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Приложение № 1 

 

ОТЧЕТ 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ПРЕЗ 2018 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“. 

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.  

 

РАЗДЕЛ ОТПАДЪЦИ 

Основният приоритет в програмата за управление на отпадъците, която е неразделна 

част от общинската програма за опазване на околната среда е намаляване или ограничаване 

образуването на отпадъци и почистване на стари замърсявания. Проблемът с отпадъците се 

разраства непрекъснато, поради нарастващите потребности на обществото, амортизирането на 

съдовете за събиране на отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на 

екологична култура. 

Събирането и извозването на битови отпадъци се извършва по график от Общинско 

предприятие „Чистота” гр. Кубрат и Заповед №822/29.10.2018 г. на кмета на община Кубрат, 

с която ежегодно до 31 октомври се определят границите на районите и честотата на 

сметоизвозване, в които се извършва тази дейност. През 2018 г. са закупени 15 бр. нови 

контейнери. 

     Декларация по образец за определяне на такса битови отпадъци според количеството 

на генерираните отпадъци са подали общо седем учреждения и предприятия и три училища.  

Съгласно законовите изисквания на ЗУО са предприети следните действия: 

1. През годината в периода 04.07.2018 - 04.10.2018 г. е обявена кампания по разделно събиране 

на отпадъци от негодни за употреба портативни и автомобилни батерии и акумулатори и 

излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, реализиране на договор за 

сътрудничество между община Кубрат и „Трансинс батери“ ООД и „Трансинс 

Технорециклираща компания“АД. 

 общото събрано и транспортирано до площадка за съхраняване и предварително 

третиране количество ИУЕЕО и НУБА е 360 кг, както следва: 

16 06 04 – Алкални батерии ( с изкл. на 16 06 03 ) - 10 кг; 

20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – 12.00 кг; 

20 01 36 – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 2 група: Екрани, 

монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност, по- голяма от 100 см2 -  212 кг; 

20 01 36 – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 6 група: Малко 

информационно – технологично и телекомуникационно оборудване / външни размери  от 50 

см. /-126 кг; 

 

В съответствие с чл.19, ал.3, т.6 и 7 и чл.20, ал.1, т.1 от Закона за управление на 

отпадъците и разпоредбите на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, са 

изпратени Писмени покани на 06.02.2018 г. и на 29.08.2018 г. за организиране на дейностите 

по разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Кубрат на 

организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаващи разрешение по чл.81 

от ЗУО, както следва: „ЕКОБУЛПАК“ АД; „ЕКОПАК България“; „БУЛЕКОПАК“ АД; 
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„ЕКОПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД, „ЕКОКОЛЕКТ“ АД , но не е поет ангажимент за 

сътрудничество в областта на разделното  събиране на отпадъци от опаковки, поради това, че 

в близост до община Кубрат няма действаща инсталация за сепариране и че събирането и 

транспортирането на отпадъците до други региони, в които има изградени такива, е 

икономически неизгодно.  

Извършено е почистване от ЕТ „Лютфи Дахилов – Инсстрой – ЛД“ с булдозер на 

замърсени площи, през м. март - един терен - в с. Бисерци, през м.април - три терена- в с. 

Беловец, гр. Кубрат, с. Бисерци и през м. ноември един терен - в с. Беловец. 

Комисия назначена от Кмета на Община Кубрат през месец август е приела и изготвила 

протокол за биологична рекултивация: „Рекултивация на съществуващо общинско депо в 

Община Кубрат“. 

На 15.09.2018 г., в обявената кампания на btv „Да почистим България заедно“ чрез 

организирана от доброволци инициатива за почистване на град Кубрат на 15.09.2018 г. се 

почистиха парк „Омол“, зелените площи и улиците в близост до домовете. Инициативите бяха  

подкрепени от граждани и институции. На доброволците, които се включиха в кампанията се 

предоставиха ръкавици и чували. 

Изпълнени са три проекта финансирани от Национална кампания „Чиста околна среда 

- 2018 г.“ „ Обичам природата и аз участвам“, съгласно сключени договори за безвъзмездна 

помощ между община Кубрат и ПУДООС: 

- „Обновяване на кът за отдих в с. Юпер“; 

- „Обичам природата и аз участвам“ „ ДГ Юпер, база Сеслав“; 

- „Почистване, озеленяване и създаване на кът за игри и отдих в парка на с. Тертер“; 

   

РАЗДЕЛ ВЪЗДУХ 

С цел намаляване количеството на запрашеност през 2018 г. са извършени текущи 

ремонти на уличната мрежа на територията на община Кубрат, както следва:  

1. гр. Кубрат, участъци от улици „Владая“, „Иван-Асен II“, „Н. Й. Вапцаров“, „Цар 

Симеон“, „Дунав“, „Люлин планина“, „Е. Йосиф“, „Ст. Караджа“, „Н. Хикмет“, 

„Междубл. пр. на МЖС: „Русалка“, „Нептун“ и „Калиакра“, „Междубл. пр. на МЖС 

„Орфей“, „Междубл. пр. на МЖС „Княз Борис I“, „Междубл. пр. на МЖС „Хан 

Крум“, „Път за гробищен парк“; 

2. с. Савин, участъци от улици „Й. Йовков“, „Тунджа“ и „Хан Кубрат”; 

3. с. Севар, участъци от улици „Л. Каравелов“, „Вит“, „Хр. Ботев“, „Цар Симеон“; 

4. с. Мъдрево, участъци от улица „Детелина“ и в кв. 21, УПИ № IV (ОПСУ); 

5. с. Тертер, участък от улица „Христо Ботев”; 

6. с. Бисерци, участъци от улици „В. Левски“, „Розова долина“, „Родопи“ и „Рила“; 

7. с. Божурово, участъци от улици „Елин Пелин“ и „Спартак”; 

8. с. Звънарци, участък от улица „Кирил и Методий”; 

9. с. Юпер, участък от улица „Минзухар“; 

10. с. Сеслав, участъци от улици „Остър меч“ и „Въча”; 

11. с. Беловец, участъци от улици „Преслав“, „Хан Тервел“, „Странджа“ и кръстовище 

между улици: „Преслав“, „Арда“, „Дунав“, „Тимок“, „Тича“ и „Оборище”; 

12. с. Горичево, участък от улица „Арда”; 

13. с. Точилари, участъци от улици „Сребърна“, „Искър“ и „Липите“; 

14. с. Задруга, участъци от улици „В. Друмев“, „Шейново“ и „Дунав“; 

15. с. Медовене, участъци от улици „Димчо Дебелянов“ и „Софроний Врачански“; 

16. с. Каменово, участъци от улици „Хр. Ботев“, „Клисура“ и „Драва“; 

17. с. Равно, участък от улица „Л. Каравелов“. 

 

РАЗДЕЛ ВОДИ 

В Басейнова Дирекция Дунавски Район - гр. Плевен  е изпратено – Заявление за 

издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
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повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени 

места, селищни и курортни образувания, която се изисква по Закона за водите и Наредба № 2 

от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти 

и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на 

замърсяване. 

 

РАЗДЕЛ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

Издадена е Заповед №405/01.06.2018 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 2 акта  с 2 

наказателни постановления. 

През годината не са постъпили заявления за издаване на удостоверения за култивирано 

отглеждане на лечебни растения.   

 

РАЗДЕЛ ПОЧВИ 

През 2018 година община Кубрат има сключени договори, както следва: 

1.  72 броя договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд с площ- 14751,076 дка. 

2. 165  броя договори за земеделски  земи и лозя за 3781,141 дка. 

В договорите са залегнали клаузи, които задължават наемателите да поддържат 

предоставените им площи в добро земеделско и екологично състояние, да не допускат 

замърсяване с битови и строителни отпадъци. Наемателите нямат право да торят с утайки от 

пречистени отпадни води. Да спазват забраната за палене на сухи треви и растителност в 

наетите от тях пасища, мери и земеделски земи. 

 

РАЗДЕЛ ЕКОСИСТЕМИ 

Извърши се декаризация  - обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи, 

публична общинска собственост на територията на община Кубрат и дезинфекция на 

откритите пясъчници и на съоръженията на детските площадки на територията на град Кубрат. 

През 2018 г. от екипа на СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на 

Тутракан“ са проведени 4 акции по залавяне, кастриране, чипиране и връщане по местата на 

залавяне на 56 броя кучета. На 28.05.2018 г. Община Кубрат сключи договор със Сдружение 

„Германо - българска  помощ за животните“- гр. Русе. За 2018 г. от екипа на сдружението са 

проведени 5 акции по залавяне, кастриране, чипиране и връщане по местата на залавяне на 69 

броя кучета.  До края на 2018 г. в община Кубрат има регистрирани общо 62 броя домашни 

любимци /кучета/, от които в т. ч. 1 бр.  е котка. С оглед изключителната важност на проблема, 

в основата на който е безконтролното размножаване на кучетата, които имат стопани, 

общината работи както по отношение на залавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на 

безстопанствените кучета по местата им, както изисква Закона за защита на животните, така и 

относно регистрацията на домашни кучета.  

  

    
ОРХАН МЕХМЕД 

Заместник Кмет на община Кубрат 


