
 

ОТЧЕТ 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 

 

Настоящият отчет се изготвя във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 79, ал. 5 

от Закона за опазване на околната среда. 

 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; 

 организационни и административни мерки; 

 обществен ред, чистота, озеленителни мероприятия; 

 Общинската програма за опазване на околната среда не фиксира строго параметрите и 

мероприятията, а е програма с отворен статут за доразвиване и разширяване на обхвата, в 

съответствие с настъпили промени в приоритетите на Община Кубрат и в екологичното 

законодателство в Р България. 

  

 

РАЗДЕЛ ОТПАДЪЦИ 

 

На основание чл. 52, ал. 8 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. Въвеждане на система за разделно събиране на оползотворими 

компоненти от отпадъците; 

2. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, отговарящо на 

Европейските стандарти; 

3. Намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци, чрез 

закриване и рекултивация на всички сметища в общината, отстраняване на 

стари замърсявания и постоянен контрол и изпълнение; 

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

договора с „Гранд Комерс” ЕООД и Заповед № 925/18.10.2011 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. Всички домакинства в населените места 

са снабдени с контейнери тип „Бобър“.  През 2012 г. не са закупувани съдове за отпадъци. 

Извърши се подмяна на старите карнобатски кофи с контейнери „Бобър“, като част от 

тях се бракуваха. 

  

Дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка е от такса битови отпадъци 

съгласно план сметката, разпределена както следва:   

- такса депониране; 

- сметосъбиране и сметоизвозване до Регионално депо; 

- почистване на улични платна, площади, паркове и други територии предназначени 

за обществено ползване на територията на общината; 

- отчисления по ЗУО – чл.71 е и чл.71 а; 

С разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ се установява основен критерий за начисляване на 

таксата, а именно - количеството битови отпадъци, както и алтернативни критерии - 



 

определяне на дължимата такса според броя на ползвателите или върху определена от 

общинския съвет основа.  

Декларация по образец за определяне на такса битови отпадъци според количеството 

на генерираните отпадъци подадоха общо шест учреждения и предприятия и три училища. 

Писма за разсрочване на задължения са подали три предприятия. 

С въвеждане в експлоатация на „Регионално депо - Разград” е преустановено 

изхвърлянето на отпадъци на съществуващите сметища на територията на община Кубрат. 

Същите са запръстени със средства на общината. 

През годината се почистиха 39 броя замърсени с отпадъци площи в населените места 

на общината. По програма „Развитие на човешките ресурси“ се назначиха 52 броя „пътни 

работници“ и 80 броя „озеленители“ към общината. Същите почистваха замърсените зелени 

площи, подрязваха храсти и озеленяваха.   

Контролната дейност в общината, свързана с налагането на санкции се извършва от 

звено „Контрол по наредбите на Обс – Кубрат“. Същите обхождат територията на града и 

при констатирани нарушения съставят констативни протоколи и акт за установяване на 

административно нарушение. За 2012 г. са съставени 3 бр. констативни протоколи с 

предписания и 3 бр. актове за установено административно нарушение. Растителните и 

животинските отпадъци се използват от собствениците за наторяване на земеделски земи. 

През изминалата година експерти на РИОСВ съвместно с експерти на общинска 

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

Контролни функции по чл. 15 от ЗООС и чл. 112 от ЗУО изпълняват кметовете  на 

населените места и зам. кмета на общината, съгласно Заповед № 1170/18.10.2012  г. 

Община Кубрат не извършва дейности, свързани с внос и/или износ на отпадъци. 

На територията на община Кубрат няма съоръжения за обезвреждане на строителни 

отпадъци и въведена система за разделно събиране на строителните отпадъци на мястото на 

образуването им. 

Лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, не са заявявали желание за 

разполагане на елементи от система за разделно събиране на негодни за употреба батерии и 

акумулатори върху общински имоти на територията на община Кубрат. 

В някои търговски обекти в град Кубрат вече съществуват определени места за 

предаване на негодни за употреба батерии. 

Във връзка със сключен договор № LL-2010-1042-HM/24.04.2012 г. с фирма „БалБок 

Инженеринг” АД за разделно третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване през 2012 г. общината не е предавала излезли от употреба лампи. 

Община Кубрат сключи договор за сътрудничество в областта на разделното събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на Община Кубрат с организация по оползотворяване 

„Репак“ АД. Договора е сключен на 30.01.2012 г.  със срок  на действие до 31.12.2014 г. 

Съгласно чл.4 от договора „Репак“ АД приема да организира за своя сметка на 

територията на общината система за разделно събиране, временно съхранение, сортиране, 

обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки. Съгласно Програмата за разделно 

събиране, утвърдена от кмета на общината и изпълнителният директор на „Репак“ АД,  

разставянето на контейнери в град Кубрат ще бъде извършено в срок 12 седмици след 

подписването на договора. След запитване от наша страна получихме писмо от „Репак“ АД с 

вх. №УД-02-19-243/10.05.2012 г., в което ни уведомяват, че имат затруднения с доставката на 

контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и ще започнат разставянето на 

контейнери от 15.05.2012 г. С писмо с изх. №УД-02-20-859/27.07.2012 г. общината отново 

прикани организацията да изпълни задълженията си по сключения договор. До настоящият 

момент  организацията не е доставила контейнери за разделно събиране в град Кубрат.  

  Общината е сключила договор № 67/06.12.2010 г. с „Пътно строителство” АД – гр. 

Разград, за зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежа на територията на 

общината. 



 

Почистване на уличните платна и териториите за широко обществено ползване се 

извършва с хора назначени на работа от НП „ОСПОЗ”. 

За закриване на общинското депо за ТБО е изготвен проект „Рекултивация на 

съществуващо общинско депо в Община Кубрат“ на стойност 724 227,65 лв. и е одобрен 

за финансиране от ПУДООС към МОСВ съгласно Постановление № 209 от 20 август 2009 г. 

за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на 

битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите 

отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци. След реализацията на 

проекта ще се извърши запръстяване и биологична рекултивация. 

С цел повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа 

към природата и включване на максимален брой хора в почистването, общината обяви 

ежегодната си кампания  за почистване под мотото „Да изчистим община Кубрат” за периода 

07 - 13.05.2012 г. Съгласно предварително обявен график от всички квартали в града бяха 

почистени междублоковите пространства, събрани и извозени градински, едрогабаритни и 

др. отпадъци. На 10.05. ученици от ОУ „Христо Смирненски“ почистиха замърсените площи 

на изхода на гр. Кубрат по пътя за гр. Разград, а на 11.05. 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 12 май. На доброволците, които се включиха в кампанията се предоставиха ръкавици 

и чували. В деня на националното почистване ученици от СОУ „Христо Ботев“ и доброволци 

граждани почистиха част от градски парк до стадион гр. Кубрат. 

По случай Деня на българската община в община Кубрат се проведе конкурс под 

мотото „Дари цвете на своята община“. 

 

 

РАЗДЕЛ ВЪЗДУХ 

 

През 2012 г. проект: „Изграждане на многофункционална спортна зала - гр. 

Кубрат“ на стойност 3 781 468,28 без ДДС беше одобрен за финансиране от МЗХ, по 

"Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, Ос 3, Мярка 321 - Основни услуги 

за населението и икономиката в селските райони. Предстои обявяване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка. 

За подобряване на спортната инфраструктура на територията на община Кубрат и 

осигуряване на по-добри възможности за развитие на физическо възпитание и спорт от 

всички жители на общината се извърши цялостна рехабилитация и модернизация на 

съществуваща хандбална площадка и съоръжения в гр. Кубрат.   

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

Горичево, Точилари, Задруга и чакълиране на улици в с. Юпер, Точилари, Задруга, Севар, 

Савин. 

Асфалтираха се участъци от  път  Задруга – Точилари - Горичево. 

 

РАЗДЕЛ ВОДИ 

 

След Решение №290/15.08.2012 г. на  ръководителя на управляващия орган на ОПОС 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение №DIR-

51011116-129 „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и 

канализационна  мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за 

отпадъчни води“  е сключен  Договор № DIR-51011116-C042 от 30.08.2012 г.  на стойност 

42 821 111,65 лв. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Околна среда 2007 - 2013”, процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с 

над 10 000 екв.ж.” по приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 



 

питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 

от Кохезионния фонд на Европейската общност. 

Обявени са ОП по ЗОП за определяне на изпълнители на дейностите по проекта. 

Проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“ на стойност 

1 530 787,63 лв. без ДДС беше одобрен за финансиран от МЗХ, по "Програма за развитие на 

селските райони 2007 – 2013 г.”, Ос 3, Мярка 321 - Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони. Предстои обявяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

На територията на община Кубрат има отдадени на концесия, в съгласие с закона за 

концесиите 6 микроязовира и един язовир. Тяхното местоположение е както следва: с. 

Звънарци, с. Каменово – язовир Каменово, с. Божурово – микроязовир Божурово -1 и 

Божурово -2, с. Бисерци – микроязовир „Мръсен гьол“, с. Юпер и с. Каменово – микроязовир 

с. Каменово. Всеки концесионер е длъжен да изпълнява своите условия поставени в договора 

за отдаване под концесия. 

 

 

РАЗДЕЛ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 

Издадена е Заповед № 482/15.05.2012 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 

5акта  с 5 наказателни постановления. 

Община Кубрат не е издавала позволителни за ползване на лечебни растения през 

2012 г. Не са издавани и удостоверения за култивиран произход. 

 

РАЗДЕЛ ПОЧВИ 

 

Сключени са 37 броя договори за индивидуално ползване за 19 840 дка пасища и 34 

броя договори наем земеделски земи  на 3 450 дка за общо ползване от общинския поземлен 

фонд. В договорите са залегнали клаузи, съгласно които наемателите се задължават да не 

допускат замърсяване на площите с битови, строителни и производствени отпадъци, да не 

палят сухи треви и растителност. Забранява се торенето на пасищата с изкуствени торове и 

използване на води с утайки от пречиствателни станции. 

  

 

РАЗДЕЛ ЕКОСИСТЕМИ 

 

При изпълнение на Договор от 10.01.2012 г. за „Залавяне, кастрация, 

обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на трайна маркировка, връщане по места 

и издаване на паспорт за всяко куче с отразени всички извършени манипулации“ между 

община Кубрат и сдружение „Германо – българска помощ за животните – клон Русе“ за 2012 

г. са обработени 146 кучета на територията на община Кубрат. 

През годината пожари в общински гори не е имало. 

 

 

       

 


