
ОТЧЕТ 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 

 

Настоящият отчет се изготвя във връзка с изпълнение на изискванията на чл.79, 

ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от Закон за управление на 

отпадъците. 

 Целите в програмата като цяло се свеждат до акцентиране върху най важните 

екологични проблеми и разработване на проекти за финансиране. Основните задачи, 

които си е поставила общината за постигане на устойчиво развитие са обединени в 

следните основни направления: 

 управление на отпадъци; 

 водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води; 

 

РАЗДЕЛ ОТПАДЪЦИ 

 

На основание чл.52, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците и чл. 79, ал.  1 и ал. 

4 от Закон за опазване на околната среда, кмета на общината е разработил Програма за 

управление на отпадъците, която е приета от общински съвет – гр. Кубрат, 

контролиращ изпълнението й. Програмата за управление на отпадъците е неразделна 

част от общинската програма за опазване на околната среда. 

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

изминалата година са: 

1. Намаляване или ограничаване образуването на отпадъци; 

2. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, отговарящо на 

Европейските стандарти; 

3. Почистване на старите замърсявания с отпадъци; 

Събирането и извозването на битови отпадъци се извършва по график, съгласно 

договора с „Гранд Комерс” ЕООД и Заповед №1103/28.10.2013 г. на кмета на община 

Кубрат, с която ежегодно до 31 октомври се определят границите на районите, в които 

се извършва тази дейност, както и честотата на сметоизвозване. През 2013 г. са 

закупени 47 броя съдове за отпадъци. 

Декларация по образец за определяне на такса битови отпадъци според 

количеството на генерираните отпадъци подадоха общо шест учреждения и 

предприятия и три училища. Молба за разсрочване на задължения е подадена от едно 

предприятие. 

Относно осъществяване на сътрудничество с организациите по оползотворяване на 

отпадъците, община Кубрат отправи покана за реализиране на проект за изграждане на 

система за разделно събиране на отпадъци от опаковки до четирите организации по 

оползотворяване, получили разрешение по чл.81 от Закона за управление на 

отпадъците. С писма организациите ни уведомиха, че отказват сътрудничество с 

община Кубрат, поради запълнен капацитет на работа с общини. 

През годината се почистиха всички констатирани замърсени с отпадъци площи в 

населените места на общината. По програма „Развитие на човешките ресурси“ се 

назначиха 23 броя на длъжност „Общ работник” и 7 броя на длъжност „техник 

екология”, а по НП „ОСПОЗ се назначиха 7 броя на длъжност „озеленяване” към 

общината. Същите почистваха замърсените зелени площи, уличните платна и 

териториите за широко обществено ползване.  



За 2013 г. от звено „Контрол по наредбите на Обс – Кубрат“ са съставени  10 бр. 

актове за установено административно нарушение с 10 броя наказателни 

постановления.  

Извършва се периодичен контрол върху: 

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

- нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци; 

- изпълнение на графици за сметосъбиране и сметоизвозване; 

През изминалата година експерти на РИОСВ съвместно с експерти на общинска 

администрация са извършили  пет проверки за контрол чистотата на населените места.  

Съгласно дадените предписания в констативните протоколи, всички замърсени площи 

са почистени в срок. 

Съгласно Заповед №ОМП-04/17.04.2013 г. на Областния управител комисия 

извърши обследване и контрол на обекти от критичната инфраструктура, работещи с 

опасни химични вещества. Комисията констатира, че ББ-кубовете, намиращи се в 

землището на община Кубрат са в много добро състояние и няма наличие на течове. 

Зимното поддържане на общинската пътна и улична мрежа на територията на 

общината се осъществява съгласно договор № 67/06.12.2010 г. с „Пътно строителство” 

АД – гр. Разград.     

На 5.08.2013 г. се подписа Договор №9257/2013г. за безвъзмездна финансова 

помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за 

проект „Рекултивация на съществуващо общинско депо в Община Кубрат“. След 

проведена обществена поръчка е избран изпълнител. Сключен е Договор 

№69/12.07.2013г. с „Експрес Гаранцион” ООД – гр. Варна. С протокол от 27.11.2013 г. 

на комисия, назначена с Заповед на Кмета на общината е приет етап „Техническа 

рекултивация” на обект „Рекултивация на съществуващо общинско депо в община 

Кубрат”. При строителството са изпълнени всички, заложени в проекта дейности по 

техническата рекултивация: 

1. Предотвратяване постъпването на повърхностни води – два броя необлицоване 

охранителни канавки и две облицовани канавки; 

2. Вертикално планиране в т.ч.: 

- изгребване на насипаните извън отредената площ отпадъци; 

- преоткосиране и вертикално планиране на съществуващото депо; 

 - разстилане, подравняване и уплътняване на отпадъците; 

3.  Горен изолиращ екран в т.ч.: 

- изграждане на газоотвеждаща система, включваща три броя събирателни 

кладенци за образувалият се в тялото на депото биогаз, мрез три вертикални сондажни 

кладенци. 

- полагане на газоотвеждащи ленти от промита речна баластра; 

- полагане на геотексил над газоотвеждащите ленти; 

- полагане на изравнителен слой от земни маси; 

- полагане на минерален запечатващ пласт от глини; 

- полагане на рекултивиращ пласт от земни маси и хумусна почва; 

- мониторинг на депото: 

 контрол на газовите емисии – изградени са предвидените по проекта 3 броя 

газоотвеждащи кладенци; 

 контрол на водите – изградени са два мониторингови пункта за контрол на 

повърхностните води: един на дерето над депото и един на дерето под 

депото по координати на проекта. Поради разширение на тялото на депото 

са изградени три мониторингови пункта за контрол на подземни води – един 

над депото и два под депото.  



 Топографски репери – изградени са три броя; 

Строителството на депото по част „Техническа рекултивация” е изпълнено 

съгласно изискванията на Наредба №26/1996г. и съгласно предвидените дейности по 

проекта. Предстои извършването на биологичната рекултивация през следващите две 

години. 

Във връзка с обявената национална кампания „За чиста околна среда-2013г.“ на 

тема „Обичам природата и аз участвам“ от ПУДООС община Кубрат има одобрени за 

финансиране и реализирани три проекта, както следва: 

o С Договор №8925/11.04.2013 г. подписан между ПУДООС и кметство село 

Беловец се изпълни проект „Създаване на зона за отдих и детски кът с мини 

футболно игрище в с. Беловец“ на стойност 9195,80 лв. 

o С Договор №8899/10.04.2013 г. подписан между ПУДООС и кметство село 

Беловец се изпълни проект „Възстановяване на парк за отдих, изграждане на 

спортни съоръжения и детски кът в с. Беловец“ на стойност 9803,40 лв. 

o С Договор №8898/08.04.2013 г. подписан между ПУДООС и кметство село 

Юпер се изпълни проект „Обновяване на парк за отдих в с. Юпер“ на 

стойност 9980,00 лв. 

Общината обяви ежегодната си кампания  за почистване под мотото „Да почистим 

община Кубрат – нашия дом” за периода 15 - 21.04.2013 г. Обособени бяха местата за 

почистване от доброволци, заявили предварително желание за участие. В кампанията се 

включиха 8 кметства, 10 училища, учреждения и институции. В дните на кампанията за 

количеството депонирани отпадъци не се дължаха отчисления съгласно ЗУО. Съгласно 

предварително обявен график от всички квартали в града бяха почистени 

междублоковите пространства, събрани и извозени градински, едрогабаритни и др. 

отпадъци. На 19.04. ученици от ОУ „Христо Смирненски“ почистиха замърсените 

площи на изхода на гр. Кубрат по пътя за гр. Разград, а служители на общинска 

администрация извършиха цялостно почистване на отпадъците по „Пътеката на 

здравето”. Община Кубрат се включи и в обявената кампания на btv „Да почистим 

България за един ден“ на 20 април. На доброволците, които се включиха в кампанията 

се предоставиха ръкавици и чували от община Кубрат.  

 

 

РАЗДЕЛ ВЪЗДУХ 

 

През ноември 2013 г. за проект: „Изграждане на многофункционална спортна 

зала - гр. Кубрат“ бе обявена процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка. 

С Заповед №И-11-3785/07.11.2013 г. на Директора на РИОСВ е възобновена 

текущата месечна санкция на „Лудогорие-91”АД, във връзка с възобновена 

експлоатация на Котел №3 в парокотелната централа на дружеството.   

С цел намаляване количеството на запрашеност се извърши асфалтиране на улици в 

с. Горичево, с. Юпер, с. Севар, с. Равно, с. Бисерци и с. Беловец. Асфалтираха се 

участъци от път  RSE 2170 ІІ-23- Сеслав и RAZ 3061-ІІ-23- Горичево. 

 

 

РАЗДЕЛ ВОДИ 

 

За проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“ 

през декември 2013г. бе обявена  процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка. 



През 2013 г. по изпълнението на проект „Строителство и реконструкция на 

вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на 

Пречиствателната станция за отпадъчни води“ бяха проведени 6 /шест/ обществени 

поръчки, а именно: 

1. „Избор на консултант за извършване на строителен надзор на обекти:  

„Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и 

канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната 

станция за отпадъчни води” – Обособена позиция 1: „Строителство и 

реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на 

Кубрат“; 

2. „Избор на консултант за извършване на строителен надзор на обекти:  

„Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и 

канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната 

станция за отпадъчни води” –Обособена позиция 2: „Инженеринг – 

работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, 

доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на 

експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични 

изпитвания и пуск на разширението на Пречиствателна станция за 

отпадъчни води гр. Кубрат”; 

3. „Изпълнение на СМР на обект „Строителство и реконструкция на 

вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат““; 

4. „Инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, 

строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение 

на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични 

изпитвания и  пуск на разширението на Пречиствателна станция за 

отпадъчни води гр. Кубрат”; 

5. „Избор на изпълнител за извършване на одит на проект: „Строителство и 

реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на 

Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води”; 

6. „Упражняване на авторски надзор на обект „Строителство и 

реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на 

Кубрат“ по проект: „Строителство и реконструкция на вътрешната 

водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на 

Пречиствателната станция за отпадъчни води”. 

От началото на Строително-монтажните работи по проекта до 31.12.2013 г. са 

изградени 0,58 км главни колектори от предвидени 2,62 км, 9,80 км канализационна 

мрежа от предвидени 35,92 км и 4,07 км водопроводна мрежа от предвидени 35,50 км. 

По инвестиционния проект са предвидени за изграждане 4 бр. канализационни 

помпени станции, като към края на отчетната година са изпълнени стоманобетоновите 

конструкции на КПС № 2 и КПС № 3. 

По предвиденото разширение на ПСОВ е излята фундаментната плоча и е 

направен кофражът на стените на отделението за блок-съоръженията. 

 

 

РАЗДЕЛ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 

Издадена е Заповед №473/23.05.2013 г. във връзка с опазване на липовите 

дървета от чупене, кастрене и рязане на клони на територията на общината. При 

констатирани нарушения служители на РУП – Кубрат и длъжностни лица при община 

Кубрат са издадени 6 акта  с 6 наказателни постановления. 



Община Кубрат не е издавала позволителни за ползване на лечебни растения 

през 2013 г. Не са издавани и удостоверения за култивиран произход. 

 

 

РАЗДЕЛ ПОЧВИ 

 

През 2013 г. са сключени 38 броя договори за ползване на пасища, мери от 

общинския поземлен фонд за 20 436 дка. В договорите са залегнали клаузи по опазване 

на почвите, както следва:   

1. Наемателите се задължават да не допускат замърсяване на площите с 

битови, строителни и производствени отпадъци. 

2. Забранено е паленето на сухи треви и растителност в площите с пасища 

и мери. 

3.  Забранено е торенето на пасищата с изкуствени торове и използване на 

води с утайки от пречиствателни станции. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ЕКОСИСТЕМИ 

 

 

През годината от екипа за залавяне на безстопанствени кучета са заловени 112 

кучета, в т. ч. в населените места – гр. Кубрат, с. Сеслав, с. Савин, с. Беловец  и с. 

Севар. От тях са обработени 112 броя, съгласно изискваният на ЗВД. Манипулациите 

по обезпаразитяване, кастриране и маркиране се извършват от НПО Германо – 

Българска помощ за животните – кастрационен център и приют – гр. Русе. След 

обработката кучетата са върнати в местата за обитаване. Желаещи за осиновяване няма. 

Евтаназия не е извършвана. 

Кметовете на населените места създават организация и предприемат мерки за 

анкетиране на домакинствата с цел идентификация и регистрация на притежаваните от 

тях кучета. През 2013 г. са подадени 13 броя „Заявление-декларация” за регистрация на 

кучета. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


