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Приложение № 1 

ОТЧЕТ 
за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на  

община Кубрат за 2022 година 

 

Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 79, ал. 5 от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО).   

Законът за опазване на околната среда има за цел да създаде базата, общите  принципи  и  

правила  на  едно  съвременно  законодателство  за опазване и  подобряване на  качеството  на  

отделните  компоненти  на околната  среда  и  управлението  и  контрола по  отношение  на  

факторите, които я увреждат. По своите цели, обхват и значение Общинската  програма  за 

опазване на околната среда има ролята на водещ документ в областта на опазването на  околната  

среда  на  местно ниво. Нейното предназначение е да съдейства за реализиране на законовите 

изисквания и управленските задачи в областта на екологията.  

Програмата за управление на отпадъците се явява инструмент за прилагане на 

законодателството по управление на отпадъците и за постигане на заложените цели на местно 

ниво с цел постигане на заложените цели на национално ниво и на ниво Европейски съюз. 

     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. 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. 

     Ежегодно със заповед на кмета на общината /Заповед №839/31.10.2022 г./ се определят 

границите на районите, за които е организирано сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане 

на чистота на териториите за обществено ползване. Сметосъбирането и сметоизвозването се 

извършва по утвърден график от Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат, като 

честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за територията на град Кубрат е един път 

седмично, а за шестнадесетте населени места от територията на община Кубрат е три пъти 

месечно. Всички събрани отпадъци се извозват до регионалното депо за неопасни отпадъци – 

Разград. Общото количество събрани и извозени битови отпадъци от ОП „Чистота и БКС” гр. 

Кубрат на Регионално депо гр. Разград  през 2022 г. е 4186,500 т.   

      През изминалата 2022 г. са закупени нови 100 бр. метални кофи  за отпадъци  110 л. тип 

„Карнобатски“ и 110 бр. метални контейнери 1100 л. тип „Ракла“ за събиране на отпадъци.  

      Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на 

околната среда и разработените нормативни актове  на общината, целогодишно се извършват 

проверки по изпълнението им, както от общински служители, кметове, така и от РИОСВ - Русе, 

ОДБХ, РЗИ.  Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани 

сметища и при констатиране на замърсявания се предприемат своевременни действия за 

почистване на замърсените площи.      

      Декларация по образец за определяне на такса битови отпадъци според количеството на 

генерираните отпадъци са подали общо шест учреждения и предприятия и две училища. 

     През 2022 г. са извършени дейности по почистване на трайната декоративна растителност, 

включващо премахване на сухи и опасни клони, както и цели дървета при доказана 

необходимост, свързана с опазване живота и здравето на жителите на населените места. 

     През годината са издадени Заповеди на Кмета на Общината за забрана нанасянето на 

повреди на клоните от липови дървета, както и за бране и унищожаване на защитени растителни 

видове и видове с ограничено разпространение в природата, с оглед опазване на декоративната 

растителност. 



2 

     През 2022 година не са издадени разрешителни за ползване на лечебни растения. Не са 

постъпили и заявления за издаване на удостоверения за култивирано отглеждане на лечебни 

растения. 

     През пролетния сезон е извършено зацветяване с растения  от различни видове, подходящи 

за сезона,  а през есента с есенни цветя.    

     През 2022 година община Кубрат има сключени договори за отдаване под наем на пасища, 

мери и ливади от общинския поземлен фонд и договори за земеделски  земи и лозя. 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. Да спазват забраната за палене на сухи треви и растителност в наетите от тях пасища, 

мери и земеделски земи. 

     Извършена е 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. 

     С цел намаляване количеството на запрашеност през 2022 година се извърши асфалтиране 

на улици и част от улици  в 16-те населени места на територията на община Кубрат. Общо 64 бр. 

в 16 населени места. 

     Приключени са строителните дейности на два обекта: „Текущ ремонт на сграда на ОУ „Н. 

Й. Вапцаров” в с. Севар, община Кубрат ” и  „Неотложен ремонт ЦПЛР - УО „Максим Горки” в 

гр. Кубрат, община Кубрат” като са изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

При реализираните  проекти са подменени PVC дограма и алуминиеви врати, извършена  е 

топлоизолация на външни стени и покривна плоча. 

Община Кубрат има сключен договор с организацията по оползотворяване „Екопак 

България”АД за разделно събиране на отпадъци от опаковки - хартия и картон, пластмаса, метали 

и стъкло. Организацията е предоставила 87 бр. контейнери тип „Иглу“ (с обем 1500 л), които са 

разположени в  гр. Кубрат, с.Беловец, с.Севар и с.Бисерци и се обслужват по определен график.  

 С цел предотвратяване замърсяване на околната среда от нерегламентирано изхвърляни 

опасни битови отпадъци и през 2022 г. община Кубрат организира събиране на опасни битови 

отпадъци като продължи сътрудничеството си с „Трансинс Технорециклираща Компания” АД за 

разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и с 

„Трансинс Батери” ООД за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) от 

населението. На територията на община Кубрат в определени търговски обекти и по кметства 

има разположени специални съдове за събиране на негодни за употреба батерии.  

 В кампанията „Да изчистим България заедно“-2022 г. на BTV, която цели да изгради 

обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи 

България чиста в дългосрочен план, беше подкрепена от граждани и институции. Чрез 

организираната от доброволци инициатива се почистиха парковете, районите около училищата, 

зелените площи и улиците в близост до домовете. На доброволците, които се включиха в 

кампанията бяха осигурени чували и ръкавици.   
 

 

/ МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ/  

  Зам.-кмет на Община Кубрат 

 


