
О Б Щ И Н А  Ч У П Р Е Н Е  -  О Б Л А С Т  В И Д И Н  

с.Чупрене, п.к.3950, обл.Видин тел: 09327/2580, факс:09327/2402 

e-mail:ob_chuprene@abv.bg; http://chuprene.com 

 

 

 
 
№................... 
...............2020г. 
 
ДО  
ГОСПОДИН 
ИВАН ВЕСКОВ ВЕЛКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С.ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ АНЖЕЛО ЦВЕТАНОВ ДОБРИЧОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
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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 - 2019година“ 

 
Приложение: Проект на Отчет за изпълнение на  Общинска програма за опазване на 

околната среда 2019 година. 
 
 
С уважение: 

АНЖЕЛО  ДОБРИЧОВ 

Кмет на община Чупрене 
 

Изготвил:  

Ева Иванова 

Еколог община Чупрене 



 

ОТЧЕТ 

за изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда 2019г. 

/Приет от ОбС Чупрене с Решение №………. от ………….2020г./ 

Настоящият 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. 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. 

Основен документ, по силата на който се осъществява местното самоуправление 

в областта на опазване на околната среда, е Общинската програма за опазване на 

околната среда. Тя обхваща периода 2017–2020г. и е изготвена в съответствие с  

намеренията  и  приоритетите  на  органите  на местното  самоуправление  и  местната  

администрация, както и на представители на всички заинтересовани субекти: 

неправителствените организации, представители  на  бизнеса и  др. Разработена е при 

спазване на указанията, дадени от Министерството на околната среда и водите за 

изготвяне на общинските програми. Взети са предвид и предходни разработки на 

общински екологични, стопански, финансови, здравни, архитектурно-строителни и 

други проучвания.  

Общинска програма за опазване на околната среда е публикувана на сайта на 

община Чупрене, като по този начин бе дадена възможност на всички заинтересовани 

лица да се запознаят с нея и изразят своите становища и предложения по нейното 

изпълнение. 

Направеният преглед на изминалия период показва, че съхраняването на 

природата и жизнената среда на хората в общината, винаги е било приоритет, с който 

се е съобразявала стопанската и обществена дейност. 

Изготвеният 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/, 

показва определена устойчивост, без резки промени. Наблюдава се положителна 

тенденция за запазване на направените оценки от предходните години. В същото време 

трябва да отбележим, че зачестяват някои нехарактерни прояви на климатичните 

елементи - екстремни температури, тенденция към намаляване количеството на 

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

времето, са с такава интензивност и  количества, че създават реална заплаха за живота и 

имуществото на населението.  

� Качеството на природната среда е определяща за формирането и 

запазването на местообитания, характерни вече столетия за района на Западна Стара 

планина и Предбалкана. Несъмнено 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. Тече процедура по изключване от регистъра на 

вековните дървета това в с.Репляна, което бе унищожено при разразила се буря.  

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

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

естествените, фонови стойности. Националния  екологичен проблем - замърсяването на 

въздуха в населени места с фини прахови частици в общината не се наблюдава. 



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. 

Екологичната политика на общината, е насочена към съхраняване на природното 

богатство и устойчивото му, екологосъобразно ползване чрез: 

1. Подобряване качеството на живот, чрез осигуряване на здравословна и 

благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство в естественият му вид 

на основата на устойчиво развитие в общината.  

2. Връх Миджур, резерватът „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 и в същото време да използва в развитието на туризма като 

проспериращ отрасъл в общината.  

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.  

Визията в новата програма описва крайното желано състояние на околната среда 

на общината, според представите на населението и на общинското ръководство, а 

именно: 

Устойчиво развитие на община Чупрене, чрез ефективно и щадящо  използване 

на природните ресурси и икономически просперитет, основан на нискоемисионна 

преработвателна и лека промишленост, развит атрактивен туризъм в национален и 

международен мащаб, екологично ориентирано селскостопанско производство и 

селища  отговарящи на съвременните стандарти за качество на живот. 

Като генерални стратегически цели, в настоящата програма са формулирани 

следните направления: 

1. Опазване и подобряване качеството на околната среда и осигуряване на 

здравословни условия за живот на населението. 

2. Съхраняване на биологичното разнообразие и устойчиво ползване на 

природните ресурси. 

3. Използване на природните дадености на територията на общината за развитие 

на икономическия потенциал и по специално за развитие на ски туризъм, алтернативен 

туризъм, биологично животновъдство и земеделие, дърводобивна и дървопреработваща 

промишленост. 

Управление на отпадъците 

Общинската програма за управление на отпадъците е един от най-важните 

инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Те се 

разработват в съответствие с чл. 52 от ЗУО. Съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО, общинската 

програма е секторна програма и е неразделна част от Общинските програми за опазване 

на околната среда. 

Във връзка с процеса на програмиране, ЗУО съдържа няколко ключови 

изисквания относно общинската програма за управление на отпадъците. 

Първо: Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, 

целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО).   

Второ: Общинската програма се разработва и приема за период, който следва да 

съвпада с периода на действие на НПУО. Периодът, за който МОСВ разработва 

Националния план, е 2014-2020 г.  

Трето: Общинската програма трябва да включва необходимите мерки за 

изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, 

Раздел III на ЗУО. 



Четвърто: Общинската програма трябва да е достъпна за обществеността най-

малко чрез публикуването й на интернет страницата на общината. 

Дейността по управление на отпадъците през 2019 г. е изцяло обвързана с 

членството на общината в  сдружението на общините от област Видин, в изградената 

регионална система.  

С влизането в експлоатация на Регионалното депо, общинското ръководство 

въведе нова схема за управление на отпадъците на територията на общината. 

Възникналите трудности при реализацията, бяха само от финансово естество. 

Безпроблемното включване в новосъздадената система се дължи, преди всичко, на 

съществуващата традиция, за много добра организация по сметосъбиране, 

сметоизвозване, поддържане хигиената на обществените места. Системата обхваща 

100% от населението на общината. В определени случаи се налагат временни промени 

в функциониращия график, 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 регионалното  депо. 

Много от проблемите по технологичното оборудване  вече са решени. 

Недостигът на контейнери като цяла е овладя, след закупуването на необходимите 

контейнери. Въпреки това, съществуват няколко „конфликтни“ точки, които изискват 

закупуването на още контейнери тип „Бобър“. 

В момента в сметосъбирането и сметоизвозването са включени 225 съда за смет, 

което като цяло задоволява системата.  

 

 
 

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. 

Общината разполага с Доклад за морфологичен анализ на твърдите битови 

отпадъци.  

Остава нерешен проблемът за сключване на договор с „Екопак България“, за 

изграждането и обслужването от тях, на система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, което би било „крачка“ към намаляване на извозваните за депониране битови 

отпадъци. През 2019 г. се отчита чувствително увеличаване на  извозените отпадъци –

435,78т., което е ръст спрямо 2018г. с  50,52 т., което веднага рефлектира и в 

повишаване на финансовите разходи. 

Разделното събиране, отклоняването на растителните отпадъци от потока на 

извозваните количества – това са начините за намаляване на годишния баланс на 

извозените  битови отпадъци. Проблемът идва от факта, че реализирането на разделно 

събиране и намаляване на количествата за депониране, е свързано с големи финансови 

населено място бобри 
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Чупрене 9 9 11 7 36 18 54 

Горни Лом 9 9 9 7 34 17 51 

Долни Лом 7 7 7 3 24 4 28 

Търговище 5 5 5 3 18 3 21 

Репляна 6 6 6 3 21 3 24 

     Средогрив 5 5 5 3 18 3 21 

  Протопопинци 3 3 3 2 11 1 12 

       Върбово 3 4 4 2 13 1 14 

       ОБЩО 47 48 50 30 175 50 225 
 



ангажименти на общината. Изходът е обработката на растителните отпадъци във всеки 

двор, без те да постъпват в контейнерите за битови отпадъци.  

Финансирането по обезвреждането на общинските отпадъци 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% за 

физически лица и 9 % за юридически лица. Редовно са превеждани 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. 

Редовно се почиства пътната мрежа и речните корита от битови отпадъци. 

През изминалата 2019г. започна подготовката за рекултивиране на бившето 

общинско сметище. Въпреки затрудненията, общинското ръководство е уверено, че 

през 2020г. този процес ще бъде финализиран. 

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.  

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

замърсявания или се реагира  за своевременното им отстраняване. 

4. 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 /все още/, са и язовирите „Търговище“ и 

„Върбово“. Малките населени места с ограничено население  и липсата на промишлени 

предприятия, са предпоставка за извода, че водните басейни на територията на 

общината не са замърсени. Естествените процеси на самопречистване на водните 

басейни, успяват да преодолеят антропогенния натиск.  

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 

доброто качество на пътната общинска мрежа. 

 

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. 

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

фактор за природосъобразно стопанисване на общинската биота. 

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 

През годината са добити 1167 м
3
 широколистна дървесина, 57 м

3
 – иглолистна и 

807 м
3
 за местното население. 

На 20.08.2018г.е одобрен новия Горскостопански план  на общината. Горския ѝ 

фонд е с площ 4492 ха.при заложено средногодишно ползване от 7158 м
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.  

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. Тези животни са и 

потенциалната опасност за населението в общината; 

Така създалата се ситуация може лесно да се контролира, ако собствениците на 

кучета проявят социална отговорност и държат животните затворени / вързани . Тази 

проста манипулация би предотвратила  безконтролното размножаване и заплахата от 

ухапвания. Прави впечатление, че проблемът се пренебрегва от преобладаващата част 

от собствениците на домашни любимци: 

� не се заплаща дължимата такса. За 2019 г. са събрани  388 лв. /при 5 лв. за 

куче/ ; 

� пускат се кучетата да се разхождат свободно по улиците; 

� подценява се вероятността от нападения; 

� не се регистрират /кастрират/ животните по изискванията на Закона за 

защита на животните  

Проблемът е сериозен, защото през годината бяха регистрирани няколко ухапвания от 

„ромски кучета“. Потърсената отговорност от стопаните им „увисва“, защото веднага 

се заявява, че животните на са техни. Според закона, ограничаването на кучешката 

популация може да става чрез затварянето на животните в приюти или чрез кастриране. 

В тази дейност общините трябва да се подпомагат методически и технически от 

неправителствени организации. Молбите ни за помощ, не дадоха резултат. И двата 

метода изискват огромни за размерите на общинския бюджет средства, а направените 

опити с кастрация, не доведоха до търсения траен резултат.  

 

 

 

Изготвил:  

Ева Иванова 

Еколог община Чупрене 

 

 


