
Приложение № 1 

 

ОТЧЕТ 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ПРЕЗ 2017 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, съгласно 

договор с „Еко 2015” ЕООД и Заповед №1016/30.09.2016 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 2017 г. не са закупувани 

контейнери. 

Декларация по образец за определяне на такса битови отпадъци според 

количеството на генерираните отпадъци са подали общо шест учреждения и 

предприятия и три училища. Молби за разсрочване на задължения са подадени от 

„Елпром Елин“ АД,  „Хан Кубрат“ АД, ЕТ „Босмит – Виолетка Димитрова“, ЕТ 

„Моника 91“ и Кооперация „Битус“. 

Съгласно изискванията на ЗУО са предприети следните действия: 

1. Поради изтичане срока на договора за сътрудничество с „Трансинс 

технорециклираща компания“ АД се подписа анекс от 24.04.2017 г. за продължаване 

срока на действие на договора. През годината са обявени две кампании, както следва: 

 в периода 29.05. - 10.06.2017 г. няма предадени безвъзмездно количества ИУЕЕО; 

 в периода 25.10. – 7.11.2017 г. общото събрано и транспортирано до площадка за 

съхраняване и предварително третиране количество ИУЕЕО е 520 кг: 

20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – 68.00 кг; 

20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35: 

Категория 1 – Големи домакински уреди – 5.00 кг; 

Категория 2 – Малки домакински уреди – 50.00 кг; 

Категория 3 – Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване – 

222.00 кг; 

Категория 4 – Потребителски уреди и фотоволтаични панели – 175.00 кг; 



2. Във връзка с чл.30, ал.1, т.1, б. „а“ и чл.31, ал.2 от Наредба за батерии и 

акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори се подписа Допълнително 

споразумение №3/6.11.2017 г. към Договор за сътрудничество от 28.04.2014 г., с което 

страните се споразумяха за регламента на събиране на автомобилни НУБА. 

През годината са обявени две кампании, както следва: 

 в периода 29.05. - 10.06.2017 г. няма предадени безвъзмездно количества негодни 

за употреба батерии и акумулатори; 

 в периода 25.10. – 7.11.2017 г. общото събрано и транспортирано до площадка за 

съхраняване на подизпълнител на Организацията – „Еко Варна“ ЕАД: 

20 01 33* - батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както 

и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии – 48,50 кг. 

  3. Във връзка с чл.74, ал.3 от Наредба №6 за управление на отпадъците на 

територията на община Кубрат е издадена Заповед №242/10.05.2017 г. на кмета на 

община Кубрат, с която е определена комисия за извършване на акция по установяване 

на излезли от употреба моторни превозни средства/ИУМПС/ и техните собственици 

върху имоти държавна или общинска собственост.  Издадени са 5 предписания за 

преместване на ИУМПС. 

4. 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, 

община Кубрат сключи Договор за развитие на система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на община Кубрат с организацията по 

оползотворяване „Екоколект“ АД, считано от 28.03.2017 г. Същата притежава 

Разрешение №ООп-00-2-01/15.07.2013 г. по чл.81, ал.1 от ЗУО, издадено от Министъра 

на околната среда и водите. Поради невъзможност на подизпълнителя на 

Организацията да обслужва съдовете за разделно събиране, разположени на 

територията на общината, Екоколект АД подаде писмо с вх.№УД-02-20-927/6.07.2017 г. 

за прекратяване на договора.Със споразумение от 14.07.2017 г. се прекрати действието 

на сключения договор, считано от 1.08.2017 г. Писмени покани за организиране на 

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

Кубрат са изпратени на останалите организации по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки, притежаващи разрешение по чл.81 от ЗУО, както следва: „ЕКОБУЛПАК“ 

АД; „ЕКОПАК България“; „БУЛЕКОПАК“ АД; „ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД. 

През годината са извършени пет проверки на територията на община Кубрат от 

експерти на Регионалната инспекция по опазване на околната среда. Проверени бяха 

общинската пътна мрежа и населените места за наличие на замърсени терени, 

разделното събиране на отпадъци и „Б-Б кубовете“. През месец март се извърши 

необходимото гаранционно обслужване от специалисти на „БалБок Инженеринг“ АД 

на разположените контейнери „Б-Б куб“, запълнени с твърди и втвърдени течни 

негодни пестициди.  

Извърши се почистване с булдозер на замърсени площи от: 

- ЕТ „Лютфи Дахилов – Инсстрой – ЛД“ в с. Беловец, с. Бисерци, с. Севар и гр. 

Кубрат; 

-„Серго Транс 74“ ЕООД в с. Савин, с. Медовене, с. Звънарци, с. Тертер, с. 

Мъдрево. 

 На кметовете на населените места са раздадени забранителни табели: „Забранено 

изхвърлянето на нерегламентирани отпадъци“. В град Кубрат са поставени пет броя 

обозначителни табели, предупреждаващи населението за неизхвърлянето на битови 

отпадъци. 

Община Кубрат обяви ежегодната си кампания за почистване под мотото „Да 

изчистим община Кубрат заедно” за периода 24 - 30.04.2017 г., а също така се включи и 



в обявената кампания на btv „Да почистим България за един ден“ чрез организирана от 

доброволци инициатива за почистване на град Кубрат на 16.09.2017 г. Почистиха се 

парк „Омол“, междублокови пространства, зелените площи и улиците в близост до 

домовете. Инициативите бяха подкрепени от граждани, институции и фирми. На 

доброволците, които се включиха в кампанията се предоставиха ръкавици и чували. 

Изпълниха са два проекта финансирани от Националната кампания „Чиста околна 

среда“: 

- „Почистване, озеленяване и създаване на кът за игра и отдих в градинката на с. 

Савин“, съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ №11392/22.05.2017 г 

между община Кубрат и ПУДООС; 

- „Обичам природата - и аз участвам“, съгласно сключен договор за безвъзмездна 

помощ №11762/19.06.2017 г между Детска градина „Щастливо детство“ – с. 

Божурово и ПУДООС; 

   

През 2017 г. по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.002 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ проектно 

предложение № BG16M1OP002-2.002-0006 „Проектиране и изграждане на 

компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци за общините от РСУО Разград“ на община Разград – водеща община и 

общините - партньори Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян се 

одобри за финансиране - предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
 

  
 

 

РАЗДЕЛ ВЪЗДУХ 

 

С цел намаляване количеството на запрашеност се извърши текущ ремонт на 

общинска пътна мрежа и улична мрежа, както следва:   

 Участък от общински път RSE170/III-2102, Борисово – Юпер/-Черешово – граница 

общ. (Сливо поле-Кубрат)-Сеслав/II-23;    

 Участъци от общинска улична мрежа в гр. Кубрат –участъци от ул. „Цар Иван Асен II“, 

ул. „Страцин“, ул. „Назъм Хикмет“ и ул. „Христо Ботев“;    

 Участъци от общинска улична мрежа в с. Севар –участъци от ул. „Любен Каравелов“ и 

ул. „Вит“;    

 Участъци от общинска улична мрежа в с. Бисерци –участъци от ул. „Шипка“;    

 Участъци от общинска улична мрежа в с. Беловец –участъци от ул. „Христо 

Смирненски“;    

 Участъци от общинска улична мрежа в с. Бисерци –участъци от ул. „Шипка“ и ул. 

„Юрий Гагарин“;    

 Участъци от общинска улична мрежа в с. Беловец –участъци от ул. „Димчо Дебелянов“, 

ул. „Хр. Петков“, ул. „Оборище“ и ул. „Ангел Кънчев“;    

 Участъци от общинска улична мрежа в с. Юпер –участъци от ул. „Иван Вазов“;     

 Участъци от общинска улична мрежа в с. Горичево –участъци от ул. „Странджа“;     

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ ВОДИ 

 

Сключен е Договор за изпитване на проби от отпадъчни води №32/6.04.2017 г. с 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД с предмет „Вземане на проби и изпитване на 

отпадъчни води от вход и изход ГПСОВ град Кубрат“. Във връзка с изтичане срока на 

действие на Разрешително №13750004/5.01.2012 г. за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни води е подадено заявление за 

продължаване срока на действие. 

В община Кубрат има сключени 3 концесионни договора за предоставяне на 

концесия на общински водоеми с цел риборазвъждане.  

На основание чл. 44, ал.2, във връзка с ал.1, т.8 от ЗМСМ и чл.133 ал.1 от Наредба 

за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях е назначена комисия със Заповед №556 от 

15.09.2017г. на кмета на общината, която да извърши технически преглед на 

състоянията на язовирните стени и съоръженията към тях. През годината са направени 

4 проверки от общинската комисия и 2 проверки от междуведомствена комисия, 

назначена със заповед на областния управител. Съгласно предписанията на комисията 

са почистени дървесната и храстовидната растителност около водоемите в с.Юпер и 

с.Бисерци. Водоема в с.Юпер е изведен от експлоатация, а на водоема в с.Бисерци е 

изкопан преливник земен профил. 

В изпълнение на разпоредбите на чл.138в, ал.1 от Закона за водите е сключен 

договор с инж. Симислав Михайлов – строителен инженер по хидромелиоративно 

строителство“, притежаващ Удостоверение за ограничена проектантска 

правоспособност рег.№ 35070, който да обезпечава изпълнението на всички изисквания 

за непрекъсната и безопасна работа на язовирните стени, анализира и извършва оценка 

на информацията и изготвя индивидуална оценка на техническото състояние на 

съоръженията, подготвя предложения за ремонт, реконструкция на язовирните стени и 

др. 

 

 

РАЗДЕЛ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 

Издадена е Заповед №249/17.05.2017 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 16 акта  с 16 наказателни постановления. 

През годината не са постъпили заявления за издаване на удостоверения за 

култивирано отглеждане на лечебни растения.   

 

 

РАЗДЕЛ ПОЧВИ 

 

През 2017 година община Кубрат има сключени договори, както следва: 

1.  68 броя договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд с площ- 146363,357 дка 

2. 142 броя договори за земеделски  земи и лозя за 3238,683 дка. 

В договорите са залегнали клаузи, които задължават наемателите да: 

-  поддържат предоставените им площи в добро земеделско и екологично състояние; 

- не допускат замърсяване с битови и строителни отпадъци; 

- не торят с утайки от пречистени отпадни води; 



- 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. 

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

региона на Тутракан“. За 2017 г. от екипа на сдружението са проведени десет акции по 

залавяне, кастриране, чипиране и връщане по местата на залавяне на 108 броя кучета.  

До края на 2017 г. в община Кубрат има регистрирани общо 55 броя домашни 

любимци. 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. Проведе се разяснителна кампания 

към кметовете на населените места и от тях към населението, относно необходимостта 

от регистрация на домашни кучета. 

  

  

 

ОРХАН МЕХМЕД 

Заместник-кмет на община Кубрат 

 

 

 
    

 

 

 

 


