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ДО  
ГОСПОДИН 
БОГОМИЛ СТАНКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С.ЧУПРЕНЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ ВАНЬО КОСТАДИНОВ КОСТИН 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 
относно: отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г. 

 

               УВАЖАЕМИ   ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ , 

               Във връзка с изискванията на  Закона за опазване на околната среда – чл.79; ал.5 и Закона за 

управление на отпадъците – чл.52, ал.9, дейността по изпълнение на Общинската програма за опазване 

на околната среда, с частта ѝ - Програма за управление на отпадъците, подлежат на ежегоден отчет пред 

общинския съвет.  

              Предлагам Общинският съвет – Чупрене да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

       На основание Закон за опазване на околната среда - чл.79, ал 5 и Закон за управление на отпадъците 
– чл.52, ал.9,  Общински съвет Чупрене  приема  „Отчет за изпълнение на  Общинска програма за 
опазване на околната  среда - 2015 година“ 
 
Приложение: Проект на Отчет за изпълнение на  Общинска програма за опазване на околната                           
среда 2015 година 
 
 
 
 
 
 

С  уважение, 

 

ВАНЬО КОСТИН 
Кмет на община Чупрене 

 

 

 

 

Изготвил:  

Георги Груев  гл.специалист ”Екология” 

 

 



 

ОТЧЕТ 

за изпълнение на общинската програма за опазване 

на околната среда 

2015 г. 

 

 Настоящия отчет по общинската програма за опазване на околната среда е в 

изпълнение на Закона за опазване на околната среда – чл.79; ал.5 и Закона за 

управление на отпадъците – чл.52, ал.9 

         Изготвения анализ на абиотичните и биотични компоненти на околната 

среда, дава основание да бъдат направени следните изводи, актуални за разглеждания 

период: 

� Климатичната характеристика на района /в ограничен, общински мащаб/, 

повлияна от орогравските му особености, показва определена устойчивост, без резки, 

количествени, с катастрофален характер промени. В същото време трябва да 

отбележим, че през последните години, зачестиха някои пикови прояви на 

климатичните елементи-високи температури, тенденция към намаляване количеството 

на падналите валежи и в същото време валежи, които въпреки, че са ограничени във 

времето са в такива количества, че създават реална заплаха за живота и имуществото на 

населението.  

� Качеството на природната среда е определяща за формирането и 

запазването на биоценоза, характерна вече столетия за района на Западна Стара 

планина и Предбалкана. Антропогенния фактор  е оказал своето отрицателно влияние 

върху природата  на общината, но поради своята количествена ограниченост, 

растителния и животински свят в общи линии е запазил своето многообразие. 

Защитените ѝ територии  и включването ѝ в системата на Натура 2000,  гарантират 

съхранение на общинската биота. Полагат се грижи за вековните дървета, включени в 

официален регистър.  

� Компонентите на околната среда : въздух, почва, вода, лъчения с 

естествен и техногенен характер се отличават с характеристики близки до естествените, 

фонови стойности. 

              Можем със основание да заключим, че природата на общината се 

характеризира с висока  степен на съхранение на своите биотични и абиотични 

елементи – характеристика , която е  все по-рядко срещаща се в съвременната реалност. 

 Тези изводи определят и насоките в екологичната политика на общината, която е 

насочена към съхраняване на природното богатство и устойчивото му, 

екологосъобразно ползване: 



 1.Подобряване качеството на живот чрез осигуряване на здравословна и 

благоприятна среда за живот и запазване на богатото природно наследство в 

естественият му вид на основата на устойчиво развитие в общината.  

 2. Връх Миджур, биосферния  резерват „Чупрене“, защитените местности  

„Миджур“ и „Чупренски буки“, карстовите пещери, защитените растения и животни и 

другите природни обекти на общинска територия , представляват природо-географски 

ценности, които общината, предвид засилващия се интерес, в тясно сътрудничество с 

РИОСВ Монтана, трябва да съхрани от негативите на туристическата ерозия.  

 3.Въвеждане на прогресивна система за регионално управление на отпадъците в 

общината и недопускане на временно замърсяване на територии в и извън селищата на  

общината. 

         4.Недопускане рецидив на замърсяване на водните басейни на територията на 

общината.   

 

                                       Управление на отпадъците 

     В изпълнение на чл. 52. (1)  от Закона за управление на отпадъците в общината е 

разработена и се изпълнява разработена и приета от общинския съвет програма. Според 

алинея втора от горецитирания член, програмата е неразделна част от общинската 

програма за опазване на околната среда. 

           Дейността по управление на отпадъците през по-голямата част от 2015 г. се 

извършваше по организация създадена от  община Чупрене. Тя притежава 

регистрационен документ № 06-РД-102-00/04,02,2011г. издаден от РИОСВ Монтана, за 

дейност по събиране и транспортиране на отпадъци от бита на населението. 

Организираното сметосъбиране  и транспортиране на отпадъците обхваща 100% от 

населението на общината. Събраните отпадъци се извозват по утвърден от общината 

график, два пъти седмично. В определени случаи се налага промяна в графика, с цел да 

се реагира на създалата се необходимост от по честото извозване на някои от съдовете 

за смет, но този момент е твърде ограничен и свързан с празниците в населените места 

и някои сезонни особености. Не се допуска разпиляване на отпадъците при 

транспортирането им до общинското депо. 

          Съществуващото депо за битови отпадъци в местността «Буковички дол» не е 

оборудвано с везна за измерване на постъпващите за депониране отпадъци, което 

налага практиката, количествата на събраните отпадъци да бъдат оценявани в обемни 

единици, на база отчетените курсове на автомобилите.  Депонирането на отпадъците се 

извършва чрез насипване и прибутване. Периодично отпадъчното тяло се уплътнява и 

запръстява.  

           Усилията за осъществяване на разделно събиране на територията на общината 

доведоха до сключването на договори със специализирани фирми, които да приемат 

електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба батерии, стари 

автомобили, стари автомобилни гуми, автомобилни масла. 

           С влизането в експлоатация на Регионалното депо и последвалата Заповед №205 

от 14,08,2015г. на РИОСВ Монтана, с която се преустановява експлоатацията на 



общинското сметище в с.Чупрене, общинското ръководство разработи нова схема за 

управление на отпадъците на територията на общината. Възникналите трудности при 

реализирането ѝ бяха от финансово естество, тъй като трябваше да се закупи нов 

сметосъбиращ автомобил, нови контейнери тип „Бобър“, които да заместят  четири 

кубиковите  контейнери, а регионалното депо където трябва да се транспортират 

битовите отпадъци за обезвреждане е на 63 км. от територията на общината. 

           Със закупуването на специализирания автомобил, стана възможно и издаването 

от РИОСВ Монтана на  нов регистрационен документ - № 06-РД-167-00 от 14.07.2015г. 

Закупени и разпределени са 47 нови контейнера. Предстои всеки момент да бъдат 

доставени още 48, което до голяма степен ще даде възможност за „успокояване“ на 

новата система за управление на отпадъците, без да отпада задачата за набавянето на 

още контейнери тип „Бобър“. Направена е  и първата крачка за отклоняване от потока 

на битовите отпадъци на част от преобладаващата в тях пластмаса, като със собствени 

сили и средства бяха изработени специални метални кошове за събирането на 

пластмасовите бутилки.  

           Разработена е и специална дипляна, която да информира населението за новата 

система на регионално управление на отпадъците, начина на функционирането ѝ в 

общината, повишените финансови разходи и задачите, стоящи пред жителите, при 

новите условия на обезвреждане на битовите отпадъци.  

           След сключването на договор с общинското предприятие „Регионално депо за 

битови отпадъци-Видин“ започна и реално използване на новата система. 

Финансирането ѝ се осъществява на база местни данъци и такси – такса битови 

отпадъци. С решение № 310 от протокол 32 от 27.01.2011 г., общинския съвет е 

определил такса за битови отпадъци   в размер 3%о за физически лица и 9 %о за 

юридически лица. 

                  Приходите  и разходите за събиране, извозване и депониране на ТБО през 

отчетната година са съответно: 70398лв.  и 145370 лв.  По-голямата разходна част е в 

резултат на направените значителни разходи  с цел включване в регионалната система. 

Редовно са превеждани и отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците.  

         Цялостния добър хигиенен вид на селищната система е постоянна грижа на 

общинското ръководство, използващо всеки повод за въвеждане на ред и чистота.   

          В резултат от анализа на състоянието на сектор “Отпадъци” в община Чупрене се 

налагат следните изводи: 

1.        Общинското ръководство успя безпроблемно и с минимални сътресения да се 

включи в новата регионална система за управление на отпадъците. Цялото население 

и всички селища на общината са обхванати от системата за организирано 

сметосъбиране. 

2.        „Все по-малко отпадъци за регионалното депо“ – перманентна задача, която 

трябва да се превърне в модел на поведение за всеки жител на общината. 

2. На територията на община Чупрене не се допуска появата на временни 

замърсявания или се реагира  за своевременното им отстраняване. 

3.       Общината разполага с необходимата специализирана техника и голяма част от 

съдовете за смет, с които да осъществи управлението на отпадъците. Полага усилия за 

оптимизиране на процеса, финансовото му обезпечаване  



5.     От потока на общинските отпадъци са отделени електронното и електрическо 

оборудване, излезли от употреба батерии, стари автомобили. 

Замърсяване на водните басейни 

      През територията на общината протичат  горните течения на реките Лом, 

Чупренска, Върбовска. Общинска собственост са и язовирите „Търговище“ и 

„Върбово“. Малките населени места с ограничено население /1500 души за цялата 

община/ и липсата на промишлени предприятия са предпоставка за извода, че водните 

басейни на територията на общината не са замърсени.  

Замърсяване на въздушния басейн 

� Емисиите от горивни отоплителни инсталации. Преобладаващия енергиен 

източник са дървата, които се добиват на общинска територия и са най-евтиното 

гориво. Този факт, ограничения брой домакинства и силно изразената сезонност в 

ползването на енергийния източник, определят антропогенното натоварване в граници 

доближаващи се до фоновите стойности.  

�  Автотранспортните средства. Транспортните средства като източник на 

вредни газови емисии със своето  количество и качество на двигателите, също не 

представляват заплаха за чистотата на въздушния басейн. Освен това, премахването на 

оловните добавки в бензина и въвеждането на газовите автомобилни уредби, 

отстраниха негативния ефект от натрупването на олово в определени елементи на 

хранителните вериги. 

� Праховите частици. Натрупването на прах с различен произход над пределно 

допустимите норми, е характерно за градските въздушни басейни. Общоизвестен е 

положителния ефект на зелената система в населените места  върху въздуха - баланс на 

кислорода и въглеродния диоксид, повишаване на влажността, намаляване на 

запрашеността. Богатата зелена компонента на ландшафта в общината е сигурна 

бариера за проява на запрашеност в населените места. Крачка напред в тази посока е и 

проведената  реконструкция на всички пътни  артерии в общината.  

Шумово натоварване на жизнената среда 

        Малките селища с ограничено население, липсата на натоварени пътни 

артерии, и промишлени предприятия са предпоставка за формирането на шумов 

фон, който е в установените норми и без тенденция за негативна промяна. 

Замърсяване на почвата и земните недра 

       Предпоставките за такова замърсяване – промишленост, селско стопанство с 

широко използване на агрохимия и пр. агенти, липсват на територията на 

общината.Останалите без стопанин в близкото минало негодни пестициди 

своевременно са затворени в БиБи кубове, които изключват реалната възможност за 

замърсяване на почвата и подземните води и речни течения.Редовните проверки на 

кубовете са с заключение, че тяхното техническо състояние е отлично и не 

представляват потенциална заплаха за замърсяване. 

 



Защитени територии, Натура 2000, биоразнообразие 

       Съществуващите на територията на общината защитени територии се 

характеризират с устойчивост на екосистемите и изпълняване на природозащитните 

функции, за които са създадени.Не са констатирани посегателства върху тяхното 

биоразнообразие или промяна в абиотичните фактори на средата. 

         През годината премина нужната процедура и бе приет план за управление на 

резервата  „Чупрене“. 

         Цялата територия на общината се намира  под опеката на Натура 2000, което е 

решаващ фактор за природосъобразно стопанисване на общинската биота. 

     Принос в биоразнообразието на Западна Стара планина е приключилия проект 

по ОП «Околна среда 2007-2013»  «Реинтродукция на Балканската дива коза в Западна 

Стара планина» започнал да се изпълнява през 2012 г.. Неговата цел е да върне този  

животински вид в неговите исконни местообитания на територията на общината. 

Намеренията от ловните среди за надграждането на проекта ще гарантира не само 

неговото продължаване, но и увеличаване числеността на дивата коза, което е 

решаващо за реинтродукцията ѝ 

Целта е създаването на  база за перманентно разселване на диви кози в техните 

местообитания и обогатяване фаунистичното богатство на общината и региона. 

Проектът несъмнено ще има и трансграничен ефект, поради пограничните райони,  в 

които ще бъдат разселвани животните. 

На територията на общината няма изградени постоянно действащи пунктове за 

изкупуване и преработка на лечебни растения. В общинската администрация не са 

постъпвали искания , като не са   издавани и съответните разрешителни.  

 

Общински горски фонд 

        Горският фонд на Община Чупрене е с площ 2868,5 ха, от които 2751, 3 ха 

залесена. Лесоустройствения проект е разработен за периода 2007- 2016 година. 

Общият запас за десетилетието е 570 565 м
3
. Общият среден прираст е 9158 м

3
. През 

изминалата  2015  година ОбГС е реализирала  99 м
3
 широколистна дървесина, 1500 м

3
 

дърва за местното население 

За 2015 година е комплектован лесосечен фонд 6852 м
3
 за 2016 г.- 6380м

3
 

           През изминалата година благодарение на функциониращото на територията на 

общината Доброволно формирование и наличния противопожарен автомобил, горските 

пожари като брой, обхваната територия и нанесени щети, бяха сведени до минимум. 

 

 

 

 

★  

                   Един в голяма степен национален проблем, който има повече социален, 

отколкото екологичен характер, е регулиране популацията на безстопанствените 

кучета. В изпълнение на Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ в община Чупрене са 



разработени Общинска програма и Наредба за овладяване популацията на 

безстопанствени кучета, приети с решение на Общинския съвет.  

                 Необходимо е да се отбележи, че въпросния проблем, с  национални 

измерения, не стои с тази острота в общината. Направените наблюдения върху 

популацията на домашното куче в общински мащаб налагат следните изводи: 

� с много малки изключения, на територията на общината няма безстопанствени 

кучета, а „отвързани“ в момента   домашни любимци. Голяма част от 

домакинствата притежават кучета и се грижат за тяхното благополучие. 

Срещането по  улиците на единични екземпляри, не е правило и обикновено те 

имат свои стопани; 

� за неконтролирано размножаване и неангажираност с контрол върху 

числеността на кучетата, можем да говорим при ромската общност; 

� проблемът при така наречените „пастирски кучета“, е не толкова контролиране 

на тяхната численост, колкото тяхното ползване без изискуемите от закона 

„спъвачки“ и негативното им влияние върху популациите на някои диви 

животни – зайци, сърни, гнездещи по земята птици и  други; 

       Според закона, ограничаването на кучешката популация може да става чрез 

затварянето на животните в приюти или чрез кастриране. И двата метода изискват 

огромни  за размерите на общинския бюджет средства, а направените опити с 

кастрация, не доведоха до желания резултат, който би се получил, но ако се приложи 

върху 100% от кучетата. 

 

      

 

Изготвил: /п/ 

Георги Груев – гл.специалист  „Екология“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


