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Приложение № 1 

ОТЧЕТ 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ПРЕЗ 2020 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 и БКС” гр. Кубрат и Заповед №662/26.10.2020 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 2020 г. 

са закупени 35 бр. нови контейнери и  20 бр. втора употреба. 

     Декларация по образец за определяне на такса битови отпадъци според 

количеството на генерираните отпадъци са подали общо шест учреждения и предприятия 

и три училища.  

Съгласно законовите изисквания на ЗУО са предприети следните действия: 

            През годината в периода 01.09.2020 - 01.11.2020 г. е обявена кампания по разделно 

събиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от 

употреба електрическо и електронно оборудване, във връзка с реализиране на договор за 

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

Технорециклираща компания“ АД. През 2020 г. общината не е предавала отпадъци за 

оползотворяване към двете организации. 

            Община Кубрат има въведена система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. Събирането и транспортирането на отпадъци от опаковки и отпадъчни 

материали от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло се извършва от организацията 

по оползотворяване: „Екопак България”АД. Системата обхваща гр. Кубрат, където са 

обособени 17 точки с по три контейнера за разделно събиране – жълт контейнер – за 

пластмаса и метал; син контейнер – за хартия и картон и зелен контейнер – за стъкло и 3 

населени места: село Беловец - 5 точки; село Севар – 4 точки  и село Бисерци – 3 точки. 

Общо 29 точки или 87 контейнери тип „Иглу“. 

         Извършено е почистване от: 

- ЕТ „Тео – 76“ ЕООД с багер на замърсени площи, през м. Юни - в с. Мъдрево; 

- фирма „Серго-Транс 74“ ЕООД с багер на замърсени площи, през м. Април в с. 

Медовене и през м. Март в с. Савин ; 
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      Изпълнени са два проекта финансирани от Национална кампания „Чиста околна 

среда - 2020 г.“ на тема: „ Обичам природата - и аз участвам “, съгласно сключен договор 

за безвъзмездна помощ между община Кубрат и ПУДООС: 

- „ Почистване, озеленяване и изграждане на зона за отдих и детски кът в с. Севар“; 

- „ Почистване, озеленяване и създаване на детски кът за игра и отдих в УПИ V, 

кв. 21 по ПУП на с. Мъдрево“; 

 

РАЗДЕЛ ВЪЗДУХ 
 

            С цел намаляване количеството на запрашеност се извърши асфалтиране на улица 

„Назъм Хикмет“ в кв. Дряново и на улица „Цар Симеон“ в с. Савин.  

. 

РАЗДЕЛ ВОДИ 

            Територията  на гр. Кубрат се обслужва от оператора на ВиК услуги 

„Водоснабдяване -Дунав” ЕООД гр. Разград. 

РАЗДЕЛ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 

Издадена е Заповед №263/23.04.2020 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 37 акта с 37 наказателни постановления. 

През годината не са постъпили заявления за издаване на удостоверения за 

култивирано отглеждане на лечебни растения.   

 

РАЗДЕЛ ПОЧВИ 

 

През 2020 година община Кубрат има сключени договори, както следва: 

1. 60 броя договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд с площ- 13 558  дка. 

2. 174 броя договори за земеделски  земи и лозя за 230,479 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. Проведено е наземно третиране  срещу комари в населените места от община 

Кубрат. 

Съгласно сключения договор за 2020 г. от екипа на Сдружение „Германо- 

българска  помощ за животните“- гр. Русе са проведени общо 13 акции по залавяне, 

транспортиране, кастрация, вътрешно и външно обезпаразитяване, ваксинация срещу 

бяс, поставяне на микрочип и ушна марка, връщане по местата на 90 бр. кучета. До края 

на 2020 г. в община Кубрат има регистрирани общо 3 бр. домашни любимци /кучета/. С 

оглед изключителната важност на проблема, в основата на който е безконтролното 

размножаване на кучетата, които имат стопани, общината работи както по отношение на 
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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.    

 

 

АЛКИН НЕБИ 

Кмет на община Кубрат 

 

 

 

 


