
О Т Ч Е Т 

за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в Община Долни Дъбник (приета с Решение №444/10.10.2014г.) и                                                  
Програмата за управление на дейностите по отпадъците (приета с Решение №86/28.06.2016г.)                                                                                                             

за периода 01.01.2020 год. – 31.12.2020 год.  
 
 
 

Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52, ал. 9 
от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  

 
 

 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

1. Жителите на общината да продължават да живеят в район с добро качество на атмосферния въздух 

1.1. До края на 2020 год. да се повиши обема на газифицираните обекти и газоразпределителната мрежа в общинския град. 

АЛТЕРНАТИВА ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗХОДИ 
Газифициране на 29 промишлени и 

обществено – административни обекта. 

1. Изготвяне на работни проекти и снабдяване  с 

необходимите документи за начало на строителството, 

съгласно ЗУТ. 

Газифицирани 1 бр. промишлени и обществено – 

административни обекта.  

- 

2. Реализация на проектите за газификация. 

Газифициране на 420 битови 

консуматори. 

1. Изготвяне на работни проекти и снабдяване  с 

необходимите документи за начало на строителството, 

съгласно ЗУТ. 

Газифицирани 17 битови консуматора. 

2. Реализация на проектите за газификация. 

Изграждане на 17 893 метра газо-

разпределителна мрежа (вкл. 

отклонения). 

1. Изготвяне на работни проекти и снабдяване  с 

необходимите документи за начало на строителството, 

съгласно ЗУТ. 

Изградени 994,1 м. газоразпределителна мрежа. 56 762,35 лв. 

2. Реализация на проектите за газификация. 

 
 

2. Жителите, гостите и предприятията в общината да са осигурени с необходимото количество и качество вода. 

2.1. До края на 2020 год. да се осигури подаване на питейна вода за населението и промишлеността без влошени показатели и в достатъчно количество. 

АЛТЕРНАТИВА ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗХОДИ 
Поетапна реконструкция на 
водопроводната мрежа във всички 
населени места. 

1. Изготвяне на проекти за реконструкция на 
водопроводната мрежа в населените места. 

Община Долни Дъбник внесе проект „Реконструкция и 

подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Петърница, 

общ. Долни Дъбник – ІІ етап” в Предприятието за 

1 681 050,00 лв. 

2. Осигуряване на финансови средства за реализация на 



проектите. управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС), с който кандидатства за финансиране.  

Проектът е одобрен. 

 
3. Поетапна подмяна на старата ВиК мрежа с нова. 

Ангажиране на населението в кампании за 

пестене на питейната вода. 

1. Изготвяне на брошури, плакати, реклама в месните 

медии. 

Изготвяне на брошури по случай 22 март -Международен 

ден на водата. 

 

50 лв. 
 
 2. Запознаване на гражданите с рекламните материал. 

 

 

3. Жителите на общината да живеят в чисти и озеленени населени места от европейски тип. 

3.2. До края на 2020 год. да се обхване на 100%  зелената система на общината в дейности по поддържане, реконструкция и опазване. 

АЛТЕРНАТИВА ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗХОДИ 
Изготвяне и реализиране на проекти за 

реконструкция на дълготрайната 

декоративна растителност в паркове, 

дворове на общинските учебни 

заведения, поречия на водни течения, 

спортни паркове, гробищни паркове, 

улично озеленяване и др. 

1. Изготвяне на проектите. 1. Изграждане на поливна система и засаждане на цветя и 

храсти в общински терени за озеленяване в гр. Долни 

Дъбник. 

2. Засадени са 20 бр. фиданки – явор, магнолия и др. в 

Централен градски парк, централната част на гр. Долни 

Дъбник и по бул. „България“. 

3. На Община Долни Дъбник бяха предоставени 

безвъзмездно 700 бр. фиданки – черен бор, явор обикновен, 

благун, летен дъб, цер и червен дъб от Фондация "77“ по 

инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“. 

Фиданките са предоставени на кметства, училища, детски 

градини и  жители от Общината. 

4. Община Долни Дъбник кандидатства за финансиране по 

Подмярка 19.2 – „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 

Мярка 19  – „Водено от общностите местно развитие” от 

Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014 – 

2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони с три проекта: 

 

- „Изграждане на спортна площадка в село Крушовица”.  

- „Изграждане на спортна площадка в град Долни Дъбник“ 

 

3 740,36 лв. 
 
 

 
1 440 лв. 

 

 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

110 149,05 лв. 

 

161 686,32 лв. 
 

 

2. Осигуряване на финансови средства за реализация на 
проектите. 

 
3. Реализиране. 



-„Реконструкция и рехабилитация на площад и 

прилежащите му улици в село Садовец“ 

Проектите са одобрени за финансиране. 

През месец юли 2020 год. Община Долни Дъбник е 

сключила договор за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ BG06RDNP001-19.278-0001-C01 с Държавен фонд 

„Земеделие“ и Местна инициативна група Долна 

Митрополия – Долни Дъбник за изпълнение на проект 

„Изграждане на спортна площадка в село Крушовица“. 

 

5. Внесен е проект на Община Долни Дъбник „Кътче за отдих 

и спорт сред чиста природа” в МОСВ за кандидатстване за 

финансиране от Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда на дейности по 

Национална кампания „За чиста околна среда”  
 

Проектът не е одобрен за финансиране . 

110 269,60 лв. 
 

 

 
 
 5. Осигуряване на условия за опазване и поддържане на биологичното разнообразие в общината. 

 5.2. До края на 2020 год. да се осигури щадящо и законосъобразно използване на лечебните растения, ловните и риболовните видове в общината. 

АЛТЕРНАТИВА ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗХОДИ 
Привличане на децата от общината в 

процеса на опознаване и опазване на 

биологичното разнообразие. 

1.Подготвяне на образователни материали 

предназначени за детската аудитория. 

1.Изготвяне на брошури по случай 22 април – 

Международен ден на Земята. 

2. Служителите от общинска администрация, извършиха 

почиствания на Централен градски парк. 

50 лв. 
 
 

 
 

2. Запознаване на децата с образователни материали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
 
 

Цел 1 Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗХОДИ 
Изпълнение  на решенията на общото събрание на регионалните 

сдружения за управление на отпадъците на регионален принцип  и 

съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и 

подготовка за повторна употреба 

Изпълняват се решенията на общото събрание на регионалното сдружение за 

управление на отпадъците. Изграден е център за предаване на опасни и други 

отпадъци. 
- 

 
 
Цел 2 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗХОДИ 
Разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината 
най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, 
пластмаси и стъкло; 

Продължава изпълнението на договор сключен с „Екопак България” АД за изграждане и 

обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, който договор 

включва и разделно събиране и на отпадъчни материали: хартия и картон, метали и 

пластмаси, образувани в домакинствата, административните учреждения и търговските 

обекти; 

 

Организирането на дейностите по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя 

местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 

разделно събиране и местата за предаване на масово разпространените 

отпадъци 

1. Договорът с „НУБА рециклиране” АД за организиране и прилагане на територията на 

Община Долни Дъбник на система за разделно събиране на отпадъци от негодни за 

употреба батерии и акумулатори е прекратен; 

2. Има сключен договор с „Електрооползотворяване” ЕАД за организиране на система за 

разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 

3. Има сключен договор с „Българска рециклираща компания” АД за организиране на 

дейности по събиране, съхраняване, и разкомплектоване на излезли от употреба 

моторни превозни средства, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от 

моторни превозни средства на територията на Общината. 

4. Има сключен договор с „Екопак България” АД за изграждане и обслужване на система 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

 Събрани и предадени за рециклиране през 2020 год. са: 

- 1378 кг. отпадъци от хартиени и картонени опаковки 

- 798 кг. отпадъци от пластмасови опаковки 

- 4340 кг. отпадъци от стъклени опаковки 

- 

 
 
 
 
 



Цел 3 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и транспортиране на отпадъците 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗХОДИ 
Осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 
Закупени са съдове за твърди битови отпадъци за подмяна на съществуващите. 

25 000 лв. 

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или 

обезвреждането им. 

През месец ноември 2020 год. изтече договорът между Община Долни Дъбник и „ЕКО 

РЕСУРС–Р“ ООД с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови 

отпадъци от територията на селищата от Община Долни Дъбник и поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване  в гр. Долни Дъбник“.  

След проведени обществени поръчки и избран изпълнител е сключен Договор 

№847/30.10.2020 год. между Община Долни Дъбник и ЕТ „Импорт Експорт 2000 – 

Величко Великов“ с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови 

отпадъци от територията на селищата от община Долни Дъбник и поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване  в гр. Долни Дъбник“ 

- 

 
 
Цел 4 Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците – изграждане и експлоатация на Регионална система за управление на 

отпадъците на регион Плевен 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗХОДИ 
Участие в Регионално сдружение на общини за изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо 

и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. 

Община Долни Дъбник участва в Регионалното сдружение и изпълнява задълженията си 

произтичащи от Споразумението сключено между шестте Общини – Плевен, Долна 

Митрополия, Пордим, Искър, Гулянци и Долни Дъбник.  

Изградено и функциониращо е Регионалното депо в регион Плевен. 

- 

 
 

Цел 5 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗХОДИ 
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
1. Почиствани са улични платна, площади, паркове и други територии от населените 

места на Община Долни Дъбник, предназначени за обществено ползване. 

2. Извършвано е почистване на речните легла на реките и прилежащите им територии, 

преминаващи през територията на гр. Долни Дъбник, с. Горни Дъбник, с. Петърница, с. 

Градина и с. Садовец. 

Извършена е проверка на речните легла и прилежащите им територии от страна на 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) гр. Плевен. Няма 

констатирани нарушения и предписания от тяхна страна. 

 
74 024 лв. 

 
 



Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 

от ЗУО  - почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните 

съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, 

както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и 

транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране. 

Извършвано е почистване на отпадъци от общинските пътища, за което е извършена 

проверка от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) гр. Плевен. 

Дадено е  предписание, от страна на РИОСВ – гр. Плевен, за почистване на замърсен 

терен в землището на с. Крушовица. Предписанието е изпълнено и отпадъците са 

почистени. 

Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това 

места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на 

почистването им. 

1) Съставени са 8 Акт за установяване на административно нарушение по Наредбата за 

управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Долни Дъбник. 

2) Изпратени са 4 писма до жители на гр. Долни Дъбник за почистване на тротоарните 

площи и уличните платна, 1 писмо до жител на с. Градина и 1 писмо до жител на с. 

Бъркач. 

- 

Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО . През месец март 2020 година е подписан договор между Община Долни Дъбник и 

Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за 

изпълнение на Проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни 

Дъбник, обл. Плевен” № BG16M1OP002-2.010-0003. Проектът е финансиран по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. 

 

2 609 396,78 лв. 

Екологосъобразно  обезвреждане на негодни за употреба пестициди и 

други препарати за растителна защита 

Цялото количество препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 

находящи се в складове в гр. Долни Дъбник, с. Горни Дъбник, с. Бъркач и с. Петърница 

са иззети от ДЗЗД „Проект Пестициди 2019“, които са сключили договор с ПУДООС с 

предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 

тона УОЗ – пестициди, опасни отпадъци и други препарати за растителна защита и 

почистване на складовете, в които се съхраняват“. 

 

- 

 
 

 Цел 6 Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗХОДИ 
Организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци 

извън обхвата на наредбите по чл.13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за 

оползотворяване и/или обезвреждане 

Изграден и функциониращ е Център за предаване на опасни и други отпадъци в 

Регионалната система за управление на отпадъците - Плевен 
- 

 
 
 
 
 



 

 Цел 7 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗХОДИ 
Осигуряването на информация на обществеността по всички въпроси и 

ангажименти, вменени от закона чрез интернет страницата на съответната 

община, както и по друг подходящ начин 

Осигурена е информация на сайта на Община Долни Дъбник www.dolni-dabnik.com, в 

секция Екология - 

 
 
 
 
ИЗГОТВИЛ ОТЧЕТА: 
ГЛ. ЕКСПЕРТ „ЕКОЛОГИЯ”:……………………………….. 

         (инж. В. МИЛЕНКОВА) 

http://www.dolni-dabnik.com/

