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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
преминаващи през територията на община Опака, се дължат на заустващите се в тях непречистени или недостатъчно пречистени
отпадъчни води. Те се формират от битовата и производствената дейност в селищните системи. река Черни Лом отговаря на проектната
си категория водоприемник – “трета категория” по всички показатели. Основни замърсители на територията на Общината са “Родина”
ООД гр. Попово – филиал гр. Опака и с. Крепча, тухларния цех в гр. Опака и двете мандри – в с. Крепча и с. Голямо Градище;
-Почви - няма данни за зони с ерозирани, засолени или вкислени почви, както и на зони с почви, замърсени с вредни вещества. Като
единствен значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да бъдат идентифицирани моторните превозни средства с бензинови
двигатели;
Приоритет: Подобряване и модернизация на техническата и социална инфраструктура и повишаване конкурентноспособността
на общинската икономика.
Специфична цел: Подобряване на водоснабдителна и канализационна мрежа и екологична инфраструктура
Мерки: Изграждане на водоснабдителни и канализационни системи в населените места на Общината; Малки пречиствателни станции за
питейна вода и за селскостопански и битови отпадъчни води; Водопроводни мрежи и съоръжения в неводоснабдените населени места;
Водоснабдителна и канализационна инфраструктура в новосъздаваните зони за развитие на малкия и среден бизнес в областта на
селското стопанство и фермерство; Изграждане на необходимата инфраструктура за екосъобразно управление на отпадъците
Източници на финансиране: Община, Държава, Фондове ЕС, друга помощ, Частни средства.

RL11Попово1
RL8Бяла1
RL8Бяла2
RL13Самуил1

Виж YN11Попово1
Виж YN8Бяла1
Виж YN8Бяла2
-Площ от 250,133кв.км, от които 177.35 кв.км. обработваеми площи, обхваща територията на 14 населени;
- Разположени две защитени местности - Колчаковата кория и Вековните дървета в село Здравец;
- Водните ресурси включват плитко-залягащи води. Водите от Самуиловските височини се вливат в 5 язовира: “Желязковец”, “Голям
извор”, “Хърсово”, “Кара Михал”, “Владимировци” и “Богданци”. Всички водоеми освен за рибовъдство могат ефективно да се
използват за напояване;
- Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, почви се характеризират с маломощен хумусно-елувиален хоризонт;
- Няма големи промишлени замърсители и може да се каже,че районът е екологично чист .Частичното замърсяване на въздуха се дължи
предимно на битови източници, прах и дим от изгаряне на битови изгаряния, остарелият и увеличен по количество автомобилен парк;
- Горите, които съставляват 22% от територията са едно от големите й богатства. Общата залесена площ възлиза на 54917 дка. Растителното
разнообразие в горския фонд включва над 40 дървесни видове, като преобладават дъбовите гори, бука, иглолистни, липа,орех,акация и
топола. Свързаните с горските ресурси отрасли в общината нямат приоритетно значение. Голям проблем са незаконните сечи и честото
несъобразяване с лесоустройствените планове от страна на частните стопани. Приоритетно община Самуил трябва да търси финансиране
за залесяване и да осъществява такива проекти;
- Водоснабдителни мрежи - всички населени места са водоснабдени. Близо 70% се консумира от населението, следващите по големина
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
консуматори са промишлеността и услугите. За съжаление водопроводната мрежа не е в добро експлоатационно състояние и загубите
на питейна вода са големи. Водоснабдява се от местни водоизточници, които се намират на нейна територия;
- Мрежи и системи за отпадни води - няма изградена канализационна система Само отделни предприятия и заведения в Самуил и
Владимировци имат локални самостоятелни канални клонове отвеждащи водите в близките дерета без пречиствателни съоражения.
Проект за канализационна система няма. Има 2 обекта, които изпускат отпадъчни води. Липсват пречиствателни съоражения, или
същите са в незадоволително състояние в следните предприятия и населени места: “ Тракция “ АД – с. Самуил и “ Октопод – С “ ЕООД,
гр. Варна – с. Самуил
- Нерегламентираните депа за битови отпадъци са основен екологичен проблем - те се образуват от изхвърлената оборска тор и други
битови отпадъци. Няма регистрирани територии замърсени от промишлени отпадъци. Употребата на торове и пестициди е в границите
на нормативите. Преобладава делът на битовите и селскостопанските отпадъци. Натрупването на големи количества биоразградими
битови отпадъци, подлежащи на депониране, се явява основен проблем при управление на битовите отпадъци в общината. Практика е
боклукът от животните, да се трупа на определени места - по този начин освен, че се отделят неприятни миризми се замърсяват
подпочвените води и почвата;
- Общината няма изградени промишлени предприятия с голям капацитет. Съществува едно единствено голямо промишленно
предприятие «Тракция»АД В различните селища има частни фирми и земеделски коперации основно в търговията, мелничарската,
млекобреработвателната и маслодобивната промишленост.
- Селско стопанство - анализът на структурата на обработваемата земя показва, че зърнопроизводството заема приблизително половината
от площите. Зеленчуковите култури и трайните насъждения заемат нисък относителен дял съответно 0.2 и 0.3%. Приблизително 54% от
площите в общината се засяват със зърнени култури - пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед - 24%. Тенденцията през годините е
постепенно нарастване на броя на отглежданите животни. Една голяма част от тях се гледат за задоволяване на собствените нужди;
Приоритет – Подобряване на техническата, социална, екологична и административна инфраструктура.
Цел:Подобряване на водоснабдителна и канализационна мрежа и екологична инфраструктура
Мерки: Проектиране и подготовка на техническа документация за водоснабдителни съоръжения и канализация; Изграждане и
реконструкция на водопроводна и канализационната мрежа; Изграждане на местни водоизточници; Управление на твърдите битови
отпадъци и отстраняване на стари замърсявания и рекултивации; Засилване контрола върху опазването на околната среда и повишаване
на екологичната култура на населението.
Източници на средства: собствени, от републиканския бюджет и международни програми.

RL11Антоново1
RL9Горна
Оряховица1
RL9Полски
Тръмбеш1

Виж YN11Антоново1
Виж YN9Горна Оряховица1
YN9Полски Тръмбеш1
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RL9Полски
Тръмбеш2
RL9Стражица1
RL9Стражица2
DJ8Сливо поле1

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
YN9Полски Тръмбеш2
YN9Стражица1
YN9Стражица2
- Обща площ 276 кв. км., общински център гр.Сливо поле, разположен на 5 км. от р. Дунав, равнинен терет на места по-ниско от
средното , като са изградени диги по брега на р.Дунав за предпазване от наводнения;
- Възможност за развитие на воден (речен) транспорт чрез пристанищеното в с.Ряхово;
- Горски масиви (10 666 дка) – в Дунавското крайбрежие растат предимно тополи, в останалите масиви има акация, дъб, бук, бреза,
предстои възстановяване на горския фонд и залесителни мероприятия;
- Силно изразена брегова ерозия, което налага спешни противоерозионни мероприятия с цел брегоукрепване;
-В с.Бръшлен има пунк за почвен мониторинг – данните от проведените анализи не показват стойности над ПДК;
- Анализът на водите в част от землището по поречието на р. Дунав показват, че са годни за къпане, спорт и туризъм;
- Подхранването на подземните води в зоната е основано от трите разлома – Ловешки, Черешовски и Кубратовски и други пет по-малки,
които пресичат територията на общината, чиито води дренират в чакълестото ядро на зоната и се смесват с инфилтрираните води от р.
Дунав;
- През територията минават подпочвени води, което е дало възможност за направата на дълбоки сондажни кладенци тип „Раней” за
питейна вода, снабдяващи гр.Русе, част от гр.Разград, гр.Шумен и гр.Търговище;
- има две защитени местности – „Калимок-Бръшлен”, това е най-голямата защитена местност в България (5 975ха), създадена с цел
въстановяване и запазване на останалите Дунавски влажни зони и биоразнообразието им; „Комплекс Алеко-Телика” – естествено
местообитание на редица застрашени растения и животни;
- Основен поминък – селското стопанство, от общата територия 208 401 дка е земеделска земя, по-голяма част в категория „ниви” и помалка „трайни насаждения”; живодновъдството е представено от говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство и ръбовъдство;
- Промишленост – произвоство на хранителни напитки, храни, тютюнови изделия, текстил, шивачество;
- Водоснабдителни мрежи – порови и безнапорни подпочвени води, които на много места излизат на повърхността и обилни валежи се
наводняват селскостопанските земи и населени места – селата Кошарна, Ряхово и Юделник. Голяма част от землището може да се
използва като „вододайна зона”. Изградена е водоснабдителна система „Дунав” – изградени са само 14 бр. от предвидените кладенци.
Всички населени места в общината са водоснабдени, системата е изградена от етернитови тръби силно остаряли и амортизирани. В някои
села водата не може да се използва за „питейни нужди”, защото се замърсява от високите подземни води;
- На територията на общината няма изградени пречиствателни стганции и канализационни системи. Отпадъчните води от
промишлеността се изхвърлят предимно в р.Дунав или в септични ями, а каналните води от домакинствата и обществените сгради се
изливат в септични ями. Повечето от септичните ями не са изградени по предписаната технология, а са изкопани в почвата (без утайници
и филтриращи слоеве от камък и пясък) като отгоре са затворени със стоманобетонна плоча (която най-често липсва). При това
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положение ямите не могат да се използват повече от 4-5 години, и в повечето дворове са изградени по няколко. Всичката употребена
вода се връща в почвата или изхвърля в р.Дунав]
- Хидромелиоративна система (Бръшленска напоителна система) – изградена от водопроводи и помпени станции е с затлачени канали от
растителност и почва;
- Отводнителната система допринася за намаляване на заливаемите площи обработваема земя при високи води на р.Дунав;
- Няма съществени източници на замърсяване на атмосферния въздух, поради спад в производството, локални замърсители са трите
свинекомплекса, действащи в селата Г. Враново, Бръшлен и Юделник. Няма мониторингов пунк на територията на общината, главен
източник на замърсяване е транспорта (главен път Русе-Силистра) и бита през отоплителния сезон;
- Богатството от водни ресурси не се експлоатира ефективно и не се опазва – загубите по водопреносната мрежа са големи а
замърсяването на подпочвените води се увеличава (отпадъчни води от бита и промишлеността, свинекомплексите замърсяват с амоняк,
нитрити и нитрати), защото нивата са им високи и липсват пречиствателни станции, отговарящи на екологичните изисквания;
- Отпадъци – липсва организирано сметоизвозване, проблема в най-скоро време ще се реши, но остава нерешен проблема с биомасата.
Производствените отпадъци: изпълнен е проект за събиране и депониране на негодни за употреба пестициди в с.Борисово.
Приоритет: Оптимизиране на селскостопанското производство и прилагане на европейските стандарти в развитието на
отрасъла.
Цел: Привеждане на земеделското производство към изискванията Общата селскостопанска политика на ЕС
Мярка: Стимулиране развитието на екологосъобразно земеделие и дейности по опазване на земеделските райони.
Цел: Насърчаване на инвестиционите инициативи в земеделието.
Мярка: Подобряване на инфраструктурата, свързана с напояването.
Приоритет: Подобряване на качеството на живот на гражданите на общината.
Цел: Осигуряване на благоприятна битова и работна среда.
Мярка: Устойчиво управление на околната среда и превенция на риска.
Цел: Доизграждане, модернизация и поддържане на техническата инфрасктруктура в съответствие с европейските стандарти.
Мерки: Изграждане на на ПСОВ и канализация за битови и дъждовни води; Реконструкция на водопроводната мрежа в населените места
и изграждане на довеждащи водопроводи; Въвеждане на съвременно устойчиво планиране на територията.
Приоритет: Опазване на природните забележителности.
Цел: Достигане на европейския опит в опазването на околната среда.
Мерки: Изпълнение на плана за закриване на нерегламентираните сметища, след изграждането на регионалните депа; Опазване на
биоразнообразието.
Източници на финансиране: Държавен бюджет; Общински бюджет; Фондове и програми на европейския съюз; Международни
програми.
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DJ8Сливо поле3

DJ8Ветово1
DJ13Кубрат1
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Решение№37/27.07.2006г.
- Атмосферен въздух: инвентаризация на годишните емисии от източници и вземане на управленски решения и образователни кампании
сред населението;
- Водоснабдяване – водата отговаря на качеството на „питейната вода”. Водопроводната мрежа е с намалена надежност и влошени
експлоатационни качества, няма оптимално управление и контрол на потреблението и разпределението на водата, високи загуби на вода
и разходи за енергопотребление при доставката на вода;
- Отпадъчни води – с изключение на трите свинекомплекса няма развита промишленост, другите са малки производствени цеха, чиито
отток от производствената дейност и товар на замърсяване са незначителни. Отпадъчните води от промишлеността и бита се отвеждат в
септични ями или попивни кладенци. Свинекомплексите имат пречиствателни станции само с механично стъпало, което не осигурява
необходимото пречистване, и заустват в р.Дунав, което от първостепенно значение за замърсяване на българския участък;
- Канализационна система – липсата на такава води до замърсяване на подпочвевени и повърхностните води;
- пречиствателни станции – липсва ГПСОВ и нужда от биологично стъпало на ПС в промишлеността;
- Битовите отпадъци се депонират площно на определените от общината сметища, липсват стари замърсявания с отпадъци, при
изпълнение на плана за закриване на селските сметища ще се реши проблема с вторичното замърсяване на водните обекти.
Необходимост от строг контрол на съоръженията за съхранение и третиране на отпадъците – сметища, лагуни и открити земни канали;
- Почви – риск от замърсяване от селското стопанство, няма екологично замърсени почви от промишлена дейност. Заблатени почви земи
покрай р.Дунав. няма добивна дейност на полезни изкопаеми в общината;
- Горите са с много малка площ и се намират по брега на р.Дунав и по островите;
- Биоразнообразие – естествени блата, преовлажнени и крайречни местообитания;
- Защитени територии - „Комплекс Алеко-Телика” и „Калимок-Бръшлен”;
- Мониторинг на околната среда – само радиационния фонд.
Екологични проблеми: липса на организирано сметоизвозване, необходимост от: изграждане на депа за битови отпадъци и за оборски
тор, септични ями за умрели животни; разделно събиране на отпадъците от бита; закриване на нерегламентираните сметища;
запрастяване и рекултивация на терените върху, които неправилно се депонират отпадъци; депо за строителни отпадъци; програма за
борба с ерозията; засилен контрол на дейностите по отпадъците.
Виж RL8Ветово1
- Промишлеността е структурирана по отрасли е както следва: Дърво преработваща промишленост –мебелен завод “Лудогорие 91” АД;
Електротехническа промишленост – “Елпром Елин” АД; Машиностроителна промишленост – завод “Хан Кубрат” АД, завод “Динамика;
Хранително-вкусова промишленост –консервната фабрика в с. Юпер; В услуга на населението работят общинската фирма ВиК “Меден
кладенец”- ЕООД, “Водоснабдяване и канализация – Меден кладенец” ЕООД ;
- Значителни поземлени ресурси – 77% от общата й територия. Обработваемата земя е 30 460 ха, - 84.8% от земеделските земи. Селското
стопанство е един от най-развития сектор на общинската икономика, и е застъпено във всички селища на общината, осигуряващ
поминъка на значителна част от населението и има важна роля за цялостното й развитие (предимно растениевъдно). Животновъдството е
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съсредоточено предимно в частния сектор и преди всичко обслужва нуждите на домакинствата (овцевъдство, говедовъдство,
свиневъдство и птицевъдство), а от растениевъдството - пшеница, слънчоглед, царевица и т.н.;
- Горски масиви заемат 93957 дка / държавни и общински / - 21.5 % от територията на общината. Преобладава широколистната
растителност – дъбови гори, клен, липа и др., ограничени участъци от иглолистни – бор, смърч, ела и др. Възстановяване и подобряване
на горския фонд в общината: залесяване; изграждане на необходимата пътна мрежа с цел облекчаване технологията на дърводобива;
подобряване здравословното състояние на горите. На територията на общината има ловни райони с обща ловно-стопанска площ 11 345
ха, с преобладаващ дивеч: благороден елен, сръндак и дива свиня;
- Снабдяването с питейна вода се осъществява чрез 11 дълбоки сондажа над 650 м, два шахтови кладенци в селата Юпер и Топчии, два
плитки сондажи до 160 м в с. Юпер. Изградени са 12 помпени станции с мощност 318 л/сек, 23 водоема с обем 4 470 куб. м. Изградени са
общо 178 км водопроводни мрежи в т.ч. вътрешни водопроводни мрежи и отклонения 117. 8 км. Вътрешните и външни водоснабдителни
мрежи от етернитови тръби са изградени преди от 30 г до 70 години. Основен проблем е, че поради несъвършенство и износеност във
тях, се разхищават големи количества вода и се завишават разходите за поддържане. Само от вътрешните мрежи поради амортизираност
загубите на вода са в порядъка на 40 – 60 % ;
- Изградена канализационна мрежа само в гр. Кубрат. Същата е силно амортизирана. За да се включат в градската канализация и се
доведат отпадните води на заводите “ Хан Кубрат”, “Лудогорие 91 “, мандрата на ПК “Наркооп” и други промишлени предприятия и
заводи, същите следва да изградят собствени локални пречиствателни станции
- Организирано сметосъбиране и сметоизвозване за гр. Кубрат. Периодично депонираните твърди битови отпадъци се разриват и
запръстяват. План за закриване на депата на всички останали населени места от общината, като същите ще останат само за животински
отпадъци, след закупуване на съдове и въвеждане на организирано сметосъбиране и светоизвозване до Регионалното депо.
Приоритет:Развитие на ефективен аграрен сектор
Цел: Оптимално използване на природните ресурси
Мерки: Развитие на модерно животновъдство; Подмяна и увеличаване на трайните насаждения; Увеличаване на площите за поливно
земеделие чрез обновяване и изграждане на напоителни системи; Залесяване на наклонени ерозиращи и други необработваеми терени;
Подобряване на достъпа до земеделски стопанства и естетизиране на ландшафта; Популяризиране и стимулиране на биологичното
земеделие;
Подпомагане на фермерите да се приспособят към изискванията и стандартите на ЕС
Приоритет:Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване на качествата на околната среда
Цел: Доизглаждане и развитие на инфраструктурата, подобряващо качеството на жизнената среда
Мерки: Подобряване на водоснабдяването на населените места от общината; Доизграждане на канализационните системи; Изграждане
на ІІ-ри етап ГПСОВ Кубрат – Биологично стъпало; Разширяване вида и качеството на предлаганите съобщителни услуги за
населението; Изграждане на газ станция и система за пренос и употребата на природен газ, като алтернативен енергоносител за битово и
обществено потребление
Цел: Подобряване качеството на околната среда
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Мерки: Разработване и изпълнение на планове и програми за управление на стратегията на общината за опазване на околната среда,
опазването на водите и опазване на земеделската земя; прилагане на екологична оценка на устройствени планове, като основен
механизъм за опазване на околната среда; Създаване на зелени площи и терени около блоковите пространства и поддържане на
чистотата; Разработване на програма за саниране на жилищни блокове с участие на живущите и НПО; Технически и технологични
мерки; Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване мрежата от защитени обекти и защитени
ландшафти;Институциални мерки, партньорство с бизнеса и гражданите.
Източници на средства: собствени, от републиканския бюджет и международни програми.
Решение № 33/ 19.09.2003г.
- Не са провеждани наблюдения на емисионния фон от Националната система за мониторинг на околната среда в Република България.
От извършено от РИОСВ Русе замерване с мобилна автоматична станция на атмосферния въздух, въздухът показва ниски стойности на
замерваните замърсители въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, метан, неметанови въглеводороди,
сероводород. Резултатите от замерването на замърсителите на атмосферния въздух показват по-ниски от ПДК. Основни замърсители на
атмосферния въздух са:транспортният поток промишлените предприятия битовото отопление депата за ТБО;
- Повърхностни води - бедна на повърхностни водни ресурси. Малки количества подпочвени води и с твърде непостоянен дебит са
акумулирани в най-долните хоризонти на льосовите отложения. На места в ниските участъци на доловете са каптирани в малки чешми.
Има само една малка река – р. Топчийска, която е в района на с. Каменово. Река Топчийска (или Тетовска) е река-суходолие, приток на р.
Дунав. Изградени са 12 общински микроязовира и изравнители, намиращи се в селата Звънарци, Юпер, Божурово, Бисерци, Тертер,
Савин и Севар. От общо 30 водоема на територията на Община Кубрат 16 са сухи;
- Подземни води - Предимно подземни води с карстов характер, най-често на големи дълбочини. Общината се снабдява с питейна вода
общо чрез 15 броя сондажи, както следва: 2 броя шахтови кладенци в с. Юпер и с Топчии; 2 броя плитки сондажи до 160 м - в с. Юпер;
11 броя дълбоки сондажи над 650 м, от които 2 броя в гр. Кубрат, 2 броя в с. Бисерци, 3 броя в с. Медовене, 1 брой в с. Беловец, 1 брой в
с. Мъдрево и 1 брой между с. Брестовене и с. Медовене.От периодичните анализи на вземаните проби питейна вода се вижда, че водата
отговаря на нормите за питейна вода с изключение на нормите за нитрати от сондажите в с. Юпер. На територията на Община Кубрат
няма открити минерални източници;
- Източници на замърсяване на водните обекти - основни замърсители за пукнатинните и карстови води в района са изоставени
животновъдни ферми и стопански дворове, нерегламентирани и криминални сметища, заустване на промишлени и битови отпадъчни
води в сухи дерета II-ра категория;
- Отпадъчни води – няма изградена канализационна система. Отпадъчните води от изградените и културно-битови сгради се заустват в
септични ями и попивни кладенци, които периодично се. Отпадъчните води на всички жилища в частни дворове са отведени в попивни
ями. Отпадъчните води на предприятията, работещи на територията на Община Кубрат са заустени временно в сухи дерета ІІ категория.
Не всички предприятия имат изградени локални пречиствателни съоръжения.Изградена пречиствателна станция в гр. Кубрат с
механично стъпало;
- Питейно-битовото водоснабдяване на населените места в Община Кубрат се извършва само от подземни води. Всички населени места
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са водоснабдени и няма недостиг на вода. Качеството на питейната вода отговаря на БДС (с изключение на с. Юпер, където има нитрати
над ПДК) и периодично се хлорира.
- Основно се генерират битови отпадъци и приравнените към тях строителни отпадъци и по-малко количество производствени и опасни
отпадъци. Общинската администрация организира, планира, контролира и финансира дейностите по събиране и извозване на твърдите
битови отпадъци.
- Фауна - птици, бозайници и др. От защитените животни на територията на общината има следните видове: насекоми - бръмбари
(гъсеничар и бронзов бегач); земноводни - голяма крастава жаба; змии - змия пясъчница (турска боа); птици - синя гарга и керкенез;
бозайници - прилепи, таралеж, степен пор и златка;
- Флора - над 500 вида растения. В горските екосистеми преобладават горун, благун, мизийски бук, цер, които формират смесени
фитоцинози. Съпътстващите асоциации са габър, дъб, липа и др. От иглолистната растителност преобладава бял и черен бор - нови
насаждения. Има също нови орехови насъждения.
- Нарушени екосистеми - дисбаланс може да се очаква около нерегламентираните места за отпадъци на различните селища. Поради
малките им размери и рязко намалената производствена дейност в общината те имат само ограничено локално значение. Степента на
деградация на териториите, свързани с отпадъците, позволява при екологосъобразни режими на ползване да се поддържа равновесието
на естествените и чувствителните екосистеми;
- В обсега на Община Кубрат няма народни паркове, научни и природни резервати с национално значение.
Към природните забележителности в района се отнасят:“ЮПЕРСКА КУРИЯ”-с.Юпер, “МЮЩЕРЕКА” – с.Беловец и “ТУРСКА ЛЕСКА”
- Община Кубрат;
Главна стратегическа цел:УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ ЗДРАВЕТО НА НЕЙНИТЕ ЖИТЕЛИ,
ПОСТИГАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ ЧРЕЗ ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Подцели: Запазване на доброто качество на атмосферния въздух; Включване на Община Кубрат в общата мониторингова мрежа на
страната; Очистване на всички питейните води; Опазване на почвите от ерозия и замърсяване; Опазване на екосистемите, в това число
на природните забележителност, горите и лечебните растения; Екологосъобразно управление на отпадъците; Подобряване на
инфраструктурата в региона без нарушаване на околната среда; Постигане на енергийна ефективност; Възстановяване на традициите в
зеленчукопроизводството, утвърждаване на добрите резултати в зърнопроизводството и стимулиране на животновъдството;
Информиране, образование и обучение. Осигуряване на обществена подкрепа за дейностите, свързани с опазването и устойчивото
използване на околната среда.
- Системата за централизирано сметосъбиране и сметоизвозване обхваща само територията на гр. Кубрат, където е обхванато 100 % от
населението. Системите използвани в отделните населени места са различни, като дейността се организира и регламентира от
съответните кметски наместници. Различните методи за обезвреждане на отпадъците се прилагат в отделните населени места в
зависимост от икономическото и техническо състояние на общината. В Община Кубрат най-широко разпространеният метод за
обезвреждане на отпадъците е депонирането им в сметища (сметоразтоварища, депа). Отделяните отпадъци са разпределени както
следва: битови отпадъци; промишлени отпадъци; строителни; опасни отпадъци – нефтопродукти и отработени масла, батерии и
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акумулатори, лампи, съдържащи живак;
- Общият брой на съществуващите депа за твърди битови отпадъци на територията на общината е 28 в 18-те населени места.
Съществуващите депа за твърди битови отпадъци и строителни отпадъци са нерегламентирани, съобразно сега действащата нормативна
уредба. Най-често местоположението им е определено със заповед на кмета или на кметския наместник на съответното населено място
или са създадени без извършване на необходимите административни процедури;
- Създадени 39 нерегламентирани сметища на обща площ 78 дка, като са депонирани над 63 250 куб.м. битови отпадъци, предимно
животински. Тези сметища са разположени като правило около входно-изходните артерии на населените места на селищата и създават
редица проблеми: намаляват количеството на обработваемите земи, площите за пасища; нарушават ландшафта, източници са на
неприятни миризми в района, създават опасност от замърсяване на подземните води, както и са риск за човешкото здраве и
екосистемите;
- Компостиране - широко се използва класическият начин на компостиране на градски, селскостопански и животински отпадъци, които
след престояване, се смесват с почвата и подхранват растенията като торова добавка. Местата за компостиране се избират произволно, не
са регламентирани и не са постоянни, което води до неприятни миризми и постоянни източници на замърсяване в населените места;
- Няма данни за големи замърсявания на почвите в землището на Община Кубрат;
- Община Кубрат е засегната от водна и ветрова ерозия над средното за страната;
Заключения: съществуват голям брой нерегламентирани сметища на територията на общината; неефективна система по
сметосъбирането и сметоизвозването; остаряла и амортизирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване; недостатъчна квалификация
на работещите по управление на отпадъците; проблеми по експлоатацията на съществуващите сметища: - липса на оградни заграждения;
не са изградени изолационни залесителни пояси; не се извършва ритмично запръстяване; не се извършва дезинфекциране на съдовете за
смет; липса на ефективен контрол и мониторинг; не достатъчна активност по опазване на околната среда от населението; не достатъчен
контрол по изхвърлянето на животинските отпадъци и селскостопанската продукция; не съществуват възможности за подходящо
третиране на генерираните болнични отпадъци от общинската болница, медицинския център, бърза помощ и от здравните кабинети в
населените места.
Наводненията не са характерни за община - Кубрат. Вероятност да възникнат има при обилни и продължителни валежи, интензивно
снеготопене или при частично или пълно разрушаване стените на големи и малки язовири. В община - Кубрат под ръководството на
Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи / ПОбКЗНБАК /, във взаимодействие с
компетентните държавни и областни органи и организации, търговски дружества, еднолични търговци, кооперации и нестопански
организации, при наводнение, чрез въвеждане на настоящият план в действие, се създава такава организация на работа, гарантираща в
кратки срокове оказване на медицинска помощ на пострадалите, ограничаване мащабите на възможните последствия, защита на
населението и ликвидиране на последствията / източниците / на рискови фактори за населението и околната среда. Постоянната комисия
организира своевременно събиране и обобщаване на информацията за възникналите наводнения, последствията от тях, мерките за
ликвидирането им, за действията на органите за управление и формированията и за поведението на населението и информират щаба на
ПОКЗНБАК. Отговорност за своевременното подаване на информацията и за нейната достоверност носи Председателя на постоянната
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

DJ13Завет1
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комисия.
Информацията за възникналото бедствие, авария или катастрофа се подава незабавно от дежурните длъжностни лица по установения ред.
Председателя на постоянната комисия организира непрекъснато подаване на информация до горестоящата комисия за вида и размера на
бедствието, за прогнозираното развитие на аварията или катастрофата и за хода на спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи.
Превантивни мерки и мероприятия: Поддържането на аварийната готовност и усъвършенстването на аварийното реагиране от органите
на изпълнителната власт и юридическите лица включва: Органите на изпълнителната власт, търговските дружества, едноличните
търговци и кооперациите поддържат постоянна готовност за действия за защита на персонала, населението и околната среда в случай на
наводнение; Юридическите лица и едноличните търговци разработват свои аварийни планове, които са в съответствие със задачите,
поставени от настоящият авариен план и се съгласуват от постоянната общинска комисия.
Осигуряване на мероприятието: хидрометеорологическо осигуряване; разузнаване; осигуряване на общественния ред; медицинско
осигуряване; инженерно осигуряване;материално-техническо осигуряване.
-Община Завет включва седем населени места: град Завет и селата Брестовене, Острово, Веселец, Прелез, Сушево, Иван Шишманово.
Население: 152 417 души (към 01.03.2001 г.). Територията на общината обхваща 273 884 дка, от които: земеделски територии - 166760
дка, горски територии - 92268 дка, населени места и урбанизирани територии – 12192 дка, водни площи – 532 дка, депа за отпадъци – 428
дка, територии за транспорт и инфраструктура – 1 704 дка. В общината не са открити полезни изкопаеми. Няма разкрити кариери;
-Водни ресурси - като цяло речната мрежа на територията на общината е рядка и слаборазвита. Горните и средните течения на реките са
врязани в льоса и в терциерните и кредни варовици, като образуват дълбоки и сухи долини;
- Почви - карбонатните, типичните и излужените черноземи заемат 39% от обработваемата земя, а сивите и тъмносиви горски почви 61%;
-Горите - обща залесена площ - 92 268 дка. Растителното разнообразие включва над 36 дървесни вида, в т.ч. 4 иглолистни, над 20
храстови видове и над 100 броя тревни растителни видове;
- Водоснабдителни мрежи - сравнително добре изградена водоснабдителна мрежа, но за 100% обезпечаване на населението и
предприятията с вода е наложително изграждането на още два водоема и нови водопроводи. Водоснабдяването се извършва от собствени
водоизточници (различни видове кладенци и каптажи). Проблем са остарялата водопроводна мрежа за питейна вода и големите разходи
на ел. енергия при добиването и преноса на водата;
-Отпадъчни води - няма цялостно изградена канализационна мрежа. В град Завет и селата Брестовене и Острово има частично изградена
канализация за дъждовна вода. Отпадъчните води от нея се изливат вън от селищата, без пречистване. В останалите населени места
частично са канализирани само някои сгради, а за останалите се ползват септични ями, попивни ями или директно заустване в близък
приемник. Основните промишлени предприятия на гр.Завет заустват отпадъчните си води след локални пречиствателни съоръжения в
дере и не са обхванати от канализационната система на града. В общината няма пречиствателна станция за отпадъчнини води;
-Отпадъци - в общината има 13 регламентирани сметища за ТБО и 5 нерегламентирани. Няма изградено депо за твърди битови отпадъци,
отговарящо на изискванията. Организирано сметосъберане и сметоизвозване има само в гр. Завет. В останалите селища не се извършва
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машинно сметоизвозване и ТБО се събират в съдове и се извозват на сметища, намиращи се в близост до селото. Не се извършва
разделно събиране на отпадъците;
-Икономика - като цяло се характеризира с ниска рентабилност. Промишленост - предимно предприятия от хранително-вкусовата
промишленост, машиностроенето и фармацевтичната промишленост. Селско стопанство - структуроопределящ отрасъл в местната
икономика. Обработваемата земя в общинта е 148 709 дка. (2004г.). Площите се засяват със зърнени култури (пшеница, ечемик, царевица) –
52%, технически култури - 6%, фуражни култури - 15%, слабо развито е овощарството и лозарството - 2%, тютюн. Животновъдството е
по-слабо развито от земеделието. В малки частни стопанства се отглеждат предимно говеда, овце, свине и кози;
Визия - Община Завет да се превърне в привлекателно място, осигуряващо условия за трудова и социална реализация, висок стандарт и
просперитет на своите жители, развивайки интензивно селскостопанското производство и леката промишленост, запазвайки чиста
природната среда и историческото си наследство. Цели и приоритети: Главната цел за развитие на община Завет намира израз в
преодоляване изоставането в социално-икономическото развитие и жизнения стандарт и постигане на устойчиво и балансирано развитие
на общината като селищна система с европейски измерения на работа, живот, култура и образование. Стратегически цели: постигане
на прелом в развитието на общината чрез инвестиции във физически и човешки капитал за постигане на средните равнища на развитие в
страната и конкретно на североизточен район на планиране; намаляване на вътрешно регионалните различия в североизточния район на
планиране чрез развитие на общинския потенциал; развитие на териториалното сътрудничество за постигане на териториална кохезия в
североизточен район на планиране и развитие на партньорството в региона, района, страната и ЕС. Приоритет 1- „Подобряване на
техническата, социалната и екологичната инфраструктура на общината”. Една от специфичните цели към него е „Подобряване на
водоснабдителната и канализационна мрежа и екологичната инфраструктура” (предвижда се: изграждане на водоснабдителни и
канализационни системи в населените места на общината - малки пречиствателни станции за питейна вода и за селскостопански и
битови отпадъчни води, водопроводни мрежи и съоръжения в неводоснабдените населени места, водоснабдителна и канализационна
инфраструктура в новосъздаваните зони за развитие на малкия и среден бизнес в селското стопанство и фермерство; изграждане на
необходимата инфраструктура за екологосъобразно управление на отпадъците; рекултивация на замърсени земи и терени; развитие на
възобновяеми енергийни източници). Приоритет 2 - „Повишаване конкурентноспособността на общинската икономика”. Приоритет 3
– „Подобряване качеството на човешките ресурси чрез повишаване качеството на образованието, професионалната подготовка и
преквалификация”. Приоритет 4 – „Повишаване качеството на живот чрез благоустрояване на средата и подобряване услугите за
местното население”.
-Общината е с площ от 402 кв. км. Състои се от 24 населени места, от които 23 села и град Исперих
-Горите, които съставляват 20% от територията на община Исперих са едно от големите й богатства. Общата залесена площ възлиза на 10
912, 7 хектара, а общият дървесен запас се оценява на 1 028 475 куб.м. Средногодишният добив на дървесина възлиза на 37 000 куб.м.
Средногодишното залесяване възлиза на 900 дка. Прави се главно с местни, устойчиви широколистни видове - цер, дъб, сребриста липа,
ясен, явор, дива череша и др.;
-Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика. Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи
77% от общата територия на общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен източник на
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доходи. Приблизително 48% от площите в общината се засяват със зърнени култури - пшеница, ечемик, царевица, като добивите от
пшеница и ечемик са над средните за страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед - 14%. Добре развито е и
овощарството, преди всичко отглеждането на вишни. Отглеждат се още малини и ягоди, както и зеленчуци, но върху по-незначителни
площи. Селскостопанската земя в общината възлиза на 276 948 дка, от която: 12 899 дка са трайни насаждения, 2 987 дка
необработваема, 240 560 дка обработваема и 20 502 дка са пасища. Делът на животновъдството в произведената в общината земеделска
продукция е по-малък. От животновъдните отрасли най-добре развити са свиневъдството и говедовъдството. С по-големи животновъдни
ферми разполагат „Агротайм" ООД (с 2100 свине-майки за 2004 г.) и ЗПК „Хан Аспарух" (с 200 говеда). Наред с това съществуват и
малки частни стопанства, в които се отглеждат предимно говеда, овце, свине и кози;
-Водни ресурси - Водата в Община Исперих сега е изобилна, понеже се доставя от големи каптирани извори при заличеното с.
Сборяново (Демир Баба Текке) и долината на север от него - главно р. Крапинец, която според археолозите в периода IV-III в. пр.н.е. е
била плавателна и е достигала до р. Дунав. Най-голямата група кладенци се намирала на юг от града, над сегашната гара Исперих,
дълбочината им е 19 м. и имат бистра вода. Съществува каптиране на извора при с. Драгомъж, откъдето се водоснабдява гр. Исперих и с.
Яким Груево. На територията на общината съществуват множество малки водоеми, които са богати на риба;
-Водоизточниците в общината са общо 57 броя, като от тях използваеми за питейни цели са 34 броя. Останалите са кладенци с дълбочина
между 15 и 19 метра, които притежават бистра, но с лош вкус вода. Максималният дебит на използваните източници е 568 л/сек.
Степента на задоволеност с вода на населените места в общината е сравнително добра.
Няма достатъчно водни ресурси за промишлени нужди и поливане. Водопроводната мрежа в община Исперих е изградена от стоманени,
чугунени и АЦ (етернитови) тръби. Състоянието на вътрешната и външна водопроводна мрежа в населените места е в незадоволително
състояние и много често аварира, тъй като са много стари етернитовите тръби и износени гумени уплътнители. Водопроводите за гр.
Исперих са много стари и водят до чести аварии. Градът не е зониран на части със спирателни кранове и това налага постоянното
спиране на водата за целия град при отстраняване на аварии по градската мрежа. На територията на община Исперих съществуват
множество малки водоеми “Язовири-гьолове” богати на риба, част от тях отдадени на концесия . Водата в тях не е годна за пиене, освен
ако тя бъде преработена по химичен начин. Но проблемът е, че ако тя бъде използвана много бързо ще се изчерпи – нивото на водоемите
се покачва само през дъждовния период, тези водоеми нямат собствени източници на вода.
Приоритет: Повишаване качеството на живот на населението на общината, подобряване средата и условията на труд и живот
Цел: Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата техническа инфраструктура
Мерки: Подобряване на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр.Исперих и населените места от общината;
Цел:Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси
Мерки: Ефективно управление на отпадъците на територията на община Исперих; Повишаване на общественото екологично съзнание и
култура и привличане на обществеността в дейностите по опазване на околната среда; Подобряване на състоянието на градската среда,
спортната инфраструктура, зони за отдих на населението на общината и обредни места; Опазване на биологичното разнообразие;
Източници на средства: собствени, от републиканския бюджет и ЕС.

DJ13Самуил1

Виж RL13Самуил1
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Решение №21/28.07.2005г
- Обхваща територия в размер на 440кв.км, от които земеделската земя е 327898 дка, в т.ч. обработваема 289242 дка и поливна 62783 дка,
а горската възлиза на 78541 дка. Експлоатацията на останалата територия е свързана с транспорта и инфраструктурата, добив на полезни
изкопаеми водни течения и водни площи, населени места и т.н;
- Води и водни ресурси - най-важен хидроресурс за областта са водите на река Дунав.От значение са подпочвените и изворни води на
територията на общината;
- Суховеите и недостатъчните валежи през лятото причиняват ерозия на почвата. Няма големи находища на природни богатства. Бедна
на полезни изкопаеми - стопанско значение имат единствено находищата на инертните материали от р. Дунав;
- Селскостопанското производство - растениевъдно - животновъдна структура. Необработваемата земя заема площ от 38 656 дка – това са
предимно изоставени ниви и ерозирали земи, които не подлежат на обработка и са оставени безстопанствени. От обработваемата земя на
територията трайните насаждения са 8 700 дка и са заети предимно с лозови масиви и овощни градини. Най-голям дял имат зърнено
житните култури – това са около 60% от обработваемите площи - пшеница и ечемик, а от пролетниците най–вече царевица и слънчоглед.
Понастоящем животновъдството се развива в условията на малки стопанства, които реализират продукция предимно за задоволяване на
собствените си нужди – основно е застъпено птицевъдството, а свиневъдството, говедовъдството и овцевъдството са с изключително
ниски показатели;
- Има голямо разнообразие от горски масиви - представени са почти всички широколистни видове /без бук/, всички дъбове, топола,
акация, върба, липа. Трябва да се отдели на дейности, свързани с допълнително залесяване на горски терени,
- Промишлеността е представена от няколко големи предприятия, които в по-голямата си част са със силно свито производство поради
липса на суровини и пазари. Някой от предприятията развиващи дейност на територията на Община Тутракан са: "Истър-ССМ" АД производител на резервни части за селскостопански машини и ремаркета за автомобили, "Славянка" ЕООД - произвежда конопени,
ленени прежди, канап, манила, въжета, зебло, чулове, "Трансмариска-69" - производител на работно облекло, "Лодкостроител" АД производство на малки плавателни съдове от стъклопласт и изделия за бита, "Добруджански плод" преработва плодове и зеленчуци,
Хлебозавод за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, Частни фурни, сладкарски цехове и пр.;
- Воден транспорт - пристанище Тутракан разполага с откритата складова площ е 2 000 кв.м, има възможност да обработва инертни
материали, мобилна техника, зърно и др.;
- Питейно-битово водоснабдяване - всички селища са водоснабдени. Водопроводната и канализационна мрежа са морално и физически
остарели. Вододайните кладенци не работят, поради силно намаленото потребление на вода. Наложителна е подмяна на остарелите
водопроводи за намаляване загубите на вода. Въпреки това водоснабдяването в общината за питейно-битови нужди на добро ниво;
- Канализационна мрежа е развита само в града. Тя е от смесен тип. В останалите населени места се използват септични ями и попивни
кладенци, което от своя страна води до влошаване на качеството на питейната вода. Липсват пречиствателни съоръжения на отпадъчните
води, което е причина за неконтролируемото замърсяване на водните басейни на територията на региона;
- Хидромелиорации - част от съществуващите напоителни системи са разрушени и ограбени, което пречи за тяхното рационално
използване;
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- На територията на общината към момента функционират 18 сметища. Те не отговарят на нормативните изисквания – не са заградени.
Във връзка с предстоящото включване към системата по експлоатация на регионално депо-Русе, всички сметища /депа за отпадъци/ в
общината следва да бъдат закрити до 2007г.
Приоритет: Подобряване качеството на живота на гражданите на община Тутракан
Мерки: Създаване на подходяща работна и битова среда на гражданите и гостите на Общината; Доизграждане, модернизиране и
поддържане на техническата и бизнес- инфраструктура в съответствие с европейските стандарти.; Постигане на устойчиво развитие чрез
достигане на европейските стандарти и въвеждане на европейския опит в областта на опазването на околната среда.
Източници на средства: собствени, от републиканския бюджет и международни програми.
Решение № 175/ 28.10.2004 г.
- На база наличната информация може да се направи и извода, че значителните количества рециклируеми компоненти от отпадъчния
поток биха могли да се оползотворят ако в бъдеще се въведе обезвреждане и повторна употреба на битовите отпадъци. В момента
единственият метод за обезвреждане на битовите отпадъци в Община Тутракан е депонирането. Единствено депото на общинския център
се характеризира с организирана система за сметосъбиране и сметоизвозване, като в него се натрупват ежегодно основната част от
събраните отпадъци на територията на общината;
- Всички населени места в общината имат по няколко криминални сметища, на които се натрупват различни видове отпадъци. По
отношение на тях, регулярно се кандидатства за финансиране с проекти в конкурса “За чиста околна среда”, обявяван от МОСВ в две
сесии /пролетна и есенна/ всяка година. Не се осъществява ефективен контрол върху депата и криминалните сметища. Относителният
брой на криминалните сметища е все още твърде голям;
- Дейностите по събиране и извозване на отпадъците са ниско ефективни, често с незадоволително качество и високи разходи. Липса
на необходимото възпитание в голяма част от гражданите и незаинтересованост у самите тях към подобряване на екологичната
обстановка и в частност поддържането на добра хигиена по отношение на заобикалящата ни жизнена среда. Към момента нулев дял на
частния сектор при осъществяването на дейностите по управление на отпадъците;
- Все още не е въведено разделно събиране на отпадъците, при което същите не се използват повторно или рециклират. Не е създадена и
организация по събиране на полезните компоненти от отпадъците, както липсват и подходящи технологии за преработката на всички тях;
- По – голяма част от общото количество производствени отпадъци се депонират съвместно с битовите отпадъци.За преработване се
предават отпадъци от производство и обработка на пластмаси, хартия, картон, метали. Около 1/4 от отпадъците от производството на
строителни материали се оползотворяват при изграждането на пътища и за рекултивация на нарушени терени. Останалите се депонират;
- Част от отпадъците от селското стопанство /залежали препарати за растителна защита, опаковки от тях и др./ са с характер на опасни
отпадъци. С подобен характер са и остатъчни опаковки от химикали, лепила, бои и др., използувани в различни браншове на
производството в общината /производство на малки плавателни съдове, ремонтни работилници, дърводелски цехове и др./;
- По-голяма част от отпадъците от хранително - вкусовата промишленост се оползотворяват в селското стопанство - като храна в
животновъдството и за наторяване. Останалото количество се депонира съвместно с битовите отпадъци на градски депа. Ниско ниво на
обмен на отпадъци в рамките на производството /селско
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стопанство и промишленост/;
- Наличие на стари замърсявания с производствени и други видове отпадъци. Неефективно прилагане на санкциите за замърсяване с
отпадъци и за нарушения на нормативните изисквания, поради затруднения при установяването на нарушителите. Недостатъчна
координация между представителите на местната власт и
частния сектор при планиране и изграждане на производствени и други съоръжения;
- Не съществува обвързаност между количеството на образуваните отпадъци в домакинствата и такса "Битови отпадъци", стойността на
която към момента за всяко домакинство се определя на база данъчната оценка на имота;
- В общината липсват или са недостатъчни производствените мощности за рециклиране на определени групи широко разпространени
отпадъци /електро-домакински скрап, опаковки и др./. Фирмата, извършваща услугите сметосъбиране и сметоизвозване не разполага с
нужните съоръжения и техника за съхранение, сортиране, балиране и транспортиране на отпадъците.
Решение № 19/ 31.05.2005г.
- Общината има 23 населени места с общо население 15199 жители;
- Подпочвените водите са дълбочинни, а не напорни. Експлоатацията на шахтните кладенци достига до 40 м под дъното на
суходолията.Наличните подземни водни ресурси се използват за битово водоснабдяване чрез
сондажи, но те не са в състояние да задоволят нуждите на общината;
- По данни от досегашните проучвания в района няма находища и не съществуват перспективи за откриване на рудни полезни
изкопаеми. От нерудните полезни изкопаеми интерес като строителен материал представляват варовиците;
- Наличните водни количества са формирани предимно от подпочвени води. На територията на общината съществуват 11 броя
микроязовири и водоеми, които се използват за рибовъдство и напояване. В северната част на общината е построена напоителна система
“Малък Преславец”, която в момента не работи, но е с голям капацитет и възможности;
- Обработваема земя заема площ от 263 371 дка, орниците са 255 657 дка, трайните насаждения – 7741 дка Необработваемата земя заема
площ от 243 755 дка, като най-голям дял заемат горите – 166 154 дка, а за мерите и пасищата – 32 702 дка. Негодните земи заемат
незначителен дял, от които изоставени ниви са 3077 дка, а ерозираните – 1159 дка. Отглеждат трайни насаждения, пшеница, слънчоглед,
царевица, тютюн и други традиционни селскостопански култури. Районът на Главиница е характерен животновъден район с развитие на
говедовъдство, овцевъдство и козевъдство, отглеждат се и значителен брой птици.
- Главното предназначение на горите в горските стопанства е дървопроизводство, което определя и основната дейност – дърводобив;
- Защитени природни територии и обекти Блатото Малък Преславец е разположено на 412 км по река - общата площ на блатото е 38.5 ха.
Понастоящем водозахранването на блатото е от повърхностно течащи води, вероятно и на подпочвени извори;
- Съществува Цех за преработка на плодове и зеленчуци; 4 мандри; 2 мелници и 11 фурни. Функционират две големи промишлени
предприятия - “Стройтехника” АД и “Първи май” АД и Стройтехника” АД Първи май” АД;
- В и К мрежа и канализация - водоснабдяването, както за питейно-битови нужди, така и за напояване на земеделските земи е на добро
ниво. Водопроводната мрежа е строена през 40-те, 50-те, 60-те, 70-те години на миналия век. 97 % от АЦ тръби, които са амортизирани,
от където идва и големия брой аварии, а само 3 % от
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водопроводната мрежа е с РРЕ тръби;
- Важен приоритет е да се изгради ПСОВ – град Главиница, с което ще се реши актуалния екологичен проблем на града. В град
Главиница има изградена частична канализация за отпадни битови води, в която са включени обществено–административни и жилищни
сгради. Битовите води без пречистване се отвеждат в края на населеното място в сухо безоточно дере.Последният участък заедно с не
действащи съоръжения (септична яма и попивни кладенци) се намират в частни парцели. Разливащите води замърсяват околната среда.
Те са потенциален замърсител на хоризонта подпочвени води, който се ползва за водовземане на град Главиница. Кладенците за
питейно–битово водоснабдяване са на около 2 километра от сегашното заустване на битово–фекалните води. Заустването, което е в
близост до жилищна зона, създава здравен риск за населението. Поради невъзможност водите да се поемат от земните пластове,
довеждащия канал е с водно
ниво, непозволяващо по–нататъшното приемане на отпадните води;
- Основните фактори на средата - почви, въздух, водни ресурси, радиационен фон и др. позволяват производството на екологично чиста
земеделска продукция. На територията й няма крупни промишлени обекти, които силно да влошават санитарната обстановка и
хигиенните качества на посочените фактори;
- Съставът на отпадъците е както следва: кухненски – 30–40 %; хартия – 8 %; пластмаси – 6–7 %; стъкло – 7–8 %; строителни – 2–5 %;
градински – 1– 7 %. На територията на Общината има 9,091 тона пестициди с изтекъл срок на годност. Те се съхраняват предимно в
складове на земеделски кооперации;
Приоритет: Подобряване конкурентноспособността на местната икономика (селско стопанство, лека промишленост и туризъм)
чрез модернизация и обновяване на производствената база, внедряване на нови технологии и иновации, повишаване на достъпа
до информация и знание.
Цел: Подобряване на условията за развитие на традиционно и алтернативно земеделие на основата на ефективни технологии, сортове и
породи и създаване на малки и средни предприятия
Мерки: Развитие на традиционното земеделие и алтернативни култури; Подобряване качеството на СС продукция и съответствие със
стандартите на ЕС; Внедряване на съвременни и ефективни сортове и породи, както и модерна и производителна селскостопанска
техника; Развитие на биологично земеделие и биологично животновъдство и производство на екологично чисти продукти.
Приоритет: Подобряване и развитие на инфраструктурата в община Главиница, като фактор за привличане на инвестиции,
задържане и привличане на младите хора, усъвършенстване на бизнес – средата и възможностите за развитие на алтернативен
туризъм.
Цел:Доизграждане, модернизиране и поддържане на техническата инфраструктура в съответствие с европейските стандарти
Мерки: Изграждане на канализационна мрежа на община Главиница, включително изграждане на ПСОВ на гр.Главиница;
Модернизация и рехабилитация на остарялата водопроводна мрежа в цялата община; Изграждане на пречиствателни станции за питейна
вода; Разширяване и модернизация на енергийната инфраструктура за внедряване на енергоефективни технологии и използуване на
възобновяеми енергийни източници.
Приоритет: Опазване на културното и природно наследство, устойчиво и щадящо околната среда използуване за развитие на
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туризъм, развитие на подходяща социална среда и възможности за културно и образователно развитие в община Главиница
Цел:Опазване на биологичното разнообразие и околната среда и щадящо използуване
Мерки:Опазване на културното наследство на района и използуване за нуждите на екотуризма и културния туризъм; Опазване на
биологичното разнообразие на територията на община Главиница; Въвеждане на ефективен контрол върху замърсяването на водите,
почвите и въздуха, включително трансграничните замърсявания; Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и
използуването на природни и културни дадености за развитие на съвместни туристически инициативи в областта на екотуризма;
Увеличаване на зелените площи и паркове на територията на общината, както и тяхното поддържане.
Цел:Създаване на устойчива заетост чрез развитие на алтернативния туризъм
Мярка:Развитие на екологичния и т.н. алтернативен туризъм като се използуват местните традиции и обичаи, и екологично запазената
среда.
Източник на финансиране: Индивидуални предприемачи; Частни предприемачи; Републикански бюджет; ПУДООС; Международни
програми; Частни фирми; Национални програми; Общински бюджет.
Генерални стратегически цели: жителите на община Главиница да живеят в околна среда, която не допуска рискове за човешкото
здраве; да имат възможности за пълноценен отдих сред природата; да живеят в чисти и озеленени населени места; да са осигурени с
необходимото количество и качество вода; екологичен, културен и селски туризъм; развитие на органично земеделие, екологосъобразно
животновъдство, като форма за постигане на благоприятна икономическа среда; формиране на екологично поведение и създаване на
трайни навици за опазване на околната среда сред населението и бизнес средите; да се запази ловното богатство; да се съхранят
лечебните растения, гъбите, дивите плодове и други подобни ресурси; да се запазят горските масиви на територията на община
Главиница.
Специфични стратегически цели: до средата на 2008 година извършване на: „Корекция и продълбочаване на открит отводнителен
канал в с. Долно Ряхово, община Главиница”; до 2009 година изпълнение на II – етап от: „Изграждане на Градска пречиствателна
станция за отпадъчни води – гр. Главиница”; до 2010 - 2011 година: „Подмяна на азбестоциментови водопроводи по ул. „ген. Атила
Зафиров” с ПЕВП; до 2012 година: „Ремонт на улична мрежа в община Главиница”; до 2011 година, да се извърши проучване и
реализиране на биологично и екологично земеделие в района; до 2011 година: „Изграждане на водоем в с. Ножарево, община Главиница;
до 2011 година: „Изграждане на водоем в с. Суходол, община Главиница; до 2012 година, да се разработи план за управление на
защитена местност “Блатото край с. Малък Преславец”; до 2013 година, изграждане на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения с
местно значение за питейно – битово водоснабдяване на населението; в периода 2008 – 2013 година, кандидатстване с екологични и
други проекти за финансиране от Републиканския бюджет, Национални и Европейски фондове; в периода 2008 – 2013 година,
партньорство с ЦДГ и училища на територията на община Главиница, неправителствени организации (сдружение „Свят за всички” – гр.
Силистра) и други организации при реализиране на мероприятия и прокти свързани с опазване околната среда; в периода 2008 – 2013
година, поддръжка на паркове и градини, както и на зелените площи в населените места на територията на община Главиница; в периода
2008 – 2013 година развитие на екологичния, културния и селския туризъм в община Главиница.
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
На 23 – те депа за смет на територията на община Главиница, няма разположени кантари за измерване на постъпващото количество
битови отпадъци, строителни отпадъци и производствени отпадъци. Депото за ТБО на общинския център – гр. Главиница, се намира на
запад в местността “Землище на град Главиница” с кадастрален № 028063. Разположено е на площ от 5,012 дка., като количеството
натрупан отпадък се определя на 27 248 тона (81 744 м3). Депото е създадено през 1987 година и има срок за експлоатация до 2010
година. На общинското депо за смет - гр. Главиница е организирана дневна охрана, която следи за правилното депониране на битовите,
строителните и производствените отпадъци. Целогодишно от Общината се правят два пъти проверки в месеца по отношение на
правилното уплътняване и запръстяване на депото. За извозването на пълните с отпадъци контейнери с контейнеровоз се води отчет за
количеството изхвърляни отпадъци.
Програмата включва: Оптимизиране на общинската система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци; Предприемане на
мерки за успешното въвеждане на системи за разделно събиране, финансирани и организирани от производителите и вносителите на
продукти, от които се образуват масово разпространени отпадъци; Въвеждане на система за оползотворяване на биоразградими
отпадъци; Въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата; Въвеждане на регионална схема за транспорт на
отпадъците до регионалното депо; Закриване и следексплоатационен мониторинг на съществуващото общинско депо и
нерегламентираните сметища.
- Производство на екологично чиста селскостопанска продукция, обусловено от условията в района, незамърсени почви, въздух и вода,
умерена употреба на растително-защитни препарати и достатъчна отдалеченост от големи промишлени замърсители;
- Селското стопанство има структуроопределяща роля в икономиката. Традиционен производител на зърнено – житни култури. Малък
процент от площите са заети с етерично-маслени и технически култури – мента, резене, кориандър а също и с някои видове култивирани
билки;
- Промишленост - много нисък темп на икономически растеж. Съществуващите и новосъздадени предприятия са в отрасъл хранителновкусова промишленост: Холандската фирма “Провими” АД, Фирма “Приваконтакт” ООД Мелница за производство на брашно на фирма,
ЕТ “Доминвест – Симеон Русчев” Мандри в с. Ситово и с. Искра, Цех за производство на дървени палети – с. Ситово;
- Територията на Общината е бедна на водни ресурси. Общината граничи с р. Дунав по крайбрежието на селата Гарван и Попина.
Подземните води са разположени в два хоризонта, които се използват за водоснабдяване на селищата през летните месеци. Реки с
постоянен повърхностен отток не преминават през територията на общината. Минерални води на територията на общината няма. Не е
допуснато изпускане на отпадъчни води в питейни водоизточници;
- Водостопанска инфраструктура - съществуващата водоснабдителна система е остаряла и се нуждае от подмяна и реконструкция.
Амортизацията на водопреносната мрежа води до: големи загуби на питейна вода и множество аварии. В цялата община
водоснабдяването е помпено, в резултат на което при спиране на електрозахранването, спира и водоподаването на населените места.
Частично е изградена канализационна мрежа единствено в общинския център, като в останалите селища се използват предимно септични
ями и попивателни кладенци, което води до замърсяване на подпочвените води. В село Ситово се изгражда Пречиствателна станция за
отпадни води, която е първият обект от националната програма за изграждане на пречиствателни съоръжения по поречието на река
Дунав. Голяма част от напоителните съоръжения са разрушени и ограбени, което е пречка за тяхното рационално използване. Всички
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селища в община Ситово са водоснабдени. В домашните стопанства се използва питейна вода за напояване;
- Атмосферния въздух в района е натоварен предимно с въглероден двуокис , особено през зимния период. - източник на замърсяването
е изгарянето на отоплителни материали в бита. Качеството на атмосферния въздух е сравнително добро;
- Не са открити находища на рудни изкопаеми. Терена е изграден изключително от седиментни скали – варовици, мергели и техните
разновидности. Природно богатство за общината е намиращата се в землището на с. Ястребна кариера за добив на варовик, която е
публична общинска собственост;
- Гори –има общо 27 104 дка гори - частна, общинска, държавна собственост. Преобладават естествените широколистни насаждения –
цер, габър, ясен, клен, дъб, акация. Изкуствено създадени са гори с червен дъб, липа, явор, орех;
- Защитени видове растения и животни – в землището на с. Гарван се намира местносттта “Гарвански блата” със статут на защитена
територия.
Приоритет: Обновяване, модернизиране и доизграждане на на инфраструктурата, способстваща за социално-икономическото
развитие на Общината
Цел: Изграждане на съвременна техническа, социална, транспортна и комуникационна инфраструктура.
Мерки: Доизграждане на канализационната мрежа в цялата Община и обновяване на съществуващата; Модернизиране на енергийната
инфраструктура чрез въвеждане на природния газ като алтернативен енергоносител в Общината.
Приоритет: Развитие на аграрния сектор като суровинна база на икономиката и заетостта в Общината и опазване на околната
среда
Цел: Оптимално използване на природните ресурси
Мерки: Развитие на модерно животновъдство; Увеличаване на масивите с трайни насаждения; Залесяване на ерозирали терени;
Популяризиране и стимулиране на биологичното земеделие; Осигуряванена условия за поливно земеделие
Цел: Повишаване нивото на научно обслужване и въвеждане на съвременни технологии в селското стопанство
Мярка: Осигуряване на масов достъп до актуална информация и повишаване на научното обслужване в аграрния сектор
Цел: Развитие на екологосъобразно селско стопанство
Мерки: Екологичен мониторинг - изграждане на система за непрекъснато следене на замърсяването на въздуха, водата и почвата;
Повишаване информираността на земеделските производители и подпомагане развитието на екологосъобразно земеделие
Приоритет: Развитие на туристическия сектор и поддържане на културните традиции
Цел: Развитие на селскостопанския и еко-туризъм;
Мерки: Да се създадат допълнителни туристически обекти и да се разработят туристически маршрути; Опазване на биологичното
разнообразие и развитие на еко-туризъм.
Източници на финансиране: Община, Държава Фондове на ЕС, друга помощ Частни средства.
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Решение№ 4/03.02.2005г.
- Не е извършван мониторинг по отношение качеството на въздуха на територията на Общината. Качеството на атмосферния въздух е
сравнително добро;
- Територията на общината е с неголяма гъстота на хидрогеографската мрежа. Граничещата с общината р. Дунав в участъка й от десет
километра е единствената дренираща артерия на повърхностните и подземни води. Участъка от реката, минаващ край общината не се
замърсява, тъй като там в нея не се заустват никакви битови и промишлени канализационни води. Реки с постоянен повърхностен отток
не преминават през територията на общината. Изградени са дванадесет на брой микроязовири –публична общинска собственост,
повечето от които са отдадени на концесия. Минерални води на територията на общината няма. Не е допуснато изпускане на отпадъчни
води в питейни водоизточници;
- За с.Ситово е разработен проект за канализационна система за битови и промишлени отпадни води, в която са включени общественоадминистративни и жилищни сгради, както и промишлени обекти (мандра Ситово). До сега са изградени три клона на тази система и
отвеждат водите на приблизително 40% от населението на селото. Предстои изграждането на останалата част от цялостната
канализацаионна мрежа. Дъждовните води от същия район се отвеждат чрез открит канал в дере, което отвежда водите до микороязовир.
Част от тях са включени в битовата канализация. Отпадните промишлени води от мандра с. Ситово, собственост на ЕТ “Интерес-2000” се
вливат в селищната канализационна система. В момента се изгражда локална пречиствателна станция. След пречистване на
промишлените отпадни води в нея, същите ще се вливат отново в селищната канализационна мрежа вече с по-добро качество. Другата
мандра “Денис-милк” ЕООД с. Искра с дневен капацитет 6 тона отвежда отпадни води, които пречистени през локална пречиствателна
станция се вливат в специално изградена септична яма. В останалите единадесет населени места на общината няма изградени
канализационни системи. Жителите там използват септични шахти за отделяните отпадни води. Пред завършване е изграждането на
Пречиствателна станция за битови и производствени отпадни води от канализационната система на с. Ситово;
- Околната среда е сравнително добре запазена. Проблемите се дължат главно на ниското ниво на благоустроеност и замърсявания от
битов характер, произтичащи от ниската екологична култура на населението и слабия ефект от осъществявания контрол, поради ниската
събираемост на глобите по съставяните актове и издадени наказателни постановления;
- Почвите не са замърсени с тежки метали и нефтопродукти, поради липса на източници на такива замърсявания. За последните
петнадесет години значително намаля използването на минерални торове и препарати за растителна защита, което положително е
повлияло естественото възпроизводство на почвите. Съществуват добре работещи процедури по ОВОС, включващи и превантивна
защита на земите от замърсявания, като се поставят изисквания и за рекултивация. Не е установено вкисляване и засоляване на почви. В
балтата край р. Дунав- землищата на с. Гарван и с. Попина, поради високи подпочвени води някои части се заблатяват – общо 945 дка, а в
с. Ситово заблатени почви са 88 дка. В общината има 337.013 дка ерозирали почви. Няма физически нарушени почви от добивни и
изкопни работи;
- В населените места има добре развита зелена система от градини, паркове и дървесна растителност. Най-често има устроени паркове в
централните части на селата., които се поддържат с оскъдни средства от общинския бюджет. Озеленените площи в населените места са
общо за общината -706 дка, лесопаркове – 7 броя, паркове в централните части – 12 броя.
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Приоритети: Изграждане на цех за производство на екобрикети от биомаса; Разработване на пилотен проект за изграждане на депо за
производство на компост от органични отпадъци; Привеждане на действащите сметища в съответствие с екологичните норми и
изисквания; Предоставяне на рекултивирани терени – бивши незаконни сметища на частни предприемачи за селскостопанска дейност;
Залесяване на силно наклонени и ерозирали терени; Разработване на влажните зони в селата Гарван и Попина.
На територията на Община Ситово не съществува система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Всяко домакинство и
ведомство транспортира със свой превоз отпадъците до сметищата. Съгласно приетата с Решение № 67/29.11.2001 год. от Общински
съвет – Ситово Наредба за управление на дейностите по битовите и строителните отпадъци, гражданите и ведомствата могат за ползват,
след предварителна заявка и заплащане, транспортната техника на общината. Не е въведено разделно събиране на отпадъците, както и
преработване преди крайното им депониране. Проблем е обезвреждането на растителните и животински отпадъци. Разделянето в отделен
поток, обработка и употреба като компост на тези отпадъци ще реши в голяма степен въпроса с генерираните на територията отпадъци.
Малко генерираните промишлени, както и опасните и масово разпространени отпадъци, като батерии, акумулатори, луминистцентни
лампи, автомобилни гуми и опаковки от бои и разредители се депонират заедно с останалите отпадъци на депата от смесен тип. След
приключване изграждането на регионалното депо за ТБО край гр. Силистра, Община Ситово ще участва в неговата експлоатация.
Сметища - На територията на Община Ситово има 14 на брой неотредени сметища. Сметищата са от смесен тип. Тъй като същите не
отговарят на нормативните изисквания, се работи по тяхното привеждане в съответствие с изискванията. Трудност представлява
поддържането им, поради недостатъчната и силно амартизирана техника. Всяко от селата има по едно сметище, с изключение на Ситово
и Искра, където са по две.
Решение № 666/28.07.2005г.
- Общата площ на общината е 515 891 кв. км от които 387 544 дка са земеделска площ, 68 273 дка горски площи и 36 226 дка – населени
места. Селищната мрежа включва 19 населени места, от които един град – център на общината – гр. Силистра;
- Икономиката е с промишлено-аграрна структура. С най-голям дял е производството на храни и напитки. Водещи отрасли са и
машиностроенето, електрониката и текстилната промишленост;
- Аграрният сектор е с много добре развито растениевъдство. Трайните насаждения – овощни видове и лозя, на различна възраст и от
различни сортове. Животновъдството е многоотраслово – овцевъдство, говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство;
- Биосферен резерват “Сребърна”- едно от малкото места в Европа и света, където в реални условия може да се наблюдават различни
биологични видове, в това число и застрашеният от изчезване къдроглав пеликан, който е и символа на резервата;
- Туризмът в общината е недостатъчно развит с оглед на големия потенциал и природните дадености като река Дунав, биосферния
резерват “Сребърна”;
- Водоснабдителни мрежи – в Водопроводната мрежа е с дължина 442 867 м, от която 260 052 м вътрешен водопровод и 183 815 м –
външен, 94,5% от тръбите са от азбесто-цимент. Състоянието на водопроводите участъци е значително влошено. По-голяма част от тях
са крайно амортизирани и е наложителна поетапната им подмяна с ПЕВП тръби. Водоснабдяването се извършва от следните
водоизточници: дълбокосондажни кладенци (10 бр.), каптажи и дренажи (3 бр.), кладенци “Раней” (8 бр.) и шахтови кладенци (1 бр.). На
Изградени са 8 основни помпени станции и 14 бункерни. Водните маси се черпят от терасата на р. Дунав и от местни водоизточници. В
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града няма изградена пречиствателна станция. Отделни кало, маслоуловители има изградени в промишлени предприятия. Предстои
преразглеждане на каналната система и пречиствателна станция за града. В процес на изграждане е канализационната мрежа и
пречиствателна станция в с. Сребърна;
- Воден транспорт - в предприятие “Лесил” – АД – гр. Силистра е разположено товарно;
- След изхраждането на депото поетапно ще бъдат санирани старите замърсявания по населените места в общината. Основни подходи в
зависимост от опасността на натрупаните отпадъци към компонентите на околната среда (предимно вода и почви), ще бъдат
изгребването и предепонирането на отпадъците е регионалното депо, или запечатването им на место и рекултивация на площадката;
- Околна среда - запазено до голяма степен и осигуряващо условия за развитие на алтернативни форми на туризъм – селски туризъм,
екотуризъм и производството на екокултури. Повечето от измерваните параметри показват стойности по-ниски от пределно допустимите
концентрации (ПДК) и норми;
- Качеството на въздуха се следи от Химична лаборатория гр. Силистра - 4 пъти дневно се вземат проби за наличието на серен диоксид,
азотен диоксид, сероводород, фенол и прах. РИОСВ – Русе също упражнява постоянен контрол на качеството на атмосферния въздух ,
чрез системата OPSIS, а периодичен такъв, чрез двадесет и четири часови измервания посредством мобилна станция в определени точки
на града;
- Характеристика на водните ресурси - количественият състав на водите на р. Дунав се следи чрез ежемесечен мониторинг на пункт от
Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ) “Река Дунав при гр.Силистра на пристанището”. Не са установени
показатели със стойност над ПДК;
- Състоянието на почвите на територията на общината е сравнително добро, с изключение на някои рядко срещащи се участъци
подложени на водна и ветрова ерозия. Резултатите от проби показват, че почвите в не са замърсени с вредни вещества , и че
съдържанието на измерените елементи е в границите на допустимите норми.
Приоритет: Обновяване и изграждане на техническа инфраструктура, свързана с развието на бизнеса и подобряване на
жизнената среда
Цел:Проучване и проектиране за изграждане на мост на р. Дунав, с пътен и жп транспорт , като част от Трансевропейски транспортен
коридор № 7
Мерки: Съгласуване изграждането на моста с румънската страна; Идеята за нов мост може да се осъществи след проучване интереса
както на българските, така и на румънските власти, и на базата на детайлни проучвателни и проектни разработки; Подготовка за
изграждане на Дунав мост 3 – изготвяне на предпроектни проучвания и проектиране; Модернизиране на енергийната инфраструктура
чрез въвеждане на природния газ като алтернативен енергоносител в общината
Цел: Повишаване качеството на жизнена среда чрез трайно подобряване на околната среда в Общината
Мерки: Разработване и изпълнение на планове и програми за опазването на водите и земеделските земи с оглед балансираното им
стопанско и екологично развитие;Развитие на местната инфраструктурата за опазване и подобряване на околната среда;Запазване и
поддържане на биоразнообразието на територията на Общината и провеждане на активна информационна и възпитателна кампания за
неговото опазване; Активизиране на борбата с ерозионните процеси, укрепване на свлачища, залесяване на терени с високо ниво на
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подпочвените води, възстановяване на полезащитните горски пояси; Регионално и международно сътрудничество в областта на опазване
на околната среда.
Източници на финансиране: Община, Държава Фондове на ЕС, друга помощ и Частни средства.
- Територията на общината е 570 037 дка, от които обработваема земя – 332 832 дка. Горските масиви заемат 23.2% от територията й.
Преобладават насаждения от дъб и габър. Характерни за района са степните животински видове, по-едрите бозайници се срещат сърната;
дивата свиня; еленът и др.;
- Районът е беден на полезни изкопаеми. Към настоящия момент са разкрити големи залежи от каолин. В най-близко бъдеще предстои
експлоатация на находището.Липсват повърхностни води, но във всяко от населените места има водоеми, които се пълнят от дъждовни
води. Водоемите служат, както за водопой на животните, така и за засаждането на тютюна. Някои от тях са зарибени;
- На територията на общината работещите предприятия са от сферата на машиностроенето; леката и хранително вкусова промишленост,
строителството, търговията и услугите. По-големи предприятия на територията на общината са : “Агрокомб” АД “Агрихол-Консулт”,
ООД“Дулово-Булгартабак”, АД“Нова Калиопа” АД, “Гелиг” ЕООД, “Бревиз” ЕООД, “Общински гори”, Дуло-Алфа” ООД;
- Селското стопанство е традиционен отрасъл и определя структурата на общинската икономика. От общата площ на общината – 570037
дка, разпределението на стопанисваната земя по видове е както следва:
мери /пасища/ -42 030 дка; обработваема земя /ниви/309 178 дка; овощни градини-9 695 дка; лозя
- 810 дка. Площта на горския фонд е 132 249 дка, в т.ч. общински
гори – 42 787 дка. По отношение на животновъдството в общината се отглеждат птици, овце, кози, свине и говеда. Животновъдството е
дребно и преди всичко обслужва нуждите на домакинствата;
- Общината е добре водоснабдена с питейна вода. До момента е изградена около 36% от канализационната мрежа на гр.Дулово.
Общината полага усилия за получаване на финансиране от министерства, ведомства и др.организации на общински инфраструктурни
проекти за канализационната мрежа. Общият проблем на общината е липсата на пречиствателна станция за отпадъчните води, както и
необходимостта от подмяна на съществуващите водопроводи и доизграждането на канализационната мрежа. На този етап битовофекалните води и производствените отпадъци се отвеждат в септични ями и попивни кладенци. Предвижда се през 2007 година да бъде
завършено строителството на градската пречиствателна станция за отпадъчни води;
- Община Дулово не е район с утежнена екологична обстановка. Липсват големи промишлени замърсители. Проблемите идват предимно
от ниското ниво на благоустроеност и замърсявания от точкови източници. Замърсяването от автомобилния транспорт се дължи
предимно на остарелия автомобилен парк. Въздействието на промишлеността и селското стопанство върху качеството на околната среда
е незначително и с локален териториален обхват. Ликвидирането на големите животновъдни комплекси намали значително
замърсяването, причинено от този отрасъл. За съжаление в повечето промишлени пердприятия и животновъдни ферми липсват локални
пречиствателни съоражения. Естествените водоеми, намиращи се на територията на общината, не се замърсяват с битови и
производствени отпадни води. Повишените изисквания за опазване на околната среда изискват оптимизиране на съществуващата или
изграждане на нова система за събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на общината, чрез доставка на модерна
сметосъбираща техника и контейнери.
Приоритет:Преструктуриране и устойчиво развитие на селското стопанство
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Приоритет: Създаване на удобна бизнес и жизнена среда
Приоритет: Повишаване на качеството на здравните и образователни услуги
Приоритет: Опазване на археологическото и културно-историческо наследство.Развитие на туризма
Източници на финансиране: Община, Държава Фондове на ЕС, друга помощ и Частни средства.
- При анализиране на събраната информация се очертават следните характерни особености на съществуващото положение: Възникване
на необходимост от създаване на специален общински орган за управление на отпадъците; Липса на информационна система с база от
данни за отпадъците и дейностите, свързани с управлението им; Недостатъчно са третирани проблемите на управлението на отпадъците в
сега действащата Наредба за опазване на обществения ред и чистотата в общината; Необходимо е повишаване на ефективността на
контрола по отношение на отпадъците от бита и производствените дейности на територията на общината; Не са предприети
необходимите мерки за намаляване на количествата на битовите и другите видове отпадъци; Техниката с която общинската фирма
осъществява дейностите по третиране на битовите отпадъци е амортизирана, остарели са и съдовите за събиране на смет.Това от своя
страна води до неефективност на организацията по събиране, транспортиране и депониране на отпадъците; Несъществуват предприети
мерки за оплзотворяване и рециклиране на полезните съставки на битовите отпадъци; Необходими са ефективни мерки за обезвреждане
на битовите отпадъци; Няма условия за депониране и обезвреждане на опасни отпадъци от бита и стопанските дейности; Не са
предприети мерки за почистване на стари замърсявания с отпадъци; Населението не е запознато с начините на третиране на ТБО;
Определяне на бюджета за третиране на ТБО са на база текущи разходи, без да се предвиждат средства за модернизация и закупуването
на необходимите транспортни средства, съдове за смет и рекултивация.
- В програмата са включени задачи, мероприятия и дейности които произтичат от законовите разпоредби, както следва: Определяне на
приоритетни дейности за събиране /в т.ч разделно/, превозване, обезвреждане и оползотворяване на битови и строителни отпадъци и
контрол върху тези дейностти; Организиране и осъществяване на услуги по третиране на битови отпадъци; Контрол вурху дейностите по
депониране на производствени и опасни отпадъци по изпълнение на програмите за тяхното изпълнение; Контрол върху съоръжения и
инсталациите за съхранение и обезвреждане на битови и строителни отпадъци и за депонирането на промишлени и опасни отпадъци;
Съдържанието на програмата е съобразено с изискванията на ЗУО.
-Община Алфатар се състои от: общински център /гр. Алфатар/, 3 кметства /с. Алеково, с. Бистра, с. Чуковец/ и 3 кметски
наместничества /с. Цар Асен, с. Васил Левски и с. Кутловица/. Територията на общината е 248 кв.км, разпределена по следния начин:
земеделски територии - 133 906 дка; горски територии - 104 837 дка; населени места - 8 415 дка; водни площи - 98 дка; територии за
транспорт и инфраструктура - 1 308 дка;
-Полезни изкопаеми - общината е бедна на полезни изкопаеми. По склоновете на сухоречията са открити малки находища на каменностроителни материали (инертни) - варовици за строителство и производство на строителна вар и пътна настилка;
-Въздух - атмосферния въздух на района като цяло не е антропогенно натоварен и неговите качествени характеристики са типични за
района;
-Води - територията на Общината е бедна на водни ресурси. Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа,
заедно с оскъдните валежи и слабия наклон на релефа са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на повърхностно течащи води
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
и за наличието на суходолия. Водният режим се определя от дъждовните води и снеготопенето. Подземните води са разположени в два
хоризонта, които се използват за водоснабдяване на селищата през летните месеци. Съществуващите водоеми (Цар Асен, Васил Левски,
Бистра) се захранват от карстови чешми (21 броя);
-Поземлени ресурси - общата площ на територията на общината е 248,6 кв.км и представлява 8,7 % от област Силистра и 1,26 % от
територията на Североизточния район за планиране: земеделски територии - 133,9 кв.км, 57.3 %; горски територии - 99,9 кв.км, 42,2 %;
включват площа на Държавния горски фонд; фонд "Населени места" - 9,1 кв.км, 3,67 %; транспорт и инфраструктура - 1,3 кв.км;
обработваема земя - 116.9 кв.км., делът на неизползваната обработваема земя е 12 %;
-Защитена местност и обекти - под режим на защитена местност в землището на гр. Алфатар попада естествено липово насаждение в
местността "Каракуз" с обща площ 75,1 ха. Под режим на защитени дървестни видове в землището на гр. Алфатар са вековни дъбове в
местноста "Сухата чешма".
Води: Територията на Общината е бедна на водни ресурси.Порьозноста на льосовата покривка и окарстена варовикова основа, заедно с
оскъдните валежи и слабия наклон на релефа са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на повърхностно течащи води и за
наличието на суходолия. Водният режим се определя от дъждовните води и снеготопенето. Подземните води са разположени в два
хоризонта, които се използват за водоснабдяване на селищата през летните месеци. Водоснабдяване и канализация: Водоснабдяването
на се осъществява от изградена водоразпределителна помпена станция, включена в областнта водна мрежа и 3 бр. сондажни кладенци.
Количеството на питейните води е достатъчно, но загубите по водопреносната мрежа са значителни. Честите ремонти и последвалия
режим налагат хиперхлориране на водата за да се гарантират микробиологичните и показатели. Съществуващите два водоема в с. Васил
Левки и с. Цар Асен се използват основно за рибопроизводство и частично за напояване. В общината няма изградена канализационна
мрежа.
Визия: Община Алфатар да съхрани природата и биологичното разнообразие, да развие екологично чисто земеделие, не замърсяваща
промишленост и екотуризъм. Да се превърне в привлекателно място за живеене, осигуряващо здравословен начин на живот и условия за
отдих.
Генерални стратегически цели: 1. Жителите на общината да живеят в околна среда, която не допуска рискове за човешкото здраве; да
имат възможнопст за пълноценен отдих сред природата; да живеят в чист и озеленен град; да са осигурени с необходимото количество и
качество вода; да се достигне качество на околната среда, което да подпомогне развитието на туризма и селското стопанство; запазване
на ресурсите от лечебни растения, гъби, диви плодове и др. подобни ресурси. Специфични стратегически цели (актуализация-2008
г.): Да се ликвидират всички нерегламентирани сметища в общината; Да се въведе система за събиране на отпадъците; Да се извозват
твърдите битови отпадъци до регионалното депо в гр. Силистра; Да се изградят площадки за компостиране на животински и растителни
отпадъци; Да се закрият съществуващите сметища и се рекултивират нарушените територии; Да се изгради канализационна мрежа в
гр.Алфатар Да се изградят поетапно канализационни мрежи в останалите населени места; Да се изгради пречиствателна станция в гр.
Алфатар; Да се изградят необходимите мощности за третиране на отпадните води в останалите населени места; Да се проучат
възможностите за развитие на биологично земеделие; Възстановяване на язовира в с. Бистра; Възстановяване на язовира в гр. Алфатар,
кв. Попово; Ремонт на водопреносната мрежа; Да се проучат, опишат и картотекират всички лечебни растения, естествени находища и
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

DJ14Кайнарджа1

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
местности- общинска собственост на територията на общината; Да се повиши екологичната култура на населението чрез провеждане на
екообразователна кампания; Да се актуализира общинската нормативна уредба в сферата на опазване на лечебните растения; Да се следи
за спазването на тези норми от физически и юридически лица; Проучване възможностите за развитие на биологично производство на
лечебни растения Рекултивиране на излужени и ерозирали почви; Създаване , поддържане и благоострояване селищните и крайселищни
зелените площите; Повишаване на административния капацитет на компетентните органи по опазване на околната среда.
План за действие (актуализиран – 2008 г.): Да се изгради канализационна мрежа в гр.Алфатар (2008-2013 г., средства от програми и
предприсъединителни фондове, ОБ и ДБ); Да се изградят поетапно канализационни мрежи в останалите населени места (2010-2013 г.,
средства от ДБ и ОБ); Да се изгради пречиствателна станция в гр. Алфатар (2008-2010 г., средства от ДБ и ОБ); Да се изградят
необходимите мощности за третиране на отпадните води в останалите населени места (2010 г., средства от ДБ и ОБ); Възстановяване на
язовира в с. Бистра (2008-2009 г., средства от ОБ); Възстановяване на язовира в гр. Алфатар, кв. Попово (2008-2010 г., средства от ОБ и
ДБ); Ремонт на водопреносната мрежа (2008-2013 г., средства от ДБ и ОБ); Повишаване на административния капацитет на
компетентните органи по опазване на околната среда (периодично, средства от ОБ).
Решение №128/01.06.2005г.
- Заема територия от 316 кв.км. Общината се състои от 15 населени места. Не се експлоатират запаси от рудни полезни изкопаеми. От
нерудните полезни изкопаеми интерес представляват варовиците. Там, където варовиците са открити, са разработени
кариери.Употребата на варовиците като материал и суровина през последните 15 години рязко спадна поради процеса на стагнация в
икономиката;
- Разпространени животински видове са: елен, лисица , дива свиня, заек,катерица,вълк и др.От птичите видове доста разпространени са:
орелът, соколът, яребицата, свраката, враната, пъдпъдъкът, сойката,славеят,бял щъркел, домашен и сив врабец и др.повече от 40 птичи
видове.Срещат се насекоми и влечуги – добре съхранени, дървесни видове-акация, дъб, в т.ч. канадски дъб, топола, липа, габър, както и
храстовидни растения;
- Няма развита промишлена база. Съществуващите и новосъздадените предприятия са в отрасъл хранително-вкусова промишленост.
Единствените формирования от сектора на хранително-вкусовата промишленост са: мелница в с.Средище, мандра в с.Кайнарджа (която в
момента не работи), две хлебопекарни, които осигуряват вътрешно потребление на хляб, семейна винарска изба в с.Кайнарджа;
- Селското стопанство е основен отрасъл в местната икономика. Обработваемата земя в общината е 192 326 дка, от които мерите и
пасищата са 39 557 декара. Селското стопанство има зърнено-животновъдно направление. Продуктивната структура се формира от
производство на пшеница, царевица, слънчоглед, мляко, месо и по-малко – грозде, зеленчуци, тютюн, тикви. Животновъдството в
общината също е традиционен поминък. В момента то е ориентирано към отглеждането на говеда, овце и кози.
- Водоснабдителната мрежа е остаряла и се нуждае от подмяна и реконструкция. Водоснабдяването се осъществява от 7 помпени
станции, 5 сондажни кладенци и 20 водоема. Изградени са 65 км външни водопроводи и 95 км вътрешни водопроводи. В селата Голеш и
Краново е необходимо да се извърши ремонт на водохващанията, подмяна на вътрешни и външни водопроводи, както и изграждането на
нови съоръжения. Всички селища са водоснабдени, но през летните месеци се явява недостиг на питейна вода, поради използването й за
напояване;
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
- Няма изградена канализационна мрежа. В момента се използват септични ями и попивателни кладенци, което води до замърсяване на
подпочвените води и е рисков фактор за здравето на населението;
- В общината няма изградена хидромелиоративна система. Общината притежава 3 микроязовира-публична общинска собственост;
- Анализът на състоянието на околната среда в общината показва, че няма сериозна екологична заплаха за нея. Въздухът в района
притежава качествени характеристики, типични за областта. Той не се замърсява от промишлени източници, през зимния сезон е повлиян
от ползването на твърдо гориво в домакинствата. Автомобилният трафик е с ниска интензивност, което се оказва положителен фактор за
чистотата на атмосферния въздух;
- Води - бедна на водни ресурси. Водите са дълбочинни, ненапорни. Реки с повърхностен отток не преминават през територията на
общината. Водният режим се определя в голяма степен от снеготопенето и от дъждовните води. Водоснабдяването на селищата се
извършва от подземни води, което оскъпява дейността;
- В общината съществуват няколко защитени територии и природни забележителности: Местността “Голямата чешма”, Природна
забележителност “Вратата” с.Краново, Природна забележителност “Гяур пещера” – с.Голеш и Местността “Канагьол” (гранична с
община Алфатар) е започната процедура за обявяването й за защитена местност.
Приоритет: Изграждане на съвременна инфраструктура с цел превръщането на община Кайнарджа в привлекателен център за
инвестиции, способстващи ускореното й социално-икономическо развитие на община с крайгранично положение.
Цел: Доизграждане и модернизиране на инфраструктурата, осигуряваща добър стандарт на обитаване
Мярка: Реконструкция на водопреносната мрежа и изграждане на нови съоръжения във водоснабдяването и канализацията.
Програми: Изграждане на сондажен кладенец в с.Краново; Подмяна на водопреносната мрежа в Кайнарджа, Средище, Голеш.
Цел: Инвестиции в екологичната инфраструктура; съхраняване и подобряване на екологичния баланс на територията на общината
Мярка: Разработване на програма за опазване на качеството на атмосферния въздух, водите и земеделските земи, свързани с развитието
на икономиката в общината
Програми: Осигуряване и използване на карта за почвено-климатичното микрорайониране; Създаване на система за контрол при
депонирането на битови, строителни и опасни отпадъци; Създаване на система за контрол върху качествата на питейната вода
Мярка: Прилагане на технически и технологични мерки за предотвратяване и контрол на замърсяванията
Програми: Инвентаризиране на всички източници, нарушаващи екологичния баланс в общината; Създаване система за контрол на
замърсяванията
Мярка: Развитие на местната инфраструктура за опазване на околната среда.
Програми: Ликвидиране на наличните сметища на територията на общината, съгласно изработения общински план; Изграждане на
система за сметосъбиране и сметоизвозване, включвайки се в регионалното депо за ТБО гр.Силистра; Изграждане на пречиствателна
станция за отпадни води на територията на общината; Изграждане на канализационна система в общината; Изграждане на канали за
отвеждане на повърхностни води в Кайнарджа, Голеш, Зарник
Мярка: Привеждане в съответствие с екологичните изисквания на производствените дейности в общината.
Програми: Създаване на информационна система за изискванията по отношение на растителнозащитните мероприятия; Информиране
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
на земеделските производители за екологосъобразните практики в селското стопанство
Мярка: Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване мрежата от защитени ландшафти, в т.ч. и културни ландшафти
Програми: Инвентаризиране на природните забележителности на територията на общината; Проекти за проучване, консервация и
експониране на природните забележителности; Създаване на рекламни продукти, свързани с природните забележителности и
биоразнообразието в общината; Изготвяне на програма за управление на защитените местности; Изграждане на екотуристическа
инфраструктура в суходолието в”Канагьол”
Мярка: Активиране на борбата с ерозионните процеси
Програми: Залесяване на полезащитни пояси – общинска собственост; Залесяване на гори – общинска собственост – жертва на
бракониерска сеч
Мярка: Партньорство с бизнеса и гражданите, трансгранично сътрудничество
Програми: “СПОЗ” – в полза на екологични проекти; Програмата за опазване на околната среда-достъпна за всеки живеещ в общината;
Участие в българо-румънски програми за сътрудничество в областта на екологията и устойчивото развитие
Приоритет: Създаване на благоприятна бизнес-среда за интензивно развитие на аграрния сектор, на малки преработващи
предприятия и на алтернативния туризъм като се използват благоприятните природо-климатични условия
Цел: Стимулиране на частния бизнес за разкриване на МСП с оптимално използване на природните ресурси
Мярка: Въвеждане на нови технологии и повишаване на конкурентноспособността на земеделски производители
Програми: Обучителна програма “Биоземеделие”; Обучителна програма “Стандартни изисквания за качество според нормите на ЕС”
Мярка: Развитие на модерно животновъдство
Мярка: Увеличаване на трайните насаждения и на нови за района (продуктивни) култури.
Програми: Изготвяне на бизнес-планове и проекти за земеделски производители
Мярка: Залесяване на ерозиращи терени
Източници на финансиране: Община, Държава Фондове на ЕС, друга помощ и Частни средства.
- Управление на отпадъците - няма организирано сметосъбиране и разделно събиране на отпадъци. Сметосъбиране се осъществява в
обществения сектор (улици, паркове, публични сгради). Отпадъци и депониране - основният замърсител на селищните и извънселищни
територии са битовите отпадъци. Основно те са от растителен и животински произход. Ползват се 21 сметища, определени със заповед
на кмета на общината от 1992 година. Необходимо е премахването на сметищата чрез въвеждане система за организирано сметосъбиране
и сметоизводване на отпадъците на територията на общината. За тази дейност е създадена Програма за управление на отпадъците, за
която обаче средствата на общината са недостатъчни, както е видно от данните за състоянието на общинския бюджет от последните три
години.
Съгласно нормативните изисквания много наложително е изграждането на канализационна система в община Кайнарджа.

Виж RL8Русе1
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
-Община Каолиново е с площ: 293 кв. км и население: 16 621 души (към 2003г.);
-Почви - от север към юг е разпространението на карбонатните, типичните и изслужените черноземи /оподзолените/ черноземи,
които заемат 45% от обработваемата земя. Сивите и тъмносиви горски почви /55%/ са образувани върху слюдести шисти, карбонатни
пясъчници и др. Почвено-климатичната характеристика на Общината създава възможност за отглеждането на всички култури, характерни
за умерения климат и най-вече за развитието на зърнопроизводството и техническите култури, за ягодоплодни и овощни насаждения.
Традиционни селскостопански производства са: отглеждането и добиването на зърнени храни, тютюн, слънчоглед, трайни насаждения,
дребното месно и млечно животновъдство и др.;
-Горите възлизат на 68 000 дка, като основно са залесени с широколистни видове. Растителното разнообразие в горския фонд на
Общината включва над 40 дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни растителни видове;
-Водоснабдяването се осигурява чрез 6 бр. дълбоки тръбни кладенци и съоръженията към тях. Обособени са 5 основни водоснабдителни
групи. Изпитва се недостиг на вода през летните месеци. Има осезаем недостиг на вода. Водопроводната система е амортизирана;
-Мрежи и системи за отпадни води - в Общината няма производствени предприятия, които да замърсяват повърхностните води. На
територията на Общината няма канализация и пречиствателни станции за отпадни води. Ползват се септични ями и попивни кладенци;
-Приоритетите в развитието на ВиК - сектора включват рехабилитация на ВиК системите, намаляване на загубите на вода във
водопроводните системи; изграждане на пречиствателни станции за питейни води /ПСПВ/ и пречиствателни станции за отпадъчни води
/ПСОВ/; изграждане на ВиК мрежи и съоръжения в неводоснабдени и неканализирани населени места и райони, както и подобряване
качеството на водоснабдителните и канализационните услуги;
-Отпадъци -съществува депо за депониране на неопасни неорганични отпадъци в хвостохранилище “Каолин” АД, гр. Каолиново.
Сметището на гр.Каолиново е нерегламентирано, липсва и организирано сметосъбиране;
-Икономическо развитие - Община Каолиново е една от слабо развитите общини в страната и в рамките на Шуменска област Единствената
икономическа структура от национално значение в Общината е “Каолин” АД – миннодобив и обогатяване. Основната дейност на
фирмата е добиване на каолин. Сравнително добре развита е търговията. Има производство на хранителни продукти, напитки и
тютюневи изделия, производство на дървен материал и изделия от него без мебели. Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в
местната икономика. Обработваемата земя в Общината през 2004 г. е 204,072 дка. Основно се отглеждат пшеница, царевица, ечемик,
слънчоглед, тютюн. Животновъдство - по-слабо развито от развито от растениевъдството. Отглеждат се предимно едър и дребен рогат
добитък в частния сектор. Основен приоритет в животновъдството са производството на краве и овче мляко;
Визия: Общината да се превърне в уютен дом за своите жители, в който са налице всички условия за пълноценен живот, работа и
социална интеграция, като се осигури балансирано и устойчиво развитие на територията и се запазят историческите, културните и
религиозните ценности като фактори за успешното икономическо и социално развитие на Общината.
Главната цел за развитие на община Каолиново е постигането на висока трудова заетост на основата на устойчиво и балансирано
развитие на Общината.
Стратегически цели: постигане на прелом в развитието на Общината чрез инвестиции във физическия и човешкия капитал за постигане
на средните равнища на развитие в областта и в Североизточен район на планиране; намаляване на вътрешно регионалните различия в
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

DJ15Венец1

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
областта чрез развитие на общинския потенциал, подобряване качеството на физическата и бизнес инфраструктура и опазване на
околната среда; ефективно използване на местните ресурси в полза на населението от община Каолиново.
Приоритети:1. Създаване на условия за растеж, заетост и ограничаване на бедността чрез устойчиво и балансирано развитие на
модерен и конкурентноспособен агробизнес (Мярка 1.2.2. Развитие и модернизация на водопроводната и канализационна мрежа в
населените места на Общината – необходими средства 17699, с източник ДБ, ОБ, фондове на ЕС и частни средства); 2.Интегрирано
развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в Общината; 3.Укрепване на
институционалния капацитет на местно ниво и развитие на партньорство на регионално ниво.
-Община Венец е с площ 221,55 кв. км. и населението към 31.12.2003г. е 7 416 души. На територията на общината не са открити полезни
изкопаеми;
-Почви - преобладават карбонатните (типични, изслужени и деградирани), срещат се и сиви и тъмносиви горски почви. Традиционни
селскостопански производства са: отглеждането и добиването на зърнени храни, тютюн, слънчоглед, трайни насаждения, дребното месно
и млечно;
-Водни ресурси - общата им площ в общината е 0,91 кв.км. Речната мрежа е рядка и слаборазвита;
-Горите са едно от големите богатства на общината. Те заемат 66 180 дка, в които са включени и земи от горския фонд. Растителното
разнообразие в горския фонд включва над 40 дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни
растителни видове;
-Водоснабдяването се извършва от собствени водоизточници. Изградени са различни видове кладенци и каптажи, чрез които се доставя
питейна вода до всички населени места. 99% от потребяванато водно количество се подава помпажно, а само 1 % - гравитачно.
Необходимост от разширяване на водопреносната мрежа; „Група Черна” - Самостоятелен шахтов кладенец с достатъчен дебит. Проблем
е остарялата водопроводна мрежа за питейна вода, която често аварира. Едни от най-належащите проблеми е включването на нови
водоеми към водоснабдителната мрежа. Необходимо е да се насочват финансови средства за включване в експлоатация на вече
каптирани, проучени и прогнозни водоизточници, изграждане на допълнителни регулиращи обеми, както и реконструкция,
модернизация и разширяване на съществуващите мрежи в цялата община;
-Канализация - в Общината няма канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води. Приоритетите в развитието на ВиК сектора включват рехабилитация на ВиК системите, намаляване на загубите на вода във водопроводните системи; изграждане на
пречиствателни станции за питейни води /ПСПВ/ и пречиствателни станции за отпадъчни води /ПСОВ/; изграждане на ВиК - мрежи и
съоръжения в неводоснабдени и неканализирани населени места и райони;
-Състояние на околната среда - липсата на замърсяващи промишлени предприятия и топлоцентрали, на големи животновъдни ферми,
както и на пътища с висок автомобилен трафик, предполага сравнително високата чистота на въздуха, водите и почвите. Основният риск
от замърсяване на подпочвените води е свързан с липсата на канализационна система в населените места на Общината. Пречистването на
отпадните води (битови и промишлени) е крайно недостатъчно (посредством механично стъпало) или не се извършва и водите се
заустват в реки, септични и попивни ями;
-Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика. Земеделските земи са 64,4% от територията на общината, а

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

245

ПРИЛОЖЕНИЕ
8.1

[Type the document title]
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
обработваемата земя е 87,1% от площта на земеделските територии. Поливните площи са незначителни по размер – 0,6% от цялата
обработваема земя. В структурата на посевната площ (110 404 дка) най-висок относителен дял имат зърнените (пшеница, ечемик,
царевица), фуражните (предимно тревни фуражи) и техническите (захарно цвекло, слънчоглед, соя, тютюн) култури. По-слабо развити са
зеленчукопроизводството и овощарството. Голяма част от земите са засети с трайни насаждения - лавандула и малини.
Животновъдството е многоотраслово, но превес имат говедовъдството и овцевъдството. Отглеждат се още свине, птици, кози и др.;
Визия: «Превръщане на община Венец в привлекателно място за живеене, с развиващо се селско стопанство, с подобрена техническа и
бизнес инфраструктура. Община, която предлага конкурентно обучение, реализация на трудовия пазар и място за пълноценно живеене».
Главната цел е преодоляване на изоставянето в социално-икономическото развитие и жизнения стандарт и постигане на устойчиво и
балансирано развитие на общността с европейски измерения на работа, живот, култура и образование. Стратегически цели: Постигане
на прелом в развитието на Общината чрез инвестиции във физическия и човешки капитал за постигане на средните равнища на развитие
в страната и конкретни за Североизточен район на планиране; Намаляване на вътрешно регионалните различия в областта чрез развитие
на общинския потенциал, подобряване качеството на физическата и бизнес инфраструктура и опазване на околната среда; Ефективно
използване на местните ресурси в полза на населението от община Венец.
Приоритет 1.«Създаване на условия за растеж, заетост и ограничаване на бедността».
Приоритет 2.«Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в Общината»,
включващ Специфична цел 2: «Развитие и модернизация на физическата инфраструктура» (мярка: «Развитие и модернизация на
водопроводната и канализационна мрежа в населените места на Общината» – 1. Ремонт и модернизация на вътрешната водопроводна
мрежа в Общината - 130 км (необх. средства 3 050 000 лв. – от ОБ, ДБ и фондове на ЕС); 2. Канализация на селищните места в Общината
– 40 км (необх. средства 1 050 000 – от ОБ, ДБ, фондове на ЕС); 3. Изграждане на пречиствателна станция – Главен колектор и ПСКВМ
(необх. средства 2 000 000 лв. – от ОБ, ДБ и фондове на ЕС). Приоритет 3.«Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и
установяване на партньорство на регионално ниво».
Решение № 18-1/24.02.2009г.
-Територията на Община град Добрич е 109 497 дка. Към 02.01.2009 г. населението е 113 894 души;
-Почви - главно черноземните почви - излужени и оподзолени. В долинните дъна се развиват алувиалните почви. Почвите са изложени
на водна и ветрова ерозия;
-Естествената растителност заема съвсем ограничени пространства. Преобладава културна и селскостопанска растителност. Горската
растителност е представена от различни видове дъб, липа, ясен, габър и др.;
-Икономика - община град Добрич е център на голям селскостопански регион. Структурата на промишлеността се определя от
подотраслите: хранително – вкусова промишленост, лека промишленост и машиностроене. На територията на града са развити
транспортът, търговията и услугите. Близостта до черноморското крайбрежие благоприятства развитието на туризма. Обработваемата
земеделска земя в землището на Община град Добрич е 72 115 дка. Основните селскостопански култури са пшеница, царевица и
слънчоглед;
-Водоснабдителни мрежи - водоизточници, пречиствателни станции, водоснабдителни мрежи - във връзка с подобряване на водния
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
цикъл са заложени дейности по проектиране и изграждане на части от водоснабдителната и канализационната система, с оглед постигане
на максимална обезпеченост с В и К инфраструктура;
-Депа за твърди битови отпадъци - през 2009г. ДТБ при с.Богдан ще бъде оборудвано с компактори, метеостанция и пожарогасители.
Заложени са средства за изграждане на джобове за разполагане на контейнери за събиране на твърди битови отпадъци. Предвидено е да
бъдат закупени контейнери за пепел и за строителни отпадъци;
Визия: Добрич – преуспяващ икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее
пълноценно.
Основна стратегическа цел: "Постигане на стабилни темпове на икономически растеж, подобряване качеството на живот на
хората, запазване и валоризиране на природното и културно наследство и достигане на европейските параметри на жизнена среда".
Приоритети за развитие: 1.Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна икономика, основана на знанието,
реализираща местните потенциали и предимства;
2.Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за
инвестиции и местоживеене, включващ и мярка Обновяване и осъвременяване на канализацията и пречиствателните съоръжения за
отпадъчни води, отговарящи на стандартите на ЕС (Проектиране и изграждане на водопроводи и канализация по улиците: „Здравец”,
„Поп Богомил”, „Полковник Калотинов” и др. – настойност 900 000 лв, от които 340 000 лв. от РБ и 560 000 лв. от ОБ; Почистване дерето
на р. Добричка – 100 000 лв. от ОБ; Ремонт на съществуваща канализация – 74 000 лв. от ОБ);
3.Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината;
4.Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на управлението;
5.Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.
-Площ на община Тервел - 579,7 кв. км. Състои се от 25 села и 1 град. Населението към 2004г. наброява 18 226 души (Крушари, Шабла,
Каварна, Тервел, Генерал Тошево, Балчик). Нискохълмист релеф, който се изгражда от Добруджанските плата. Територията е дълбоко
нарязана от суходолия, насочени на север. По-големи суходолия са “Сухата река” и “Кана гьол”. Горските територии заемат площ от 127
520 дка (22,0% от територията на общината, при средно за страната 33,6%). Територията на населените места и други урбанизирани
територии е с площ 28 838 дка. Останалата част от територията на общината се заема от водни площи – 787 дка, територии за добив на
полезни изкопаеми и депа за отпадъци – 860 дка и територии за транспорт и инфраструктура – 3440 дка.;
-Полезни изкопаеми - общината е бедна на полезни изкопаеми. Разработени са кариери за варовик с местно значение за пътно
строителство в селата Балик и Мали Извор, които към настоящия момент не функционират. В района на селата Орляк, Нова Камена,
Жегларци са установени запаси от каолинова суровина. Поради високото съдържание на желязо тя не е пригодна за стъкларскопорцелановата промишленост, но може да се използва за нуждите на огнеупорната промишленост, а пясъците – като суровина за
стъкларската и леярската промишленост и за строителството;
-Водни ресурси - на територията на общината липсват повърхностно течащи води; характерен е непостоянен речен режим. При силни
дъждове и при топене на снеговете по суходолията се събират течащи води в деретата, които по-късно пресъхват. При големи дъждове
водите прииждат с голяма сила и унищожават всичко по леглата си. Изградени са 8 микроязовира - с най-голям наличен полезен обем са
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
Тервел, Сърнец 1 и 2, Честименско 1 и 2. Използват се основно за рибовъдство, ретензия на високите води, регулиране на каналния
отток. Подпочвените води се намират най-малко на 25 м дълбочина. Минерална вода с лечебни свойства е откритаприс.Безмер. В
общината няма изградени поливни площи на държавни водоизточници;
-Защитени територии и биоразнообразие - на територията на община Тервел няма обявени защитени територии по чл.5 от Закона за
защитените територии. През 2004г. в изпълнение на заповед на МОСВ комисия е предложила за обявяване на защитена местност м.
“Суха река”, част от която попада в границите на общината. На територията на общината се намират две исторически места и пет
вековни дървета, обявени за защитени;
-Гори - Оощата площ на горския фонд е 13033,6 ха;
-Селското стопанство - най-важният дял на икономиката на общината. Районът е един от големите производители на селскостопанска
продукция в страната. Растениевъдство: земеделските земи в общината през 2004 г. заемат 416 103 декара (71,7 % от общата площ).
Обработваемите земи са основно ниви (82 %) и трайни насаждения.Открояват се три култури - пшеница, царевица и слънчоглед. Те
заемат 77 % от обработваемата земя в. Отглеждате се и кореандър, соя, боб, тикви, култивирани билки, тютюн и др. Създават се на
овощни градини (ябълки, сливи, кайсии). Животновъдството е съсредоточено в частния сектор. Основен отрасъл е говедовъдството.
Отглкеждат се още овце, кози, свине, птици, зайци и пчелни семейства;
-Промишленост - преработваща промишленост (химическа и текстилна), хранително-вкусовата промишленост, дърводобивна и
дървопреработваща промишленост;
-Водоснабдяване - населените места се водоснабдяват от помпените станции «Полковник Савово», «Коларци», «Орляк», «Кладенци» и
сондажи ЖФК-Тервел, дълбок сондаж с Безмер и дълбок сондаж в с.Зърнево. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се
използват за питейни нужди без пречистване. Всички населени места на територията на общината са водоснабдени Външната
водопроводна мрежа е с обща дължина 170 км, а вътрешната - 199 км, но е силно амортизирана. Недостатъчна е водообезпечеността на
водоснабдителните системи, което води до режим във водоподаването;
-Канализационна мрежа е изградена единствено в град Тервел. Тя е тип «смесена», като степента на изграденост е 60%. Във всички
селища на общината битово фекалните води се заустват в септични ями, които периодично се почистват от специализираните
автомобили. Отпадъчните води на почти всички предприятия на територията на град Тервел се заустват в градската канализация и в
ГПСОВ. Необходимо е да се възстанови нормалната работа на ГПСОВ гр.Тервел, която е затруднена поради сезонни неравномерни
колебания на оттока на преминаващото покрай нея дере. Необходимо е да се направят защитни съоръжения, които да ограничават
вредното въздействие на водите и да се възстановят съществуващите съоръжения, за да се възстановяви работата на станцията.
Проблеми: нормализиране работата на ГПСОВ в град Тервел; Необходимост от по-ускорено изграждане на канализационни мрежи в
населените места в общината;
-Екологични условия на територията на общината -съхранена природна среда; липса на достатъчно средства за реализация на проекти с
екологична насоченост; всички населени места са водоснабдени, но независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната
мрежа не е постигнато оптимално задоволяване на нуждите от питейна вода; водопроводната мрежа е с намалена надеждност и влошени
експлоатационни качества; недостатъчен е броят и обемът на резервоарите за отделните населени места за покриване на дневната
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неравномерност на консумацията; частично изградена канализация за битови отпадъчни води на гр. Тервел; сериозен проблем е
нефункционирането (прекъсваемост в експлоатацията) на градската пречиствателна станция за отпадни води на гр.Тервел и
замърсяването на деретата с изпуснатите отпадни води; необходимо е по-ускорено изграждане на канализационни мрежи в населените
места в общината; бавни темпове на изграждане на регионално депо за ТБО; голяма част от парка на моторните превозни средства е
остарял, морално и физически амортизиран и с недопустими емисии на вредни вещества; селата не са обхванати от организирано
сметосъбиране и сметоизвозване, което води до неконтролираното изхвърляне на отпадъцитеи появата на нови замърсявания и
нерегламентирани сметища;
-Насоки и приоритети за подобряване на състоянието на околната среда: участие с проекти в национални и международни програми,
финансиращи дейности за подобряване състоянието на околната среда; изграждане на система за мониторинг и контрол на параметрите
на околната среда в общината; рационално използване на природните ресурси - внедряване на високоефективни технологии в
промишлеността и битовия сектор за оползотворяване и възобновяване на природните ресурси; реконструкция и подмяна на изградената
водопроводна мрежа; довършване на водоемите в град Тервел; изграждане на резервоари в големите села с цел непрекъсваемост във
водоподаването; ремонт на естествените водоизточници; развитие и модернизация на канализационната мрежа на гр.Тервел;
нормализиране работата на ГПСОВ в гр.Тервел, осигуряване на непрекъсваемост в работата й; изграждане на канализационна мрежа в
кв.Север на гр.Тервел и в останалите населени места; повишаване ефективността на изградените канализационни мрежи, канални
колектори и пречиствателна станция; изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци;
Визия за развитие на общината: “Община Тервел – териториална общност със съвременна инфраструктура, повишено качество на
услугите, конкурентноспособна промишленост и селско стопанство, съхранена природна среда и културно-историческо наследство,
устойчив туризъм, богат културен живот, чиста околна среда и добър жизнен стандарт за своите граждани”.
Основна стратегическа цел на развитието на общината в периода до 2013г. е: Да постигне стабилни темпове на икономически
растеж и по-високи стандарти на жизнената среда.
Приоритети: Приоритет1. Изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена екология (Специфична
цел 1: „Развитие и модернизация на техническата инфраструктура за по-ефективно обслужване на бизнеса и населението и подобряване
на жизнената среда” с Мярка 2 „Подобряване състоянието на водопреносната и канализационна мрежа”, включваща дейностите:
Ремонт на водоемите в общината; Ремонт и изграждане на водопроводната мрежа; Подмяна на етернитовите тръби; Изграждане на
резервоари в големите села с цел непрекъсваемост във водоподаването;Ремонт на естествените водоизточници, първоначално в селата
Безмер, Зърнево и Коларци; Развитие и модернизация на канализационната мрежа на гр. Тервел; Довършване на канализационна мрежа в
кв. Север; Изграждане на канализационна мрежа в останалите населени места; Повишаване ефективността на изградените
канализационни мрежи, канални колектори и пречиствателна станция);
Приоритет2. Развитие на модерен аграрен сектор и хранително-вкусова индустрия;
Приоритет 3. Постигане на динамична общинска икономика;
Приоритет 4. Развитие на човешките ресурси и социално сближаване;
Приоритет 5. Укрепване на административния капацитет, развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа
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активност и усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
2
2
2
-Общината се състои от 19 населени места с обща площ 417,5 км , от които 276,5 км земеделска земя (66,20%), гори 84 км (20%).
2
Населените места заемат 16,9 км , а транспорта и инфраструктурата обхващат 2016 дка от територията на общината;
-Водни ресурси - Общината е бедна на повърхностни водни ресурси. На територията и са изградени два микроязовира, захранвани от
естествени водоизточници, като водната площ на двата язовира е 325 дка. Единият от тях е на границата с община Тервел и се захранва от р.Добричка.
-Промишлеността като отрасъл в общината почти не е затъпена. Единствените представители на промишлеността са три шивашки
фирми.
-Селското стопанство е застъпено във всички селища на Общината и има важна роля за цялостното й развитие и остава единствен и
основен източник на доходи за населението. Растениевъдство - от цялата територия на общината 417,5 хил. дка - 276,5 хил. дка са
земеделски територии от тях 1500 дка. – 0,54% са пустееща и необработваема земя. Основните култури, които се отглеждат са царевица,
пшеница, слънчоглед и тютюн. Животновъдство - малките частни стопанства заемат преобладващ дял;
- Водоснабдителна система - водоснабдяването в общината се осъществява от подземни водоизточници чрез четири помпени станции.
Водопреносната мрежа е с обща дължина 140 км, положена преди повече от петдесет години. Дейността се осъществява от “В и К”Добрич- участък Крушари. Изградените девет сондажа и два кладенеца са в състояние да задоволяват напълно нуждите на общината от
вода, но поради амортизирани мрежи и съоръжения, водопроводната система работи крайно неефективно и енергоемко. Често селищата
остават за дълго без вода. Загубите са между 80-90%. Ежедневно възникват по няколко аварии по мрежата. Поради нестопанисване
преходните водоеми не работят, а това налага помпиално водоподаване, което допълнително завишава броя на авариите. Водата е скъпа;
-Атмосферен въздух - на територията на общината и в съседство с нея, както и трансгранично, няма потенциални замърсители на
въздуха. Като единствена опасност в това отношение може да се посочат растителнозащитните мероприятия в селското стопанство.
Крушари не разполага с месна система за наблюдение и контрол на въздуха;
-Почва - няма регистрирано замърсяване на почвите;
Приоритет: Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване качествата на околната среда
Специфична цел : Доизграждане и развитие на инфраструктурата, подобряваща качеството на жизнената среда
Мярка 1. Подобряване на водоснабдяването на населените места (доизграждане и рехабилитация на водоснабдителните мрежи с цел
намаляване загубите от течове и аварии; максимално използване възможностите на местните водоизточници; изграждане на
допълнително водоснабдяване за някои населени места)
Мярка 2. Изграждане на канализационна мрежа в населеното място – административен център на общината (проучване, проектиране и
изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция в с. Крушари).
Специфична цел : Подобряване качествата на околната среда
Мярка 1. Разработване и изпълнение на програми за управление на качеството на въздуха, опазването на водите и опазването на
земеделската земя; прилагане на екологична оценка на устройствените планове;
Да се преценят възможностите за включване на
общината в национални и регионални планове и програми за околната среда.
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