Къпина 

 

Леска 

 

Липа 

Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален 

режим на опазване и ползване, когато е налице трайна тенденция за намаляване или 

има опасност от появяването на такава. РИОСВ - Русе контролира спазването на 

специалния режим, опазване на находищата и ползването на лечебните растения, както 

и лицата, които събират лечебни растения или генетичен материал по отношение на 

вида и количеството, начините и средствата за събиране. Кметът на общината 

контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти - 

общинска собственост в поземления фонд и в населените места. 

Необходимо е общината да определи видовете лечебни растения на територията 

си, както и количествените и качествените им характеристики и да разработи правила 

за устойчивото им ползване и опазване на ресурсите.  

Лечебни растения са липовите дървета, за които е издадена Заповед 

№466/27.05.2014 г. във връзка с опазването им от чупене, кастрене и рязане на клони на 

територията на общината. При констатирани нарушения, служители на РУП – Кубрат и 

длъжностни лица при община Кубрат издават актове и наказателни постановления. 
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През 2014г. Община Кубрат не е издавала позволителни за ползване на лечебни 

растения. Не са постъпили и заявления за издаване на удостоверения за култивирано 

отглеждане на лечебни растения.57 

В общинския горски фонд не са установени незаконни сечища. Добивът на 

дървесина се извършва от „Кубратска гора“ ЕООД с необходимите документи, 

съгласно Закона за горите. Има незаконна сеч от отделни нарушители, за които през 

настоящата 2015 година са съставени 52 броя наказателни постановления. Общинските 

горски територии са около 10 хил.ха, от които 90 % - широколистни дървесни видове. 

Горския фонд е в добро фитосанитрано състояние. През последните 2-3 години не са 

установени болести и нападения от вредители 

Опазването на природните местообитания и видовете в Европейската екологична 

мрежа НАТУРА 2000 изисква активното участие на обществото. В основата на това 

участие са устойчивото икономическо развитие, разумното ползване на природните 

ресурси в защитените зони от мрежата, възпитаването в екологично мислене и 

популяризирането на значението на екологичната мрежа за бъдещето ни съществуване 

като част от системата на живота на Земята. 

2.6. ШУМ 

Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен 

дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида и пораждащите го 

условия. В настояща програма това въздействие е свързано с влиянието му върху 

човешкия организъм. 

Произходът на шума се определя от видовете дейности, при които той е 

генериран. В градска територия се различават промишлен (производствен), 

транспортен, шум от строителство и битов шум. Високите шумови нива влияят върху 

слуховия апарат на човека, психическото и нервно състояние на личността, имунната 

система, обмяната на веществата, сърдечно-съдовата система и др. 

Шумовата обстановка на територията на община Кубрат е формирана от 

селскостопанска дейност в жилищните територии и в стопански дворове; автомобилния 

транспорт, движещ се по републиканските и общинските пътища, както и по улици на 
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населени места. В личните стопанства, жителите на общината използват малогабаритна 

селскостопанска техника и механизация като мото- култиватори, помпи, мелещи, 

режещи и пробивни машини. Използват се също и ръчни ударни (чукове, брадви) и 

режещи (циркуляри, ъглошлайфи) универсални инструменти при индивидуално 

извършване на ремонти и строителство в домакинства. Съвременното селско 

стопанство прилага механизиране на дейностите. Специализирани машини и 

инструменти в обработката на почвата и отглеждането на растенията се задвижват 

основно от двигатели с вътрешно горене. Високите мощности на тези машини са 

причина за значителните нива на шумовите емисии. Излъчваният шум е широколентов, 

с променливо ниво, разпространяващ се сред голяма територия, дълготраен по действие 

в рамките на деня, но непостоянен, с малка повтаряемост в годишен мащаб. 

Съгласно разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда "шум в 

околната среда" - е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в 

това число шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, 

железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на 

промишлеността, и от локални източници на шум. Министърът на околната среда и 

водите, директорите на РИОСВ и упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват 

превантивен, текущ и последващ контрол върху шума, излъчван от инсталациите и 

съоръженията от промишлеността. 

Съгласно чл. 18 от Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ – Русе 

контролира промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на 

граничните стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в най- 

близките места за въздействие. Задължение за провеждане на собствен мониторинг на 

шум в околната среда и представяне на резултатите от тях, имат единствено 

предприятията с издадени комплексни разрешителни по смисъла на Закона за опазване 

на околната среда. На територията на община Кубрат няма обекти с издадени 

комплексни разрешителни, както и промишлени източници с дейности, създаващи риск 

от наднормени нива на шум в околната среда. 58 В направените годишни отчети от 

РИОСВ - Русе за периода 2012, 2013 и 2014 година, не са констатирани превишения на 

шума в района на община Кубрат.59 

                                                           
 

58 http://registers.moew.government.bg/kr/ 
59 http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/3900-godishen-otchet-za-dejnostta-na-riosv-ruse-prez-2012-

g.html 
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ИЗВОДИ: Като най-значителен източник на шум в общината може да се 

отбележи автомобилният транспорт по главните пътни артерии, свързващи общинския 

център и останалите населени места, както и шума от земеделския инвентар. 

2.7. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

В центъра на гр. Кубрат се намира напълно обновения парк „Омол“. Паркът носи 

името на шведския град, с който Кубрат е побратим. Инфраструктурата на парка 

включва зелени и водни площи, фонтан, декоративни храсти степенувани по височина 

и цветове от различни видове като юниперус, юка и евонимус.60 

В обсега на Община Кубрат няма народни паркове, научни и природни резервати 

с национално значение. Бъдеща стратегия е реконструирането и обогатяването на 

зелената система на територията на общината. Като едни от силните страни на 

общината можем да отбележим: съхранена природна среда, богато биоразнообразие - 

значителни горски масиви, наличие на екологично чисти територии.61 

Съществуващите зелени площи и тротоарни насаждения на територията на  

гр. Кубрат, които са в регулация, са дадени в таблицата по-долу. За поддръжката и 

възобновяването на зелените площи всяка година се възлага чрез Закона за обществени 

поръчки, договор с изпълнител. 

Таблица 18.  Паркове и зелени площи в гр. Кубрат 

Имот с идентификатор Квартал УПИ, ПИ Площ 

кв.м. 

40422.505.1983 107  УПИ № ІІ 28085 

40422.505.1190 70 УПИ № ІІІ 2760 

40455.505.1954  51 ПИ № 1954 2849 

40422.505.2135 116 УПИ № І 11544 

40422.504.2 31 ПИ № 375 и 376 1183 

40422.505.1417  „ОМОЛ“ 75 УПИ № VІ 21255 

40422.505.1464 50 ПИ № 1464 2860 

40422.505.370 27 УПИ № ІІ 134635 

40422.505.306 между СБА и ДАП 18 Част от УПИ № 

ІІ 

16655 

                                                           
 

60 http://www.kubrat.bg/bg/news/news_id_83.php 
61 Общински план за развитие 2014-2020 г. 
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Имот с идентификатор Квартал УПИ, ПИ Площ 

кв.м. 

40422.505.3129 54  3634 

40422.505.3127 34  3704 

40422.505.3128 34  2965 

 

Таблица 19.  Списък на паркове и зелени площи в селата 

Населено място Местоположение Площ, кв.м 

с. Беловец Квартал 14  4000 

с. Горичево Квартал 12 Парцел І 12065 

с. Задруга Квартал 10 Парцел І 2000 

с. Медовене Квартал 3 Парцел І 3000 

Квартал 28 Парцел І 3000 

с. Савин Квартал 34 Парцел І 3925 

с. Севар Квартал 51 Парцел І 37325 

с. Точилари Квартал 10 Парцел І 735 

Квартал 22 Парцел ІІ 5871 

с. Бисерци Квартал 20 Парцел І 17500 

Квартал 34 Парцел І 12380 

с. Божурово Квартал 7 Парцел І-342 4170 

Квартал 6 Парцел І-343 4125 

с. Сеслав Квартал 17 Парцел І-68 8320 

Квартал 31 Парцел І 300 

Квартал 34 Парцел ІV 1630 

с. Тертер Квартал 20 Парцел ІІІ 49460 

Квартал 22 Парцел V 3927 

с. Юпер Квартал 19 Пл. № 197 1300 

 Пл. № 238 9000 

Общо паркове и зелени площи на територията на Община Кубрат са разположени на 

415 067 кв.м. 

2.8 РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА И ВЛИЯНИЕ ОТ НЕЙОНИЗИРАЩИ 

ЛЪЧЕНИЯ 

Непрекъснатите и периодични наблюдения на радиационните параметри на 

основните компоненти на околната среда (атмосферен въздух, води и почви) се базират 

на изпълнение на програма за радиологичен мониторинг, утвърдена от министъра на 

околната среда и водите със Заповед № РД-48/23.01.2014 г. Тази програма е част от 

Националната система за мониторинг на околната среда. В изпълнение на изискванията 

на чл. 35 и 36 от Договора ЕВРАТОМ и Препоръка 473/2000 на Европейската комисия, 

България ежегодно докладва данни от извършвания радиологичен мониторинг на 
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околната среда към Общоевропейската база данни – REM и ежедневно изпраща 

информация за радиационния гама фон към Европейската система за обмен на 

радиологични данни – EURDEP.62 

Националната система за радиологичен мониторинг на околната среда има за 

цел откриване на отклонения от допустимите стойности на радиационните параметри в 

основните компоненти на околната среда и се осъществява чрез: 1) автоматизирана 

система за on line наблюдение и 2) лабораторно-аналитична дейност за off line 

наблюдение. Достъпът до програмния продукт за радиологичен мониторинг в сайта на 

ИААОС е ограничен. 

Нормативният документ, регламентиращ прагове за електромагнитни лъчения 

(ЕМЛ) за населените места само в радиочестотния и микровълновия обхвати у нас, е 

Наредба № 9 на МЗ за пределно допустимите нива на електромагнитни полета (ЕМП) в 

населени територии и определяне на хигиенно защитни зони около излъчващи обекти 

(ДВ бр.35/1991). Съгласно Наредба № 9 се регламентират пределни допустими норми 

(ПДН) за честоти от 30 КHz до 30 GHz. При тези норми се извършва предварителен 

санитарен контрол с цел оценка на хигиенно-защитната зона още при проектирането на 

съответните излъчващи съоръжения. След монтирането им се прави съответно оценка 

на ЕМП. За тази цел се измерват интензитета или плътностите на мощност на ЕМЛ от 

лаборатории на РЗИ.  

Още от най-ранните епохи на развитието си, човешкият организъм е изложен на 

влиянието на йонизираща радиация или още - фоново облъчване. Естественият 

радиоактивен фон включва в себе си космически лъчения и излъчванията на 

естествените радиоактивни вещества, които се съдържат в почвата, въздуха, водата, 

растенията, животните и в самия човешки организъм.  

Експонирането (излагането) на радиационно влияние в регионите зависи от 

естествения радиационен фон, от отложените на земната повърхност техногенни 

радионуклиди, които водят до повишаване на гама фона и съответно до увеличение на 

дозата от външното облъчване на населението. 

Радиационната обстановка в България основно се обуславя от дейността на 

уранодобивната и уранопреработвателната промишленост, функционирането на 
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атомната електроцентрала “Козлодуй”, дейността на топлоелектроцентралите с твърдо 

гориво, производството и употребата на фосфорни торове.  

На територията на община Кубрат липсват рудни и нерудни изкопаеми, което е 

благоприятен фактор по отношение на радиационни влияния. От фиг. 14 е видно, че 

Община Кубрат попада в областите с радиационен фон по-малък от 150 nGy/h. 

Евентуалното повишаване на естествения радиационен фон е от източници извън 

общината. 

 

Фигура 14. Радиационна обстановка 

На територията на община Кубрат няма предприятия свързани с уранодобива. 

Други предприятия, които са свързани с използването на източници на йонизиращи 

лъчения като рентгенова и радиоизотопна медицинска диагностика и използване на 

радиоактивни изотопи в промишлеността не определят значимо радиоекологично 

въздействие. 

Радиоактивното замърсяване на територията на страната, като следствие от 

аварията на Чернобилската електроцентрала, представлява особен момент във 

формирането на радиационната обстановка. 

В сайта на ИАОС се публикува ежедневен бюлетин за състоянието на 

радиационната обстановка в страната. Стойностите се измерват в 26 пункта на 

територията на страната, сред които е и Русе. Данните постъпват и се публикуват в 

автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните 
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данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието 

на околната среда.  63 

Националната система за следене на йонизиращите лъчения е изградена от 

контролни пунктове в цялата страна. Данните от важните точки във всеки град се 

обобщават всяка година. 

Що се отнася до нейонизиращите лъчения, през последните години се наблюдава 

голямо нарастване на източниците на електромагнитни полета, използвани в бита, за 

производствени, медицински, търговски и др. цели. Такива са радиото, телевизията, 

мобилните телефони, компютрите, електродомакинските уреди, в т.ч. микровълновите 

печки, радари и др. Въпреки че действителното ниво на влошаване на човешкото здраве 

още не е доказано, научните изследвания водят до предположения, че емитираните от 

тези устройства ЕМП може да имат вредни въздействия върху здравето и да 

причиняват рак, да се отразяват негативно върху фертилността, паметта, поведението и 

развитието на децата. В много страни, вкл. и в България, макар и със значителни 

икономически последици, това се взема предвид при изграждането на различни 

съоръжения (подстанциите се изграждат извън зоните за обитаване, трафопостовете – 

извън жилищните сгради и др.). 

2.9. УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА- 
КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ И СТАТУТ НА ФИРМИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ 
СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ 

2.9.1. Събиране, транспортиране и третиране на отпадъци 

1. „Еко 2015“ ЕООД 

Община Кубрат е сключила договор с дружеството за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 

територията на община Кубрат до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. 

Разград“. 

2. „Булекопак“ АД, гр. София – договор за сътрудничество за организиране на 

система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, 

рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки, като 

прилага Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Притежава 
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Разрешение №ООп-ОО-4-00/23.01.2013 г., посл. изм. с решенение №ООп-ОО-4-

02/27.08.2015 г., издадени от МОСВ, за извършване на дейност като организация по 

оползотворяване на опаковки. Съгласно сключения договор, дружеството организира и 

събиране и рециклиране на битови отпадъци от хартия и картон, метали пластмаси и 

стъкло, различни от опаковки. 

3. „Трансинс Батери” ООД, гр. Варна – договор за сътрудничество за 

„Организиране дейностите по разделно събиране, съхраняване и предаването за 

предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на 

негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/. Дружеството притежава 

Разрешение №00П-НУБА-05-00/28.02.3013 г., издадено от МОСВ, за извършване на 

дейност като организация по оползотворяване на НУБА. 

4. „Трансинс Технорециклираща Компания“ АД, гр. Варна - договор за 

сътрудничество за „Организиране дейностите по разделно събиране, съхраняване и 

предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. 

Притежава Разрешение №ООп-ИУЕЕО-04-00/27.02.2013 г., изм. №ООп-ИУЕЕО-04-

01/22.04.2014г., издадени от МОСВ, за извършване на дейност като организация по 

оползотворяване на ИУЕЕО.  

5. „Трансинс Авторециклиращ Консирциум“ АД, гр. Варна - договор за 

сътрудничество за „Организиране дейностите по разделно събиране, съхраняване и 

предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба 

гуми /ИУГ/. Притежава Разрешение №ООп-ИУГ-3-00/11.02.2013 г., издадено от МОСВ, 

за извършване на дейност като организация по оползотворяване на ИУГ. 

6. „Българска рециклираща компания” АД, гр. София – договор за 

„Организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС 

и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни 

превозни средства на територията на община Кубрат“. Притежава Разрешение №ООп-

ИУМПС-01-00/05.03.2013г., издадено от МОСВ, за извършване на дейност като 

организация по оползотворяване на ИУМПС.  
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2.9.2. Озеленяване на населените места 

Тревните, цветните площи и тротоарните насаждения, които се поддържат и 

възобновяват ежегодно са описани в таблицата по-долу. 

Таблица 20.  Тревни, цветни площи и тротоарни насаждения 

Местонахождение Вид 

тревни 

площи 
кв.м. 

цветни 

площи 
кв.м. 

полета  

храсти 

кв.м. 

жив 

плет 
м 

рози 
 

брой 
Алея пред общинска 

администрация 

374       

Градинка център - паметника 

на Васил Левски 

2190 51    

Градска градина - Младежки 

дом 

17000 90  108 108 

Градинка пред данъчна 

служба 

1300     

Градинки по ул. Гагарин 728     

Градина около читалището 685 264  31 5 

Градина пред Съвета 9200 133 41  40 

Градина между ресторант 

"Бор" и "Асотекс" 

1600   120  

Градина до кръстовището 

срещу “Чолев” 
1700   180  

Градинка зад сградата на АПК 500    24 

Градина "Автогара" 350     

Градина до “Козирката” 300     

Градина срещу ясли 3000 21   48 

Паметника на Христо Ботев 0 96    

Тревна площ пред музея. 

СПТУ 

3000   80  

ДЗИ - Спестовна каса 260 21 48   

Тревни площи между съд и 

църква 

750     

Тревни площи между блок 

Ком и Вежен 

400     

Тревни площи на новия пазар  3200     

Тревни площи - тото пункт 300     

Тревни площи блок Калин 1050     

Тревни площи около базара до 

кафе "Балбунар” 
500 17    

ЗД "България" 0 18    

Ул. Вапцаров 80 196 169.5  32 

Ул. Цар Освободител 2719 96   48 

Ул. Мадара 2600     

Ул. Осми март 600   183  

Ул. Любен Каравелов 670     

Ул. Княз Борис I 850     

Кв. 34 5000 1003    
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2.9.3. Водоснабдяване, канализация и пречистване на 

отпадъчните води 
Водоснабдяването и канализацията се осъществява от ВиК “Меден кладенец” 

ЕООД гр. Кубрат.  

Пречиствателната станция за отпадъчни води е проектирана от Фирма "Аквасист - 

Еко" ООД  и са пуснати в експлоатация следните съоръжения: 

 

Фигура 15. Технологична схема на ПСОВ – гр. Кубрат 

През периода 2009-2011 г. е реализиран проект „Техническа помощ за 

подготовка на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на 

Кубрат и разширение на ПСОВ“ по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа 

помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна 

програма „Околна среда 2004-20013 г.“, в рамките на който е изготвен проект за 

разширението на ПСОВ. 

Изготвеното проектно предложение № DIR-51011116-129 „Строителство и 

реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и 

разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води“ е одобрено с Решение 

№290/15.08.2012 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПОС 2007-2013 г. и с 
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Община Кубрат е сключен Договор № DIR-51011116-C042/30.08.2012 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна 

среда 2007 –  2013 г.”, процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 

е.ж.” по приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води”. 

През периода 2013-2015г. са извършени строителните дейности по проекта, 

включващи полагането на 35,92 км нова канализационна мрежа, реконструкция на 

35,50 км водопроводна мрежа, изграждане и оборудване на канализационни помпени 

станции. 

Изпълнението на предвиденото по проекта разширение, реконструкция и 

модернизация на ПСОВ гр. Кубрат е финализирано през 2014 г. и през 2015 г. обектът е 

приет от държавна приемателна комисия. 

След реализацията на проекта технологична схема на пречистване на 

отпадъчните води на ПСОВ гр. Кубрат включва три етапа. 

Първият етап е механичното пречистване на отпадъчните води. Той се 

осъществява в началото на технологичния процес и представлява отсраняването на 

грубите, финни отпадъци и минерални примеси от отпадъчните води. Изградена е нова 

сграда за механично пречистване на водата със задържателен резервоар. 

Вторият етап е биологичното пречистване на отпадъчните води. Процесите 

протичат в: 

- еднобасейнови биологични реактори, работещи на прекъснат режим – SBR; 

- обеззаразяване в контактен резервоар. 

Третият етап от пречистването на отпадъчните води е обработването на 

утайките. Процесите на третиране на утайката целят нейното стабилизиране, 

обезводняване и транспортирането извън площадката на ПСОВ. 
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2.9.4 Транспорт 
Обществения превоз на пътници по междуселищни автобусни линии се 

осъществява от фирмите „Транс” 2002” ООД гр. Кубрат, ЕТ "БАСРИ САБРИЕВ - 

КОСМОС" – с. Беловец и „Автобустранс” ЕООД гр. Разград.64 

Община Кубрат няма общинска фирма, която да извършва превоз на пътници. 

2.9.5. Газоснабдяване 

На територията на област Разград газоснабдяването се осъществява от “Овергаз 

Север” ЕАД, която притежава лицензи за разпределение и обществено снабдяване с 

природен газ за всички общини на територията на областта. 

 

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНАТА 

3.1 Управленска характеристика 

Управленската система на Община  Кубрат  се състои от кмет, секретар и двама 

ресорни заместник кметове, на които съобразно Устройствения правилник на 

Общинската  администрация са възложени функции по: 

-    Образование, здравеопазване, социални и хуманитарни дейности; 

- Устройство на територията, строителство, екология, общинска собственост, 

икономическо развитие и европейски програми. 

 Еднолични органи на общинската власт по опазване на околната среда са кметът 

на общината и кметовете или кметските наместници на населените места. Наличие на 

комисии ( отдели / сектори / специалисти в Общинския съвет / общинската 

администрация). В общинската администрация за околната среда отговаря един  

експерт - еколог в отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, 

инвестиционни дейности и европейски проекти“. 

 В своята работа екологът се подпомага от кметовете на кметствата, от 

изградените постоянни комисии по строителство, благоустрояване и екология към 

общинския съвет. 
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 Съгласно чл. 15 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общини 

провеждат държавната политика по опазване на околната среда на местно ниво, като в 

задълженията им са вменени следните дейности: 

1. информират населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията на 

закона; 

2. разработват и контролират заедно с другите органи планове за ликвидиране на 

последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината; 

3. организират управлението на отпадъци на територията на общината; 

4. контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 

пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии; 

5. организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и разширяването на 

селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и 

опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното 

наследство в тях; 

6. определят и оповестяват публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата 

на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на 

населените места, и контролират изпълнението на техните задължения; 

7. организират дейността на създадени с решение на общинския съвет екоинспекции, 

включително на обществени начала, които имат право да съставят актове за 

установяване на административни нарушения; 

8. определят длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на 

административните нарушения по този закон; 

9. осъществяват правомощията си по специалните закони в областта на околната среда;  

10. определят лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата 

професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на 

околната среда. 

Обособеният отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, 

инвестиционни дейности и европейски проекти”, упражнява контрол на изпълнението 

на изискванията на националното и местно законодателство по опазване на околната 

среда, както следва: 

1. Изготвя и/или участва в разработване на програми, стратегии и планове за 

устойчиво развитие по отношение на околната среда; организира, координира и 

контролира изпълнението на общинските програми по опазване на околната среда. 
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2. Участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, 

касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на 

територията на общината; участва в комисии, разглеждащи екологичните проблеми в 

общината и региона. 

3. Координира дейността на общинската администрация в областта на 

екологията с РИОСВ, РЗИ, Басейнова дирекция и обществените природозащитни 

организации. 

4. Упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, 

стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица. 

5. Осъществява превантивен контрол чрез инструментите на процедурите по 

ОВОС и Екологична оценка по прилагане на екологичното законодателство на местно 

ниво. 

6. Осъществява методическа помощ на кметове на населените места по 

приложението на екологичното законодателство на местно ниво; изготвя отчети, 

справки и информации в съответствие с изискванията на нормативната уредба по 

управление на околната среда и по искане на компетентните институции. 

7. Самостоятелно или съвместно с други компетентни органи извършва 

проверки, изготвя констативни протоколи, предписания и предложения за решаване на 

екологични проблеми по сигнали и жалби на граждани. 

8. Координира контрола по прилагане екологичното законодателство на 

територията на община Кубрат със служителите в звено „Контрол по наредбите на ОБС 

Кубрат”. 

9. Участва в ОЕСУТ и комисии свързани с дейностите по опазване на околната 

среда в общината. 

В отдела са обособени 8 щатни бройки на различни длъжности, една от които е на 

длъжност еколог. 

Нормативна база: 

Нормативната база, с която Общината работи, е действащото към момента 

международно, национално и местно законодателство. В областта на опазване на 

околната среда Община Кубрат има изготвени и действащи общински наредби: 

Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на Община Кубрат, приета от 

Общински съвет - Кубрат с Решение № 295 от Протокол № 27 / 10.02.2014 г.; 

Наредба № 10 за обществения ред при използване на превозни средства на територията 

на Община Кубрат, Глава 6: Ограничения на движението на превозни средства; 



 

97 

 

Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 

Кубрат, приета от Общински съвет - Кубрат с Решение № 44 от Протокол № 5 / 

29.02.2008 г.65 

Информационен обмен и партньорство 

По проблемите на околната среда и здравния статус на населението, Община Кубрат 

поддържа информационен обмен и е партньор със следните регионални органи на 

централни ведомства: 

- РИОСВ – гр. Русе, към МОСВ; 

- РЗИ – гр. Разград, към МЗ; 

- Регионална лаборатория  – гр. Русе към ИАОС; 

- Басейнова дирекция за управление на водите  „Дунавски район“  с център Плевен;  

- Областна дирекция земеделие – гр. Разград, към МЗХ; 

- Териториално статистическо бюро към НСИ; 

- Гражданска защита; 

- ОДБХ към МЗХ гр. Разград. 

  За решаване на проблемите на околната среда общинската администрация си 

сътрудничи с редица фирми, бизнес организации и неправителствени организации: 

Подходи и механизми за информиране на обществеността 

Община Кубрат  няма добре изградена информационна система за оповестяване 

на населението за състоянието на околната среда. 

Информационното обслужване на населението се състои в предоставяне на 

данни за състоянието на околната среда, информиране на обществеността за 

включването й в предстоящи екологични мероприятия, за участие при разработване и 

обсъждане на проекти, за изпълнение на конкретни мероприятия и резултатите от тях и 

др. 

3.2. Икономически фактори 

През последните няколко години се забелязва значителен спад в икономическото 

развитие на Община Кубрат, което се дължи главно на финансовата и икономическа 

криза през 2009 и 2010 г.66.   

                                                           
 

65 Сайт на Общински съвет – Кубрат / Наредби 
66 Общински план за развитие 2014-2020 г. 
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Основни отрасли, в които се е специализирала Община Кубрат са: 

 ПРОМИШЛЕНОСТ 

Отрасълът промишленост в Община Кубрат включва следните подотрасли: 

- Дървообработваща промишленост 

“Лудогорие-91” АД – предприятие с около 60-годишна история и традиции в 

производството и търговията с мебели. Произвежда мебели за кухни и трапезарии, 

маси, столове и др. от масивна дървесина. До май 2014 г. дружеството извършва 

дейност в две бази в гр. Кубрат – база 1 на ул. „Цар Освободител“ 68 и база 2 на ул. 

„Козлодуй“ 49 срещу входа на стадиона, използвана за складова база.  

На 19 май 2014 г. собствеността на „Лудогорие-91“ АД, намираща се в база 1 на 

ул. „Цар Освободител“ 68 е закупена от русенското предприятие „Гораинвест“ АД, 

занимаващо се с дървопреработване – производство на панели от масивна дървесина. 

Дейността на „Лудогорие-91“ АД е пренасочена във втората база на ул. „Козлодуй“ 49, 

като продължава търговията с мебели и започва производство на кошери и други 

изделия от иглолистна дървесина. През цялата си 60 годишна история „Лудогорие-91“ е 

обърнато с лице към екологията и възстановяване на горите, които използва. Това е 

визуализирано в екологичната политика на дружеството и разработените 

информационни материали.67 

- Електротехническа промишленост 

„Елпром - Елин“ АД е основен производител на електро - инсталационни 

изделия на порцеланова и пластмасова основа. Продукцията е с широк спектър на 

приложимост. С нея се задоволяват основните потребности на всяко домакинство, 

производителите на различни видове машини и апарати, строителството и други 

отрасли на икономиката. Основни продукти, произвеждани и предлагани от страна на 

предприятието са фасунги, щепселни съединения, основи за предпазители, капачки, 

патрони, осветители и осветителни тела, клеми, разклонители и разклонителни кутии, 

ключове и електрически табла. 

Фирмата осъществява контакти с Иран, Саудитска Арабия, ОАЕ, Германия, 

Холандия, Турция, Сърбия, Македония и др. 

 

 

                                                           
 

67 Лудогорие-91 АД 
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- Машиностроителна промишленост 

„Хан Кубрат“ АД представлява фирма, специализирана в изграждането на 

технологични линии за производство на хляб и по-конкретно ситоареатори; 

водонагревател - дозатори; тестомесачки; повдигач-обръщачи; тестоделители; 

тестооформители; тестоокръглители; камери за окончателна ферментация; 

транспортьор-зареждачи; електрически, дизелови и газови пещи; пещи за закуски; 

машини за рязане на хляб; универсални миксери. 

Фирмата произвежда и машини за растителна защита: щангови, вентилаторни и 

комбинирани пръскачки.68 

 СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

В областта на селското и горското стопанство Община Кубрат може да се похвали  

с добри резултати. Селското стопанство е основен отрасъл на икономиката в Община 

Кубрат. Отрасълът е един от най-развитите сектори на общинската икономика. 

Осигурява поминъка на значителна част от населението. 

- Растениевъдство 

Община Кубрат разполага със значителни поземлени ресурси – 77% от общата й 

територия. Обработваемата земя представлява 84,80% от земеделските земи или 30 460 

ха. Средно на глава от населението на общината се падат по 1,2 ха, което е над средното 

за страната.  Приблизително 34% от площите в общината са заети със зърнени култури. 

Отглеждат се предимно пшеница, царевица, ечемик, за което най- много допринасят 

благоприятният климат и релефните условия. Преобладаващите в общината 

черноземни почви са предпоставка за получаване на високи добиви от зърнени култури. 

Значително място заемат и площите със слънчоглед, винени лозя, овощни градини – 

главно кайсии, праскови и сливи. От голямо значение за общината е и отглеждането на 

тютюн, сорт „Северна България“. 

През последните години на територията на общината  започна отглеждането на 

орехи и лешници. Общината се специализира в развитието на преработвателната 

промишленост, по-конкретно преработка на селскостопанска продукция в малки и 

средни предприятия.  Работи се в насока въвеждането на нови технологии и иновации в 

областта на селското стопанство. 69 

                                                           
 

68 Общински план за развитие  2014 – 2020 г. 
69 Годишен доклад за 2014 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитието на 

община Кубрат за 2014 – 2020 година 
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- Животновъдство 

Животновъдството в общината е изцяло съсредоточено в дребния, смесен частен 

сектор, където няма условия за стопански ефективна концентрация и за въвеждане на 

съвременни технологии за отглеждане на голям брой животни. Голяма част от 

животните се отглеждат при примитивни условия, липсва контрол на качеството на 

произвежданата продукция. Животновъдството е съсредоточено предимно към 

задоволяване на основните потребности на домакинствата. Главно се отглеждат овце, 

говеда, свине и птици. 

Селското стопанство на Община Кубрат се развива под формата на лични и 

кооперативни структури, сдружения и арендатори. Преобладаваща част са личните 

натурални стопанства. Пазарно - ориентираното производство се реализира от 

земеделски кооперации и арендатори. Основни фирми, специализирани в 

животновъдството са ЕТ „АСОТЕКС“ – Х. Чакър и ЕТ „Мъдър – Хасан Али и Фатме 

Али“. 

- Горско стопанство 

Територията на Община Кубрат е опасана от горски масиви, които заемат 93 957 

дка /държавни и общински/ или 21,50% от цялата територия на общината. 

Преобладаващата растителност е широколистна – дъбови гори, клен, липа и др. Срещат 

се и ограничени участъци от иглолистни дървета – бор, ела, смърч и др. 

 Предприятия и фирми, специализирани в областта на горското стопанство, на 

територията на Община Кубрат са: 

- „Кубратска гора“ ЕООД (производство и доставка на дърва за огрев, дърводобив, 

залесяване, преработка на дървесина); 

- ТП „ДГС – Сеслав“ (селско и горско стопанство, животновъдство, отглеждане на 

дивеч); 

- „Лудогориелес“ АД (производство на фиданки, залесяване, дърводобив, преработка на 

дървесина).70 

 

 ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ 

Търговската мрежа на територията на Община Кубрат е сравнително добре 

развита. Поради голямата безработица, ниските доходи и ниската покупателно 

                                                           
 

70  www.kubrat.bg 
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способност, търсенето на стоки и услуги силно намалява. Това е и една от причините 

една част от магазините и заведенията за обществено хранене и развлечение да 

променят предмета на своята дейност през последните години.   

На територията на общината има ловни райони и отлични условия за развитие на 

ловен туризъм, както и  два ловни дома с подходяща леглова база. 

Населените места на територията на общината са водо- и електроснабдени. 

Гражданите са обезпечени с телефонни и транспортни връзки. Създадени са условия за 

много добра комуникация и обслужване.  

В Програмата за реализация на Плана за развитие на Община Кубрат за периода 

2014-2020 година се предвижда създаване на поливни полета за интензивно земеделие 

на територията на Общината, с включени източници на финансиране - частен сектор, 

областна администрация, национално финансиране – подкрепа от Министерство на 

земеделието и храните. Предвижда се още реконструиране и подмяна на водопроводна 

мрежа за всички населени места в община Кубрат с източници на финансиране: 

Общината, национално финансиране – подкрепа от Министерството на околната среда 

и водите, средства от структурните фондове на Европейския съюз 71 

В общината има голям брой водоеми, които благоприятстват за развитие на 

рибовъдство и риболовен туризъм. В естествен парк близо до гр. Кубрат има изградена 

хижа, ресторантска част и бунгала. Хижата е собственост на Ловно-рибарско дружество 

гр. Кубрат и в момента е отдадена под аренда. До хижата се стига по асфалтов път. На 

територията на Общината съществува дивечовъдна станция “Сеслав”, където се 

отглеждат фазани за отстрел. Съществуват добри условия и традиции за ловен туризъм. 

Няма пречки за развитието на еко и ловен туризъм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

71 Програма за реализация на Плана за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година 
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3.3 Финансови фактори 

Средствата, свързани с опазване на околната среда в Общината се набират от такса 

битови отпадъци, глоби и санкции, други собствени приходи от общината. 

Таблица 21.  Събрана такса „битови отпадъци” в Община Кубрат 

Година Получени 

суми, 

лв. 

Относителен дял 

събрана такса битови 

отпадъци, 

% 

Разходи за 

чистота, лв. 

Относителен дял на 

разходите за чистота, 

% 

  към 

бюджета 

към 

собствени 

приходи 

 към 

бюджета 

към 

собствени 

приходи 

2009 439849 3,42 12,46 557729 4,34 15,79 

2010 392543 3,88 15,74 616908 6,09 24,74 

2011 494135 4,58 18,65 611551 5,66 23,08 

2012 401624 4,24 14,07 632613 6,68 22,16 

2013 432298 3,90 13,64 1111677 10,30 35,06 

2014 481065 3,83 7,87 581746 4,63 9,51 

 

От таблицата се вижда, че приходите от таксата са крайно недостатъчни за покриване 

на разходите за дейностите по опазване на околната среда. Общината използва 

собствени приходи. Регламентирани са в Наредба №11 за определяне и администриране 

на такси и цени на услуги на територията на община Кубрат. 

Таблица 22.  Общински бюджет по години 

Вид приход Приходи в лева 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  2013г. 2014 г.  

Общо приходи 10461585 10126236 9600000 9887156 10399251 10880336 

Субсидии от 

МФ 
6692962 6375245 6311457 6459478 6686459 6733879 

Собствени 

приходи 
3768623 3750991 3288543 3427678 3712792 4146457 
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3.4. Демографска и социално икономическа характеристика 

За община Кубрат са характерни основните неблагоприятни демографски 

тенденции, а именно обезлюдяване и застаряване на населението. По данни на НСИ се 

сочи, че няма голяма промяна през последните години в съотношението на броя на 

зависимото население към броя на лицата в трудоспособна възраст, което би могло да 

се отчете като положителна демографска характеристика, но въпреки това делът на 

населението в извънтрудоспособна възраст преобладава. 

 Таблица 23.  Население под, в и над трудоспособна възраст72 

Година 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Общо – брой 17243 17494 17803 18095 19716 20198 20487 

Под трудоспособна възраст 2468 2433 2447 2472 2875 2962 3050 

В трудоспособна възраст 10067 10346 10545 10717 11960 12333 12472 

Над трудоспособна възраст 4708 4715 4811 4906 4881 4903 4965 

 

В следствие на данните, община Кубрат е сериозно засегната от спад в естествения 

прираст за последните няколко години. Раждаемостта намалява, а общата смъртност е 

на ниво над средните европейски нива. Тези процеси и особено напускането на 

човешкия ресурс в и под трудоспособната възраст оказват неблагоприятно влияние 

върху населението и състоянието на условията за живот в общината. 

 

Таблица 24.  Раждаемост, смъртност и естествен прираст в община Кубрат73 

Коефициенти 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

На 1000 души от населението 

(0/00) 

Раждаемост 9.8 8.7 9.6 8.6 7.6 8.5 10.4 

Смъртност 19.7 19.8 18.7 18.2 17.6 15.5 14.9 

Естествен прираст -9.8 -11.0 -8.8 -9.6 -10.1 -7.1 -4.5 
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Таблица 25.   Миграционни потоци в община Кубрат74 

Общо 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Заселени 300 288 195 204 383 414 339 

Изселени 381 403 325 330 666 561 554 

Механичен прираст -81 -115 -130 -126 -283 -147 -215 

 

 За съжаление механичния прираст (табл. 25) е в следствие на невъзможността да 

се задържат младите хора в община Кубрат. Стратегията за предстоящите години 

включва пълноценно използване на човешкия капитал чрез създаване на благоприятни 

условия за навлизане на младите хора на пазара на труда. Предстои наемане на лица от 

населени места, които са различни от местата за извършване на дейността. С това се 

цели да се разшири обхвата на работна ръка. Задържането на населението в 

трудоспособна възраст ще става чрез прилагане на различни стимулиращи мерки като 

подобряване на образователна и квалификационна среда, съобразено с потребностите 

на пазара на труда . 75 

II. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ /SWOT/ 

SWOT – анализа разглежда силните и слаби страни на Общината, както и 

евентуалните възможности и заплахи, които я заобикалят. Представени са като 

матрица, която съдържа четири основни елемента, групирани като вътрешни за 

Общината (силните и слабите страни) и външни за нея (възможностите и заплахите). 

Направени са разнопосочни връзки между четирите елемента от матрицата. Тези 

връзки обособяват стратегии на поведение, които трябва да се предприемат в посока 

планиране състоянието на околната среда в общината.   

Според произхода и начина си на въздействие екологичните фактори биват 

абиотични, биотични и антропогенни.  

Тези фактори имат съществено значение в представения анализ. 
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75 Общински план за развитие 2014-2020 г. 
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SWOT АНАЛИЗ 

Силни страни 

 

 Благоприятно географско 

разположение; 

 Богато и съхранено биологично 

разнообразие; 

 Плодородни земи; 

 Наличие на екологично чисти 

територии; 

 Развито селско стопанство; 

 Развито горско стопанство; 

 Добро качество на атмосферния 

въздух; 

 Липса на големи промишлени 

замърсители; 

 Газифициран общински център; 

 Изградена водопроводна и 

канализационна мрежа; 

 Изградена пречиствателна станция 

за отпадни води; 

 Енергоспестяващо улично 

осветление; 

 Територията на общината е 

обхваната от система за 

организирано събиране и извозване 

на смесените битови отпадъци; 

 Използване на регионално депо за 

неопасни отпадъци, отговарящо на 

нормативните изисквания; 

 Въведени са системи за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки, 
НУБА, ИУЕЕО, ИУГ и ИУМПС 

 Положителна нагласа на местната 

власт за разрешаване на 

проблемите, свързани с околната 

среда; 

 Активно участие на населението в 

дейностите по опазване на 

околната среда; 

 Общината има действащи 

нормативни документи в областта 

на околната среда. 

Слаби страни 

 

 Недостатъчно финансови средства 

в общинския бюджет за 

поддържане на околната среда. 

Възможности 

 Усвояване на Европейски програми 

в областта на околната среда, напр. 

изграждане на съоръжения за 

Заплахи 

 Глобално изменение в климата, 

попадане на страната в зоната за 

засушаването и рисковете, 

свързани с непредвидими 
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третиране на отпадъци, 

подновяване на обществения 

транспорт; 

 Ангажиране на обществеността в 

изпълнението на програми целящи 

съхранение на природните 

ресурси; 

 Развитие на системите за разделно 

събиране на отпадъците във всички 

населени места, в т.ч. зелени и 

биоотпадъци; 

 Възстановяване на горския фонд. 

 Производство на биологично чисти 

продукти; 

 Създаване на зелени площи между 

жилищните пространства; 

 Развитие на екотуризъм; 

 Развитие на поливно земеделие и 

предимство пред други територии 

на фона на общата тенденция за 

глобално засушаване. 

бедствия; 

 Районът е засегнат от водна и 

ветрова ерозия над средното за 

страната; 

 Процес на влошаване състоянието 

на някои горски екосистеми; 

 Недостиг на повърхностни водни 

ресурси; 

 Недостатъчно развити системи за 

разделно събиране на битови 

биоразградими отпадъци и 

съоръжения за оползотворяването 

им; 

 Задълбочаване на демографските 

проблеми 

 

 

 

За целите  на стратегическото планиране SWOT анализът има ключово значение. 

Благодарение на него получените резултати от „анализа на средата” могат да се 

приоритизират и да бъдат структурирани по начин, позволяващ извличането на 

генералните стратегически цели, които ще преследват Община Кубрат през следващите 

години. 
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III. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КУБРАТ 

Общинската администрация провежда прозрачна политика по околната среда, 

като информира гражданите и търси тяхното съдействие при реализиране на 

екологичните проекти. За разработване на ПООС Кубрат се изготви анкета, целяща 

проучване на общественото мнение.  

На база съществуващите условия, визията описва крайното желано състояние на 

населението спрямо преценката на общинското ръководство.  

 

Община Кубрат предлага условия 

за устойчиво икономическо развитие и 

създава екологично чиста природа, която осигурява 

здравословна жизнена среда на населението в региона. 

 

Визията за околната среда описва перспективите за развитие на Общината в 

близките 5 години. Цели да вдъхнови хората, като ги мотивира да инвестират в 

бъдещето си. Осигурява иновационно мислене и подтиква към генерални промени. 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  

Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. отчита, че процесите и 

предизвикателствата, свързани с околната среда рефлектират във всички сектори 

на икономиката и сфери на живота и обратно, и това изисква нови по-

интегрирани и комплексни подходи за тяхното решаване.  

Тя отговоря на нарастващата необходимост опазването и подобряването на 

качеството на околната среда да се разглежда като един от стълбовете на устойчивото 

развитие, съвместно с икономическото и социалното развитие. Стратегията очертава 

цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и възпроизводството на 

естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата природа, 
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разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в контекста на 

устойчивото развитие. 76 

На основа резултатите от извършените проучвания и анализи за съществуващите 

дадености и проблеми на община Кубрат в областта на околната среда, са определени и 

идентифицирани силните и слабите страни на общината, възможностите и заплахите, 

стоящи пред нея. След избора на визия на общината, се формулират целите, които 

населението и общинското ръководство смятат за определящи. Чрез изпълнението им 

ще се реализират очакванията на хората за едно по-добро бъдеще на Общината. 

I. Генерална стратегическа цел : Да се създадат условия за устойчиво икономическо 

развитие, като се стимулира предприемачеството и мотивира населението да опазва 

и развива  възможностите  на околната среда. 

За постигане на генералната стратегическа цел на Общината са формулирани 

следните специфични стратегически цели: 

Специфични стратегически цели : 

 

Специфична стратегическа цел № 1: До края на 2020 г. да се запази доброто 

качество на атмосферния въздух 

При анализа на този компонент не бяха идентифицирани сериозни проблеми с 

качеството на атмосферния въздух. Поради това, че въздухът е определящ компонент 

на околната среда, за постигане на целта е необходимо да се предприемат превантивни 

действия за недопускане влошаването на доброто качество на атмосферния въздух и за 

намаляване на запрашеността, като са предвидени следните мерки: 

Мярка 1.1: Периодичен контрол на източниците на емисии в атмосферния въздух на 

територията на общината; 

Мярка 1.2: Въвеждане на ефективно енергопотребление на територията на общината; 

Мярка 1.3: Реконструкция и ремонт на II-ри, III-ти, IV-ти клас пътища; 

Мярка 1.4: Организиране на информационни кампании. 

Основен индикатор за постигане на целта е: 

 резултатите от всяко измерване на съдържанието на вредни вещества в атмосферния 

въздух да бъдат под пределно допустимите концентрации. 

 

                                                           
 

76 Национална стратегия за околна среда 2009-2018г. 
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Специфична стратегическа цел № 2: Устойчиво и интегрирано управление на 

водните ресурси в община Кубрат 

За постигане на целта е необходимо предприемането на действия в два основни 

аспекта: да се сведат до минимум загубите на вода и риска от подаване на вода с 

влошени показатели и да се осигури пречистване на отпадъчните води, като са 

предвидени следните мерки: 

Мярка 2.1: Провеждане на мониторинг за качеството на питейната вода; 

Мярка 2.2: Поддържане състоянието на санитарно-охранителните зони (СОЗ) на 

водоизточниците в съответствие с нормативните изисквания; 

Мярка 2.3: Очистване на питейните води от сондажа при с. Юпер; 

Мярка 2.4: Повишаване ефективността на системата за водоснабдяване в общината; 

Мярка 2.5: Проектиране и изграждане на канализация за отпадъчни води и ПСОВ за 

селата в община Кубрат; 

Мярка 2.6: Локално пречистване на производствените отпадъчни води преди 

заустване. 

Основни индикатори за постигане на целта: 

 в края на програмния период да няма случай на подаване на питейна вода с влошени 

показатели; 

 свеждане до минимум на загубите на питейна вода; 

 санитарно-охранителните зони на водоизточниците да се поддържат в съответствие 

с нормативните изисквания; 

 реализирани проекти за реконструкция и рехабилитация на водопроводните мрежи 

на селата в общината; 

 намалено годишно количество на изпускани непречистени отпадъчни води. 

 

Специфична стратегическа цел № 3: Усъвършенстване на системата за управление 

на отпадъците в община Кубрат 

За постигане на целта е необходимо дейностите по управление на отпадъците да се 

извършват на регионален принцип, в добро сътрудничество с останалите общини от 

Регион за управление на отпадъците Разград; да се предприемат действия за 

подобряване на системите за събиране, като се въведе разделно събиране на всички 

видове отпадъци, за които са въведени изисквания и цели в националното 

законодателство; спазване на приоритетния ред (йерархията) при управлението на 
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отпадъците и повишаване ролята на обществеността, като са предвидени следните 

мерки: 

Мярка 3.1: Участие в реализацията на проектите за изграждане на регионални 

съоръжения и инсталации за предварително третиране и оползотворяване на отпадъци и 

разширение на регионалното депо за неопасни отпадъци; 

Мярка 3.2: Оптимизиране на системите за събиране на отпадъци, в т.ч. разделно 

събиране, на територията на общината; 

Мярка 3.3: Предотвратяване и намаляване количеството на образуваните отпадъци; 

Мярка 3.4: Предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци и 

замърсявания с отпадъци; 

Мярка 3.5: Включване на обществеността и осигуряване на обществена подкрепа в 

процеса на управление на отпадъците. 

Основни индикатори за постигане на целта: 

 изградени регионални съоръжения и инсталации за предварително третиране и 

оползотворяване на битови отпадъци; 

 функциониращи системи за разделно събиране на потоци отпадъци, за които са 

въведени нормативни изисквания и отговорности на местните власти; 

 постигнати цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, за които са 

отговорни местните власти; 

 брой домакинства, прилагащи домашно компостиране; 

 намалено количество на депонираните отпадъци; 

 брой и площ на терени, почистени от отпадъци. 

 

Специфична стратегическа цел № 4: Предотвратяване деградацията на земите и 

загубата на почви на територията на община Кубрат 

За постигане на целта са предвидени следните мерки: 

Мярка 4.1: Текущи анализи на състоянието на почвите на територията на общината; 

Мярка 4.2: Опазване на почвите от ерозия; 

Мярка 4.3: Агроекологично ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд; 

Мярка 4.4: Организиране на информационни кампании. 

Основни индикатори за постигане на целта: 

 резултатите от анализите на вредни вещества в почвите да бъдат под пределно 

допустимите концентрации; 

 намаляване на териториите, застрашени от ерозия; 
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 прилагане на добри земеделски практики, гарантиращи опазване на земите и 

почвите в общината. 

 

Специфична стратегическа цел № 5: Опазване и поддържане на биологичното 

разнообразие в община Кубрат и развитие на зелените системи 

За постигане на целта са предвидени следните мерки: 

Мярка 5.1: Опазване и устойчиво използване на горите; 

Мярка 5.2: Опазване и устойчиво използване на лечебните растения; 

Мярка 5.3: Устойчиво управление на защитените територии и защитени зони по 

Натура 2000 в общината; 

Мярка 5.4: Развитие на зелените системи с оглед подобряване качеството на живот и 

създаване на по-добри условия за отдих. 

Основни индикатори за постигане на целта: 

 процент на новозалесени площи в горския фонд; 

 площта на увредените гори от болести и пожари е намалена; 

 спазване на ограниченията и забраните за опазване на защитените територии по 

Закона за защитените територии и за опазване на местообитанията и птиците в 

защитените зони, част от  Натура 2000, обявени по Закона за биологичното 

разнообразие, намиращи се на територията на общината; 

 брой и площ на обновени, рехабилитирани и новоизградени зелени площи. 

 

Специфична стратегическа цел № 6: Намаляване на шума и влиянието на 

нейонизиращи лъчения 

За постигане на целта са предвидени следните мерки: 

Мярка 6.1: Поддържане нивата на шум в регламентираните норми; 

Мярка 6.2: Предпазване на населението от влиянието на нейонизиращи лъчения. 

Основни индикатори за постигане на целта: 

 изградени обходни пътища и рехабилитирана пътна настилка; 

 изградени зелени пояси около пътните артерии; 

 брой проведени кампании за информиране на населението за здравните рискове от 

използването в бита на техника, излъчваща нейонизиращи лъчения - източници на 

електромагнитни полета: телевизия, мобилни телефони, компютри, микровълнови 

печки и др. 
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Специфична стратегическа цел № 7: Подобряване на административния капацитет 

за управление на околната среда, информиране и ангажиране на местното население 

За постигане на целта са предвидени следните мерки: 

Мярка 7.1: Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната 

квалификация на кадрите, компетентни по управление на околната среда в общинската 

администрация; 

Мярка 7.2: Подобряване на информационната обезпеченост за управление на околната 

среда в община Кубрат; 

Мярка 7.3: Информиране на населението и привличане на обществеността в процеса 

на вземане на решения по отношение подобряване състоянието на околната среда в 

община Кубрат. 

Основни индикатори за постигане на целта: 

 брой служители, преминали обучение за повишаване на професионалната 

квалификация; 

 брой проведени обществени обсъждания и дискусии по екологични проблеми; 

 брой проведени информационни кампании по теми, свързани с опазване на околната 

среда; 

 брой издадени и разпространени информационни материали в областта на опазване 

на околната среда; 

 брой участия на общината в национални кампании, свързани с околната среда; 

 мотивиране на гражданите за участие в изпълнението на проекти, свързани с 

опазване на околната среда; 

 привличане на учебните заведения за провеждане на екологични кампании и 

обучения. 

Формулираните по-горе цели на Програмата за опазване на околната среда на 

община Кубрат са в унисон с националните цели и приоритети, изведени в Национална 

стратегия за околна среда 2009-2018 г., Национална стратегия за управление и развитие 

на водния сектор в Република България, Национален план за управление на отпадъците 

2014-2020 г., Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 и 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

Целите на Програмата предоставят основата за формулиране на пакет от 

дейности и задачи, които общинското ръководство смята да реализира, представени 

детайлно в Плана за действие на програмата. 
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V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2015-2020 г. 

 

Атмосферен въздух 

Специфична цел № 1: До края на 2020 г. да се запази доброто качество на атмосферния въздух 

Мярка Дейност, задача Отговорник Начален 

и  краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници 

Индикатор Ефект 

Мярка 1.1: 

Периодичен 

контрол на 

източниците на 

емисии в 

атмосферния 

въздух на 

територията на 

общината 

1.1.1. Съвместно планиране и 

осъществяване на проверки от  

РИОСВ - Русе 

Община 

Кубрат 

Периодич-

но (веднъж 

годишно) 

Общински 

бюджет 

Заплащане от 

замърсителите 

при наложени 

санкции 

Констативни 

протоколи за 

извършени 

анализи 

Предотвратяване 

на замърсяването 

на атмосферния 

въздух  

1.1.2. Създаване и поддържане 

на база данни на емисии на 

територията на общината и 

изнасяне всяка  година 

информация на видно място 

 

Община 

Кубрат 

2016 - 2020 Общински 

бюджет 

Поддържане 

на базата 

данни 

Информираност на 

населението и 

задържането му в 

района, 

Създаване на 

благоприятен 

климат и 

улесняване 

работата на кмета 

за привличане на 

инвестиции в 

района 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален 

и  краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници 

Индикатор Ефект 

Мярка 1.2: 

Въвеждане на 

ефективно 

енергопотребление 

на територията на 

общината. 

 

1.2.1. Разработване на проекти 

за  енергийна ефективност, в 

т.ч.: 

- реконструкция/ ремонт на 

общински сгради с цел 

подобряване на енергийната 

им ефективност; 

- газифициране на сгради; 

- използване на възобновяеми 

енергийни източници, в т.ч. 

дървесни брикети; слънчеви 

колектори и др. 

Община 

Кубрат 

 

Постоянен Общински 

бюджет 

Разработени 

проекти и 

представени за 

финансиране 

Създаване на 

основа за 

получаване на 

финансиране 

1.2.2. Реализация на проектите 

- реконструиране/ ремонт на 

общински сгради за 

подобряване на енергийната 

им ефектимност; 

- газифициране на сгради; 

- използване на възобновяеми 

енергийни източници, в т.ч. 

дървесни брикети, слънчеви 

колектори и др.. 

 

2016 - 2020 Фонд 

„Енергийна 

ефективност и 

възобновяеми 

източници“, 

Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020г., 

НДЕ, ПУДООС 

Дейностите по 

проектите са 

изпълнени 

Намаляване на 

замърсяването на 

въздуха от течни и 

твърди горива 

Мярка 1.3: 

Реконструкция и 

ремонт на II-ри, 

III-ти, IV-ти клас 

пътища  

1.3.1. Реконструкция и ремонт 

на II-ри и III-ти клас пътища 

Община 

Кубрат 

Областна 

администрация 

2016-2020 АПИ, МРРБ 

 

Реконструира- 

ни и 

ремонтирани 

пътища 

Намаляване 

праховото 

замърсяване на 

въздуха и на шума 

1.3.2. Ремонт на общинска 

пътна мрежа(IV-ти класни 

пътища) 

Община 

Кубрат 

 

2016-2020 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020г., 

Общински 

бюджет 



 

115 

 

Мярка Дейност, задача Отговорник Начален 

и  краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници 

Индикатор Ефект 

Мярка 1.4: 

Организиране на 

информационни 

кампании  

1.4.1. Подготовка и 

провеждане на кампании за 

предимствата за здравето на 

хората и околната среда от 

прилагането на 

екологосъобразни практики в 

ежедневието, като: 

- преминаване изцяло към 

горива водещи до по-ниски 

емисии (газ) 

- предотвратяване и 

преустановяване паленето на 

стърнищата 

Община 

Кубрат 

 

Постоянен Общински 

бюджет, 

НПО 

Разпростране- 

ни информа- 

ционни 

материали 

Убеденост на 

обществеността в 

прилагането на 

екологосъобразни 

практики в 

ежедневието 
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Води 

Специфична цел № 2: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси в община Кубрат 

Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 2.1: 

Провеждане на 

мониторинг за 

качеството на 

питейната вода 

2.1.1. Актуализиране на 

Програмата за мониторинг на 

питейната вода и изготвяне на 

график за пробовземане и 

анализ 

РЗИ, 

ВиК 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

ежегодно ВиК „Меден 

кладенец” 

ЕООД, 

РЗИ 

Изготвен е график Наличие на 

информация за 

качеството на 

питейната вода 

2.1.2. Реализиране на мерките от 

графика  

РЗИ, 

ВиК 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

2016-2020 ВиК „Меден 

кладенец” 

ЕООД, 

РЗИ 

Мерките от 

графика са 

изпълнени 

Мярка 2.2: 

Поддържане 

състоянието на 

санитарно-

охранителните 

зони (СОЗ) на 

водоизточниците в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания 

2.2.1. Планиране на мерки за 

подобряване състоянието на 

СОЗ 

ВиК 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

ВиК 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

2016 ВиК „Меден 

кладенец” 

ЕООД 

Доклад за 

необходимите 

мерки 

Отстраняване на 

несъответствията 

с нормативната 

уредба и 

цялостно 

подобряване на 

състоянието на 

СОЗ 

2.2.2. Реализация на мерките 2017-2020 СОЗ са в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания 

Мярка 2.3: 

Очистване на 

питейните води от 

сондажа при 

с.Юпер 

2.3.1. Установяване причините  

за високото съдържание на 

нитрати в питейните води при 

с.Юпер 

ВиК 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД, 

РЗИ, 

Община 

Кубрат 

2016 Общински 

бюджет  

Установени 

причини 

Създаване на 

основа за търсене 

на методи  и 

разработване на 

проекта за 

премахване на 

замърсяването 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

2.3.2. Разработване на проект за 

финансиране на очистването на 

питейните води при с. Юпер 

ВиК 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

2016-2017 Разработен проект  Получаване на 

финансиране за 

дейностите по 

очистване 

2.3.3. Изпълнение на проекта ВиК 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД, 

изпълнител 

на проекта 

2017-2020 Национални 

екофондове 

Количества 

нитрати в пробите 

Питейна вода със 

съдържание на 

нитрати съгласно 

нормите 

Мярка 2.4: 

Повишаване 

ефективността на 

системата за 

водоснабдяване в 

общината 

 

2.4.1. Разработване на проекти 

за реконструкция и 

рехабилитация на 

водопроводните мрежи на 

селата в община Кубрат 

Община 

Кубрат, 

ВиК 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

Съгласно 

Регионалния 

генерален 

план за 

водоснабдя- 

ване и 

канализация 

на 

обособената 

територия 

на ВиK 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

Общински 

бюджет, 

външно 

финансира- 

не 

Наличие на  

одобрени проекти 

Създаване на 

основа за 

получаване на 

финансиране 

2.4.2. Изпълнение на проекти за 

повишаване ефективността на 

водоснабдителната система - 

реконструкция и рехабилитация 

на водопроводните мрежи на 

селата в община Кубрат 

Община 

Кубрат, 

ВиК 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД, 

изпълните- 

ли на 

проектите 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 

2014-2020г., 

ПУДООС, 

Общински 

бюджет 

 

Изградени, 

реконструирани и 

рехабилитирани 

съоръжения 

Намаление  на 

себестойността на 

питейната вода 

Намаляване 

загубите на 

питейна вода 

Мярка 2.5: 

Проектиране и 

изграждане на 

канализация за 

отпадъчни води и 

ПСОВ за селата в 

2.5.1. Проектиране на 

канализационни мрежи за 

отпадъчни води и ПСОВ за 

селата в Община Кубрат 

Община 

Кубрат, 

ВиК 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

Съгласно 

Регионалния 

генерален 

план за 

водоснабдя- 

ване и 

Общински 

бюджет, 

външно 

финансира- 

не  

Готови проекти Създаване на 

основа за 

получаване на 

финансиране 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

община Кубрат 2.5.2. Изграждане на 

канализационни мрежи за 

отпадъчни води и ПСОВ за 

селата в Община Кубрат 

Община 

Кубрат, 

Вик 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД, 

изпълните- 

ли на 

проектите 

канализация 

на 

обособената 

територия 

на ВиK 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 

2014-2020г., 

ПУДООС, 

Общински 

бюджет 

 

Изградени 

канализационни 

системи 

Опазване от 

замърсяване на 

подземните води 

Мярка 2.6:  

Локално 

пречистване на 

производствените 

отпадъчни води 

преди заустване 

2.6.1. Задължаване 

предприятията да изградят 

локални пречиствателни 

съоръжения за отпадъчни води, 

преди включването им в 

градската канализационна 

мрежа или заустването им в 

дерета II категория 

Община 

Кубрат, 

РИОСВ-

Русе 

постоянен Не са 

необходими 

средства 

Заповед на кмета и 

предписания на 

РИОСВ-Русе 

Пречистени 

отпадъчни води 

2.6.2. Изграждане на локални 

пречиствателни станции 

Предприя- 

тия на 

територия- 

та на  

община 

Кубрат 

съгласно 

предписания 

та 

Бизнес 

инвестиции 

Изградени локални 

пречиствателни 

съоръжения 

Пречистени 

отпадъчни води 
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Отпадъци 

Специфична цел № 3: Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците в община Кубрат 

Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 3.1:  

Участие в 

реализацията на 

проектите за 

изграждане на 

регионални 

съоръжения и 

инсталации за 

предварително 

третиране и 

оползотворяване на 

отпадъци и 

разширение на 

регионалното депо 

за неопасни 

отпадъци 

3.1.1. Участие в реализацията на 

проект за изграждане на 

инсталация за сепариране на 

битови отпадъци и инсталация 

за компостиране на зелени 

отпадъци и биоотпадъци в 

Регион Разград: 

- подготовка на проектно 

предложение за финансиране по 

Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.; 

- изграждане на инсталациите 

РСУО, 

Община 

Разград, 

Община 

Кубрат 

2016-2020 ОПОС 2014-

2020, 

Общински 

бюджети на 

общините от 

регион 

Разград 

Изградени 

инсталации за 

сепариране и 

компостиране 

Осигурен капацитет за 

предварително 

третиране и 

оползотворяване на 

битови отпадъци 

3.1.2. Участие в реализацията на 

проект за разширение на 

регионалното депо за неопасни 

отпадъци в Регион Разград: 

- подготовка на проектно 

предложение за финансиране; 

- разширение на депото – 

изграждане на нови клетки 

РСУО, 

Община 

Разград, 

Община 

Кубрат 

2016-2020 ДБ, 

ПУДООС, 

Общински 

бюджети на 

общините от 

регион 

Разград 

Изградени 

нови клетки 

за 

разширение 

на 

регионалното 

депо за 

неопасни 

отпадъци 

Осигурен капацитет за 

депониране на 

остатъците от 

третирането на битови 

отпадъци и на 

строителни отпадъци 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 3.2: 

Оптимизиране на 

системите за 

събиране на 

отпадъци, в т.ч. 

разделно събиране, 

на територията на 

общината 

3.2.1. Оптимизиране на 

съществуващата система за 

събиране и извозване на 

смесени битови отпадъци: 

- разработване на по-ефективни 

маршрутни графици за 

събиране и извозване; 

- увеличаване честотата на 

извозване; 

- оптимизиране броя на 

съдовете за събиране  

- подмяна на амортизирани 

съдовете и техниката за 

извозване 

Община 

Кубрат; 

Дружество, 

на което са 

възложени 

дейностите 

постоянен Общински 

бюджет; 

Дружество, 

на което са 

възложени 

дейностите 

Нови 

маршрутни 

графици 

Увеличена 

честота на 

извозването 

Увеличен 

брой съдове 

Нови съдове 

 

Икономически 

ефективно събиране и 

извозване; 

Подобряване на 

чистотата на 

населените места; 

Няма 

нерегламентирано 

изхвърляне на 

отпадъци 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 3.2: 

Оптимизиране на 

системите за 

събиране на 

отпадъци, в т.ч. 

разделно събиране, 

на територията на 

общината 

3.2.2. Прилагане на системи за 

разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци 

съгласно сключените договори 

за сътрудничество с 

Организации по 

оползотворяване, в т.ч.: 

- система за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки и 

битови отпадъци от хартия и 

картон, метали, пластмаси и 

стъкло; 

- система за разделно събиране 

на негодни за употреба 

батерии и акумулатори; 

- система за разделно събиране 

на излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване; 

- система за разделно събиране 

на излезли от употреба гуми; 

- събиране и разкомплектоване 

на излезли от употреба 

моторни превозни средства 

Организа- 

ции по 

оползотво- 

ряване на 

масово 

разпростра

нени 

отпадъци, с 

които са 

сключени 

договори за 

сътрудни- 

чество 

постоянен Организа- 

ции по 

оползотво- 

ряване на 

масово 

разпростран

ени 

отпадъци, с 

които са 

сключени 

договори за 

сътрудни- 

чество 

Функционира

щи системи 

за разделно 

събиране на 

масово 

разпростране

ни отпадъци, 

за които е 

въведена 

отговорност 

на произво-

дите 

Повишаване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени битови 

отпадъци; 

Изпълнение на целите 

за рециклиране и 

оползотворяване, 

заложени в 

националното 

законодателство по 

управление на 

отпадъците; 

Намаляване 

количеството ТБО, 

които ще се извозват 

до Регионално депо 

Разград 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 3.2: 

Оптимизиране на 

системите за 

събиране на 

отпадъци, в т.ч. 

разделно събиране, 

на територията на 

общината 

3.2.3. Въвеждане на система за 

разделно събиране на 

биоразградими и биоотпадъци: 

- осигураване на контейнери и 

техника за събиране и 

извозване; 

- транспортиране на разделно 

събраните биоразградими и 

биоотпадъци от територията 

на общината до регионалната 

инсталация за компостиране. 

Община 

Кубрат 

до 2020 ОПОС 2014-

2020, 

Общински 

бюджет 

Функционира

ща система за 

разделно 

събиране на 

биоразгради- 

ми и био- 

отпадъци 

Повишаване на 

количествата 

оползотворени битови 

отпадъци; 

Изпълнение на целите 

за ограничаване на 

количеството 

депонирани 

биоразградими битови 

отпадъци, заложени в 

националното 

законодателство по 

управление на 

отпадъците 

3.2.4. Прилагане на система за 

събиране на строителни 

отпадъци от домакинствата 

Община 

Кубрат 

2017-2020 Общински 

бюджет, 

Генератори 

на 

строителни 

отпадъци 

Функционира

ща система за 

събиране на 

строителни 

отпадъци от 

домакинства- 

та 

Изпълнение на 

задълженията, 

регламентирани в 

националното 

законодателство по 

управление на 

отпадъците 

3.2.5. Въвеждане на система за 

разделно събиране на опасни 

битови отпадъци 

 

Община 

Кубрат 

2017-2020 Общински 

бюджет 

Функционира

ща система за 

разделно 

събиране на 

опасни 

битови 

отпадъци 

Изпълнение на 

задълженията, 

регламентирани в 

националното 

законодателство по 

управление на 

отпадъците 



 

123 

 

Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 3.3: 

Предотвратяване и 

намаляване 

количеството на 

образуваните 

отпадъци 

3.3.1.Провеждане на 

информационни кампании за 

насърчаване на населението за 

използване на опаковки за 

многократна употреба 

Община 

Кубрат, 

Организа- 

ция по 

оползотво- 

ряване на 

опаковки 

постоянен 

 

Общински 

бюджет, 

ООп 

Проведени 

информацион

ни кампании 

Предотвратяване 

образуването на 

отпадъци  

3.3.2. Въвеждане на 

икономически стимули (чрез 

размера на патентния данък) за 

данъчно задължени лица, чиято 

дейност пряко води до повторна 

употреба на дадени продукти 

(напр. ремонт на обувки, 

мебели, дрехи, домакински 

уреди и др.), чрез което се 

предотвратява и намалява 

количеството на образуваните 

отпадъци 

Община 

Кубрат 

Общински 

съвет - 

Кубрат 

2017-2018 - Размер на 

патентния 

данък, 

стимулиращ 

извършването 

на услуги, 

водещи до 

предотвратя- 

ване и 

намаляване 

образуването 

на отпадъци 

Осигурени стимули  

за лицата,  

предоставящи  

услуги, водещи до 

предотвратяване 

образуването на 

отпадъци 

3.3.3. Въвеждане на електронни 

услуги за населението и 

фирмите 

Община 

Кубрат 

2017-2018 Общински 

бюджет 

 

Въведени 

електронни 

услуги за 

населението и 

фирмите 

Предотвратени  

отпадъци от хартия 

чрез предоставянето 

на електронни услуги 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

3.3.4. Въвеждане на домашно 

компостиране  

- предоставяне на компостери 

на домакинствата; 

- предоставяне на 

информационни материали и 

ръководства за домашно 

компостиране на домакинствата 

Община 

Кубрат 

2017-2020 ОПОС 2014-

2020, 

ПУДООС, 

Отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

Брой  

домакинства,  

прилагащи  

домашно  

компостиране 

Предотвратени  

биоразградими 

отпадъци 

Мярка 3.4: 

Предотвратяване и 

намаляване на 

риска от 

депонирани 

отпадъци и 

замърсявания с 

отпадъци 

3.4.1. Изпълнение на План за 

мониторинг за закритото 

общинско депо за отпадъци 

Община 

Кубрат 

Съгласно 

периодич- 

ността, 

посочена в 

плана 

Общински 

бюджет 

Протоколи от 

анализи 

Подобряване на 

параметрите на 

околната среда 

 

 

 

 

Опазване на здравето 

на населението в 

общината 

3.4.2.Почистване на локални 

замърсявания, 

нерегламентирани сметища и 

замърсени терени 

Община 

Кубрат 

2016-2020 Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Брой и площ 

на 

почистените 

терени 

5.3 Предприемане на мерки за 

недопускане на повторно 

замърсяване 

Община 

Кубрат 

постоянен Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Наличие на 

табели, 

наложени 

санкции 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 3.5: 

Включване на 

обществеността и 

осигуряване на 

обществена 

подкрепа в процеса 

на управление на 

отпадъците 

3.5.1. Информиране на 

обществеността: 

- провеждане на 

информационни кампании за 

запознаване на населението с 

политиката за управление на 

отпадъците, провеждана от 

общинското ръководство; 

- издаване на информационни 

бюлетини и образователни 

листовки 

Община 

Кубрат 

Организа- 

ции по 

оползотво- 

ряване на 

отпадъци, с 

които са 

сключени 

договори за 

сътрудни- 

чество 

постоянен Общински 

бюджет 

Организа- 

ции по 

оползотво- 

ряване на 

отпадъци 

Проведени  

информацион

ни кампании, 

Издадени 

бюлетини и 

листовки 

 

Повишаване 

екологичната култура 

на населението на 

общината 

3.5.2. Проучване на 

общественото мнение 

Община 

Кубрат 

постоянен Проведени 

анкети 

Съобразяване 

дейностите по 

управление  на 

отпадъците с 

общественото мнение 

3.5.3. Регламентиране на 

правата, задълженията и 

отговорностите на гражданите, 

като участници в процеса на 

управление на отпадъците 

Община 

Кубрат, 

Общински 

съвет - 

Кубрат 

Периодично 

актуализира

не на 

общински 

наредби при 

необходи- 

мост 

Актуализира- 

ни наредби 

Участие на 

населението в 

управлението на 

отпадъците 
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Земи и почви 

Специфична цел № 4: Предотвратяване деградацията на земите и загубата на почви на територията на община Кубрат 

Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 4.1: 

Текущи анализи на 

състоянието на 

почвите на 

територията на 

общината 

4.1.1. Определяне на местата за 

вземане на проби за анализ на 

почвите 

Община 

Кубрат, 

РИОСВ 

Русе 

2016-2020 Община 

Кубрат, 

Мониторин- 

гова 

програма на 

РИОСВ Русе 

Определени 

места за 

пробовзимане 

Наличие на 

информация за 

състоянието на почвите 

4.1.2. Анализ на проби от почви РИОСВ 

Русе 

2016-2020 Протоколи от 

анализ 

Мярка 4.2: 

Опазване на 

почвите от ерозия 

4.2.1. Залесяване с подходяща 

растителност 

Община 

Кубрат 

Постоянен Общински 

бюджет, 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 

2014-2020г. 

 

Процент на 

ветровата и 

водната ерозия 

Опазване на почвите в 

общината 

4.2.2. Засилване контрола по 

палене на стърнища, слогове, 

крайпътни ивици, сухи треви в 

мери и пасища, сервитути на 

реки и дерета, нерегламентирани 

сметища в близост до земеделски 

земи 

Мярка 4.3: 

Агроекологично 

ползване на пасища 

и мери от 

общинския 

поземлен фонд 

4.3.1. Включване на клаузи в 

договорите с наемателите на 

пасища и мери от общинския 

поземлен фонд за поддържане на 

предоставените имоти в добро 

земеделско и екологично 

състояние, забрана за палене на 

сухи треви и растителност  

Община 

Кубрат 

постоянен - Наличие на 

клаузи в 

договорите 

Опазване на почвите в 

общината 

4.3.2. Контрол по изпълнението 

на договорите 

Община 

Кубрат 

постоянен Общински 

бюджет 

постъпления 

от наеми 

Брой извършени 

проверки 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 4.4: 

Организиране на 

информационни 

кампании  

 

4.4.1. Изготвяне на 

информационен бюлетин за 

въвеждане и прилагане на 

правилата за добри земеделски 

практики и разпространението му 

сред земеделските производители 

Община 

Кубрат 

Постоянен Общински 

бюджет, 

НПО 

Разпространени 

информационни 

материали, 

Проведени 

кампании, 

семинари  

Убеденост на 

обществеността в 

прилагането на 

екологосъобразни 

практики в ежедневието 

4.4.2. Провеждане на семинари с 

лектори от Областна дирекция 

„Земеделие“ за биологичното 

производство и агроекологичните 

практики 

4.4.3. Подготовка и провеждане 

на кампании за предимствата за 

здравето на хората и околната 

среда от прилагането на 

екологосъобразни практики в 

ежедневието, като 

предотвратяване и 

преустановяване паленето на 

стърнищата 
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Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони, лечебни растения, зелени системи 

Специфична цел № 5: Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в община Кубрат и развитие на  

зелените системи 

Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 5.1: 

Опазване и 

устойчиво 

използване на 

горите  

5.1.1. Провеждане на 

мероприятия за: 

- опазване на горите от пожари;  

- опазване на горите от 

замърсявания; 

- опазване на 

биоразнообразието; 

- предотвратяване на 

дългосрочната загуба на 

естествената растителност; 

- залесяване и др. 

Община 

Кубрат, 

Регионална 

дирекция 

по горите, 

ДГС 

Сеслав 

постоянен Общински 

бюджет, 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 2014-

2020г., 

ПУДООС 

Състояние на 

горите и на 

горските 

площи, 

Процент на 

новозалесени 

площи в 

горския фонд 

Запазване 

състоянието на 

горите и на горските 

площи 

Мярка 5.2: 

Опазване и 

устойчиво 

използване на 

лечебните растения 

5.2.1. Изпълнение на 

създадената организация за 

управление на лечебните 

растения на територията на 

общината в съответствие с 

изискванията на Закона за 

лечебните растения и 

предприемане на необходимите 

действия в съответствие със 

Закона за лечебните растения 

Община 

Кубрат, 

Областна 

управа 

постоянен Общински 

бюджет 

Брой издадени 

заповеди за 

опазване на 

лечебни 

растения, 

Брой издадени 

позволителни 

за ползване на 

ЛР, 

Брой издадени 

удостоверения 

за култивирано 

отглеждане на 

ЛР 

Запазени 

местообитания на 

лечебни растения 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 5.3: 

Устойчиво 

управление на 

защитените 

територии и 

защитени зони по 

Натура 2000 в 

общината 

5.3.1.Спазване на ограниченията 

и  забраните за опазване на 

защитените територии по 

Закона за защитените територии 

и за опазване на 

местообитанията и птиците в 

защитените зони, част от  

Натура 2000, обявени по Закона 

за биологичното разнообразие, 

намиращи се на територията на 

общината 

Община 

Кубрат, 

РИОСВ 

Русе 

постоянен Общински 

бюджет, 

Контролна 

дейност на 

РИОСВ Русе 

Брой 

извършени 

проверки за 

опазване на 

биологичното 

разнообразие 

Запазване на 

изчезващите птици и 

местообитания и 

застрашени видове 

Мярка 5.4: 

Развитие на 

зелените системи с 

оглед подобряване 

качеството на 

живот и създаване 

на по-добри 

условия за отдих 

5.4.1. Разработване и 

реализация на проекти за 

обновяване и рехабилитация на 

обществени зелени площи и 

изграждане на нови зелени 

площи, екопътеки за развитие 

на екологичен туризъм, детски 

площадки и спортни 

съоръжения 

Община 

Кубрат 

2016-2020 Общински 

бюджет, 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 2014-

2020г., 

ПУДООС 

Брой и площ на 

обновени, 

рехабилитиран

и и ново- 

изградени 

зелени площи и 

съоръжения 

Подобряване 

качеството на живот 

и създаване на по-

добри условия за 

отдих 

По-добро качество на 

атмосферния въздух 
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Шумово натоварване на градската среда, физични фактори на околната среда 

Специфична цел № 6: Намаляване на шума и влиянието на нейонизиращи лъчения 

Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 6.1: 

Поддържане нивата 

на шум в 

регламентираните 

норми 

6.1.1. Изграждане на обходни 

пътища и подобряване на 

пътната настилка в населените 

места 

Община 

Кубрат 

2016-2020 Програма за 

развитие на 

селските 

райони 2014-

2020г., 

Общински 

бюджет 

Изградени 

обходни 

пътища, 

Рехабилитира

на пътна 

настилка 

Ограничаване нивата 

на шум от 

преминаващи 

превозни средства 

6.1.2. Изграждане на зелени 

пояси около пътните артерии 

Община 

Кубрат 

2016-2020 Програма за 

развитие на 

селските 

райони 2014-

2020г., 

Общински 

бюджет 

Изградени 

зелени пояси 

Намаляване на шума 

и подобряване на 

градската среда 

6.1.3. Регулиране движението на 

автомобилния транспорт в 

населените места 

Община 

Кубрат 

постоянен - Оптимизирано 

движение на 

автомобилния 

транспорт 

Намаляване на шума 

и подобряване на 

градската среда 

6.1.4. Контрол за спазване на 

правилата и нормите за 

изпълнение на строежи по 

отношение на шума 

Община 

Кубрат 

постоянен - Брой 

извършени 

проверки, 

наложени 

санкции 

Намаляване на шума 

и подобряване на 

градската среда 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 6.2: 

Предпазване на 

населението от 

влиянието на 

нейонизиращи 

лъчения 

6.2.1. Информиране на 

населението за здравните 

рискове от използването в бита 

на техника, излъчваща 

нейонизиращи лъчения -

източници на електромагнитни 

полета: телевизия, мобилни 

телефони, компютри, 

микровълнови печки и др. 

Община 

Кубрат, 

РЗИ 

постоянен Общински 

бюджет, 

НПО 

Брой 

проведени 

кампании 

Намаляване рисковете 

за населението от 

влиянието на 

нейонизиращи 

лъчения  
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Институционални мерки; информиране и приобщаване на обществеността 

Специфична цел № 7: Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда, информиране и 

ангажиране на местното население 

Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 7.1: 

Осигуряване на 

възможности за 

повишаване на 

професионалната 

квалификация на 

кадрите, 

компетентни по 

управление на 

околната среда в 

общинската 

администрация 

7.1.1. Осигуряване на 

възможности за повишаване на 

професионалната квалификация 

на кадрите, компетентни по 

управление на околната среда в 

общинската администрация 

Община 

Кубрат 

2016-2020 Оперативна 

програма 

„Добро 

управление“ 

2014-2020г., 

НСОРБ, 

АСЕКОБ, 

МОСВ, 

Общински 

бюджет 

Брой 

служители, 

преминали 

обучение 

Повишаване на 

административния и 

професионален 

капацитет на 

общинската 

администрация 

7.1.2. Обучение на 

специалистите в общината за 

извършване на процедурите по 

екологична оценка 

Община 

Кубрат 

2016-2020 АСЕКОБ, 

МОСВ, 

Общински 

бюджет 

Брой 

служители, 

преминали 

обучение, 

Участие в 

семинари 

Правилно провеждане 

на процедурите 

7.1.3. Изграждане на общински 

капацитет за прилагане на 

екологичното законодателство, 

за разработване и управление на 

екологични инфраструктурни 

проекти и малки проекти 

Община 

Кубрат 

2016-2020 Оперативна 

програма 

„Околна 

среда“ 2014-

2020г., 

АСЕКОБ, 

МОСВ, 

Общински 

бюджет 

Брой 

служители, 

преминали 

обучение, 

Участие в 

семинари 

Подобряване на 

прилагането на 

екологичното 

законодателство, 

Повишаване на 

възможностите за 

усвояване на средства 

от Европейски 

фондове 
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Мярка Дейност, задача Отговорник Начален и 

краен срок 

Финансиране 

възможни 

източници  

Индикатор Ефект 

Мярка 7.2: 

Подобряване на 

информационната 

обезпеченост за 

управление на 

околната среда в 

община Кубрат 

7.2.1. Проучване и прилагане на 

добрите практики в областта на 

информационното осигуряване 

на управлението на територията 

и опазването на околната среда 

Община 

Кубрат 

2016-2020 Оперативна 

програма 

„Добро 

управление“ 

2014-2020г., 

Общински 

бюджет 

Внедрени 

информацион

ни продукти 

Повишаване на 

ефективността на 

общинската 

администрация  

7.2.2. Оптимизиране на раздела 

в сайта на общината, 

предоставящ актуална 

информация за компонентите и 

факторите на околната среда и 

дейностите на общината в 

областта на ОС 

Община 

Кубрат 

2016-2020 Общински 

бюджет 

Наличие на 

информация 

Повишаване 

информираността на 

обществеността 

Мярка 7.3: 

Информиране на 

населението и 

привличане на 

обществеността в 

процеса на вземане 

на решения по 

отношение 

подобряване 

състоянието на 

околната среда в 

община Кубрат 

7.3.1. Обществени обсъждания и 

дискусии по екологични 

проблеми 

Община 

Кубрат, 

Местни 

инициатив

ни групи, 

НПО 

2016-2020 Общински 

бюджет, 

НПО 

Брой 

проведени 

обсъждания и 

дискусии 

Повишаване 

ангажираността на 

обществеността по 

проблемите на 

околната среда 

7.3.2. Провеждане на 

информационни кампании по 

теми, свързани с местни аспекти 

на околната среда в общината; 

издаване и разпространение на 

информационни материали 

Община 

Кубрат, 

НПО, 

РИОСВ 

2016-2020 Общински 

бюджет, 

НПО 

Брой 

проведени 

кампании, 

разпростране- 

ни информ. 

материали 

Повишаване 

информираността на 

обществеността 

7.3.3. Участие в националните 

кампании, свързани с околната 

среда 

Община 

Кубрат, 

НПО, 

Учебни 

заведения 

2016-2020 Общински 

бюджет, 

ПУДООС, 

НПО 

Национални 

кампании с 

участие на 

общината 

Подобряване 

състоянието на 

околната среда 

 

 



 

134 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Процесът на организация на изпълнението, осъществяване на мониторинг, 

контрол и последваща оценка на изпълнението на политиката за опазване на околната 

среда, в частност на настоящата Програма за опазване на околната среда, която 

дефинира тази политика за периода 2015-2020 г., се организира от Кмета на общината 

или от упълномощено от него друго длъжностно лице. За установяване на степента на 

изпълнение на целите на ПООС се предвижда система за наблюдение и оценка. 

Наблюдението и оценката следва да проследяват ежегодно до каква степен са 

изпълнени конкретните задачи (чрез индикатори за изпълнение) за постигане целите на 

ОПООС и спазени ли са основни принципи, като прозрачност и публичност. В случаи, 

че не са изпълнени задачите за съответния период или не са съблюдавани принципите, 

се извършва анализ на причините за това и какви действия следва да бъдат предприети 

с оглед на тяхното реализиране. 

Наблюдението и оценката следва да отчитат настъпващите промени в 

състоянието на околната среда, в резултат от предприетите действия. За тази цел е 

разработена система от индикатори, разгледани в плана за действие на общинската 

програма за опазване на околната среда. 

По отношение на реализацията на заложените в Програмата цели, мерки и 

задачи, основната дейност за координация, изпълнение и отчет е задължение на еколога 

на общината. 

Контролът по изпълнението на програмата се осъществява от Общински съвет – 

Кубрат. Ежегодно Кметът на Общината внася в Общински съвет отчет за изпълнението 

на Програмата, а при необходимост и предложения за нейното допълване и 

актуализиране. Докладите по изпълнение на програмата се подготвят от експерт-

еколога от отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни 

дейности и европейски проекти“. Годишните доклади трябва да съдържат информация 

за напредъка по изпълнение на плана за действие, реално постигнатите резултати, 

използваните финансови ресурси, ефективността на изпълнените мерки и предложения 

за актуализация. 

За наблюдение и оценка на изпълнението на ОПООС, координиращ орган е 

РИОСВ-Русе. 
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Общинската Програмата за опазване на околната среда, има характер на 

отворена система, която периодично ще бъде актуализирана и допълвана. 

Финансирането на отделните действия се извършва в рамките на ежегодно 

утвърждаваните средства по бюджета, национални програми, националните фондове и 

донорски програми, имащи отношение към околната среда. 

Основните компоненти на Програмата за опазване на околната среда (визия, 

цели, мерки в плана за действие) имат за цел да дадат перспективи и насоки за 

развитие. Тези компоненти не ограничават възможността да бъдат разработвани, 

предлагани и реализирани и други практически мерки и дейности, стига да са 

финансово и организационно обезпечени. В този смисъл партньорството между 

общинските власти, областната администрация, държавата, бизнес субектите, НПО и 

всички заинтересовани лица и институции ще осигури възможност за изпълнение на 

по-голям обем от планираните мерки и дейности. 

ИЗТОЧНИЦИ: 

 Общински план за развитие 2014-2020 г. 

 Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009 - 

2015 г. 

 Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. 

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 

България 

 Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие 

 Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 

 Интернет страница на община Кубрат - http://kubrat.bg/ 

 Интернет страница на Министерство на околната среда и водите - 

http://moew.government.bg/ 

 Интернет страница на Изпълнителна агенция по околна среда и водите -   

http://eea.government.bg/ 

 Интернет страница на РИОСВ – Русе - http://www.riosv-ruse.org/ 

 Интернет страница на РЗИ – Разград - http://www.rzi-razgrad.org/ 

http://kubrat.bg/
http://www.riosv-ruse.org/
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 Интернет страница на НАТУРА 2000 - http://natura2000.moew.government.bg/ 

 Интернет страница на НСИ - http://www.nsi.bg/ 

 Общинска целева програма за енергийна ефективност за 2009 г. 

 Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, одобрена с решение на ЕК на 

15 юни 2015 г. 

 План за управление на речните басейни в Дунавски район 2010-2015 г. 

 

Нормативни документи: 

 Закон за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г. 

 Закон за водите, Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г. 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух, Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г. 

 Закон за управление на отпадъците, Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г. 

 Закон за почвите, Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007 г. 

 Закон за защита от шума в околната среда, Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г. 

 Закон за биологичното разнообразие, Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г. 

 Закон за лечебните растения, Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000 г. 

 Закон за защитените територии, Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998 г. 

 

http://www.nsi.bg/

