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Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на 

територията на  община Кубрат през 2015 година. 

   Докладва: инж. Б. Исмаилов – кмет на Община Кубрат  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 37 

 

Чл.79 от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/ регламентира 

разработването, приемането и отчитането на програми за опазване на околната среда от 

кметовете на общини. Съгласно чл.79, ал.4: Програмите за опазване на околната среда на 

общините се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, а 

кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на 

програмата за околна среда/чл.79, ал.5/. Отчетите се представят за информация в РИОСВ. 

Програмите за управление на дейностите по отпадъците се разработват и 

изпълняват от кмета на общината за територията на съответната община/чл.52, ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците-ЗУО/. Те са неразделна част от общинските програми 

за околна среда. 

Годишният отчет за изпълнението на програмите за управление на дейностите по 

отпадъците на съответната община се представя пред органа, приел програмите и се 

изпраща на съответната регионална инспекция по околната среда и водите/чл.52, ал.9 от 

ЗУО/. 

            В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони, Община Кубрат има 

изготвени Програма за опазване на околната среда на община Кубрат/ приета с Решение 

№304 от Протокол №21/30.10.2009г. на Общински съвет-Кубрат/, неразделна част от 

която е Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Кубрат/приета с 

Решение № 285 от Протокол № 20/14.09.2009г. на Общински съвет-Кубрат/. 

            Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.79, ал.5 от ЗООС и чл.52, ал.2 и ал.9 от ЗУО, Общинският съвет-Кубрат  

Р Е Ш И: 

1. Приема отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на 

територията на община Кубрат през 2015 година .  

 



Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Резултати от гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ  

    НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ:   /п/ 

          / Д-р Х. Карасюлейман / 

 

  



ОТЧЕТ 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

 

На основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ кметът на 

общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнение на „Програма за 

опазване на околната среда на община Кубрат за периода 2009-2015 г.“. 

Отчетът за изпълнение на плана за действие заложен в общинската програма за 

опазване на околната среда включва информация за степента на постигане на целите на 

програмата, резултатът и предприетите мерки. Главна стратегическа цел на програмата е 

да се постигнат по-високи стандарти на жизнената среда. 

Целите, които се очаква да се достигнат, чрез програмата са: 

 Подобряване качеството на атмосферния въздух; 

 Подобряване на системата за управление на отпадъците; 

 водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води; 

 Запазване на ресурсите от лечебни растения; 

 Озеленяване и поддържане на озеленените площи; 

 

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 („EКО 2015” ЕООД ) и Заповед №1246/29.10.2015 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 

2015 г. не са закупувани съдове за отпадъци. 

Декларация по образец за определяне на такса битови отпадъци според количеството 

на генерираните отпадъци подадоха общо две учреждения, четири предприятия и три 

училища.  

Във връзка с направените изменения и допълнения на Закона за управление на 

отпадъците с Решение №295 от Протокол №27 от 10.02.2014 г. на ОбС – Кубрат се прие 

нова Наредба №6 за управление на отпадъците на територията на община Кубрат. 

Съгласно новите законови изисквания на ЗУО са сключени: 

- Договор за сътрудничество с „Трансинс Батери” ООД гр. Варна, 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/, образувани на територията на община 

Кубрат“. „Трансинс Батери” ООД притежава  Разрешение №00П-НУБА-05-

00/28.02.2013 г., издадено  от МОСВ, за извършване на дейността като организация 



по оползотворяване на НУБА. Съгласно допълнително споразумение към договора 

и Заповед №369/07.05.2014 г. на кмета на общината към момента са разположени 21 

контейнера за портативни батерии в административни сгради и други обекти на 

територията на община Кубрат. През годината бяха събрани общо 28,500 кг 

отпадъци с код 20 01 33*- батерии и акумулатори. 

- Договор за сътрудничество с „Трансинс Технорециклираща Компания“ АД- гр. 

Варна 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/, образувани 

на територията на община Кубрат“. Същата притежава Решение №ООп-ИУЕЕО-04-

00/27.02.2013 г. за извършване на дейност като организация по оползотворяване на 

ИУЕЕО. Съгласно допълнителното споразумение към договора се организираха две 

кампании за разделно събиране на негодни за употреба електрическо и електронно 

оборудване чрез мобилни пунктове. На територията на община Кубрат разделно се 

събраха 53 кг ИУЕЕО. Предостави се един съд за разделно събиране на ИУЕЕО, 

който е поставен в сградата на общината. 

-  Договор за сътрудничество с „Трансинс Авторециклиращ Консирциум“ АД- гр. 

Варна за „Организиране дейностите по разделно събиране, съхраняване и предаване 

за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми 

/ИУГ/, образувани на територията на община Кубрат“,  притежаващо Решение 

№ООп-ИУГ-3-00/11.02.2013 г. за извършване на дейност, като организация по 

оползотворяване на ИУГ. Съгласно допълнително споразумение към договора се 

определиха и местата за събиране на ИУГ.  

- Договор за „Организиране на дейности по събиране,съхраняване и 

разкомплектоване на ИУМПС и по повторна употреба, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци от МПС на територията на община Кубрат” с 

„БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД гр. София, притежаваща 

съответното разрешение за извършване на дейността.   

След постъпило предложение за изграждане на система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки  на територията на община Кубрат и Решение №365 от Протокол 

№32/18.06.2014 г. на Обс – Кубрат, се сключи Договор за сътрудничество с 

„БУЛЕКОПАК“ АД – гр. София за организиране на разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци от опаковки.С Решение №34 от Протокол №34/31.07.2014 г. на 

Обс – Кубрат се прие Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на 

територията на община Кубрат. С Заповед №909/02.09.2015 г. на кмета на община Кубрат 

се определиха местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки и масово разпространени отпадъци за община Кубрат, 

въз основа на схематични планове, одобрени от главния архитект на общината, както 

следва: 

За град Кубрат – 41 точки, включващи 82 съда по 1100 литра; 

За село Севар – 10 точки, включващи 20 съда по 1100 литра; 

За село Беловец - 9 точки, включващи 18 съда по 1100 литра; 

За село Бисерци – 8 точки, включващи 16 съда по 1100 литра; 

За село Равно - 4 точки, включващи 8 съда по 1100 литра; 

За село Задруга - 3 точки, включващи 6 съда по 1100 литра; 

Предвижда се като следващ етап разполагане на съдове и в останалите населени 

места и обхващане на административните, социалните и обществените сгради. 

Количеството на извозените от системата за разделно събиране отпадъци и 

получените отпадъци от опаковки, за периода 2015 г. е: 

-              Извозени отпадъци от контейнерите – 72,600 т; 



-              Получени отпадъци от опаковки, подлежащи на рециклиране – общо 24,269 т, в 

това число пластмаси – 5,094 т, хартия – 5,479 т, стъкло – 13,437 т и метали – 0,259 т. 

            Община Кубрат има сключен договор от 09.06.2014 г. с А.С.А. България ЕООД за 

определяне на морфологичния състав на битови отпадъци, съгласно който е представен 

доклад за морфологичния състав на битовите отпадъци. 

 

 

 

 През годината се почистиха всички констатирани замърсени с отпадъци площи в 

населените места на общината. По Регионална програма за заетост – 705- 0154-15-31002 

от 20 март 2015 г. са назначени 10 броя работници на длъжност „Общ работник”. Същите 

почистваха замърсените зелени площи, уличните платна и териториите за широко 

обществено ползване.  

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; 

  Завършена е биологичната рекултивация на депото за твърди битови отпадъци 

Кубрат.  

Във връзка с обявената национална кампания „За чиста околна среда-2015 г.“ на тема 

„Обичам природата и аз участвам“ от ПУДООС, на територията на община Кубрат се 

реализира един проект, одобрен за финансиране: 

o С Договор №10289/01.06.2015 г. подписан между ПУДООС и ЦДГ „Първи 

юни”|, с. Юпер - община Кубрат се изпълни проект „Обичам природата - 

спортувам активно. 

Общината обяви ежегодната си кампания  за почистване под мотото „Заедно за 

една по-чиста община” за периода 20 - 30.04.2015 г. Обособени бяха местата за 

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

включиха всички кметства, 4 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.  

 

РАЗДЕЛ ВЪЗДУХ 

 

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

всички населени места. Извърши се асфалтиране и кърпежи на общинска пътна мрежа - 

RAZ 1062 – Кубрат – Севар – граница и RAZ 1063 Каменово – Равно – граница с община 

Ветово, RSE 2170 / II-23 /- Сеслав- граница /общ. Сливо поле- Кубрат/, RAZ 2064 / II- 49, 

Кубрат- п.к. Бисерци/ Задруга- Горичево – Сеслав /RSE 2170/. 

            По „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“ е реализиран проект 

„Изграждане на многофункционална спортна зала – град Кубрат“, която е газифицирана и 

има монтирана система за слънчева инсталация за топла вода с 10 колектора. 

По същата програма е реализиран и проект „Преустройство на котелно помещение 

за работа на газ на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“, ул. „Княз Борис 

I“ № 1, гр. Кубрат“. Газифицирана е ритуалната зала  на читалището. 

 

РАЗДЕЛ ВОДИ 

 



Реализиран е проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община 

Кубрат“, по „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“, като бе подменена 

изцяло вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 8,84 км. 

През 2015 г. е финализиран проект „Строителство и реконструкция на вътрешната 

водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната 

станция за отпадъчни води”, изпълняван по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 

2013 г.“, с изградени 2,62 км главни колектори и 36,28 км второстепенни клонове от  

канализационната мрежа, 35,42 км водопроводна мрежа, 4 бр. канализационни помпени 

станции, 1829 бр. сградни канализационни отклонения, 1797 бр. сградни водопроводни 

отклонения и разширение на ПСОВ с биологично стъпало. 

 

РАЗДЕЛ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 

Издадена е Заповед № 478/19.05.2015 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 9 акта  с 9 наказателни постановления. 

През годината 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.   

 

 

РАЗДЕЛ ПОЧВИ 

 

През 2015 г. община Кубрат има сключени 44 броя договори с животновъди за 

отдаване под наем на пасища, мери от общинския поземлен фонд. Общата площ по всички 

договори е 17 476 дка. Според залегнали клаузи в договорите наемателите се задължават 

да поддържат предоставените им имоти в добро земеделско и екологично състояние. С 

цел опазване на почвите наемателите се задължават да спазват забраната за палене на сухи 

треви и растителност в площите с пасища и мери.  

 

РАЗДЕЛ ЕКОСИСТЕМИ 

 

Реализиран е проект: Устойчиво развитие на град Кубрат, чрез „Рехабилитация 

обществени зелени площи в кв. 34 и кв. 54 по плана на гр. Кубрат и Рехабилитация детски 

площадки и съоръжения към тях в Детска градина (ДГ) -  УПИ І, кв. 50 гр. Кубрат; ДГ - 

УПИ ІІ, кв. 82 гр. Кубрат; Детска ясла - УПИ ІІІ, кв. 109 гр. Кубрат. 

Община Кубрат сключи договор с СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в 

региона на Тутракан“. Съгласно сключеният договор за 2015 г. от екипа на сдружението 

са проведени четири акции по залавяне, кастриране, чипиране и връщане по местата на 

залавяне на 82 броя кучета.  През годината няма осиновени и евтанизирани животни. До 

края на 2015г. в община Кубрат има регистрирани общо 50 броя домашни любимци. 

  

  

 

Инж. БЮРХАН ИСМАИЛОВ 

Кмет на Община Кубрат 

 


