
 

О Т Ч Е Т  

за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Долни Дъбник и                                                  

Програмата за управление на дейностите по отпадъците  

за периода 01.01.2021 год. – 31.12.2021 год.  
 

 

 

 

 

 

Настоящият отчет се разработва 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), и обхваща изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община Долни 

Дъбник 2021-2028 год. и Програмата за управление на дейностите по отпадъците (ПУДО) 2016-

2020 год. през 2021 год. 

 

 Програмата за опазване на околната среда на община Долни Дъбник 2021-2028 год. е 

разработена на основание чл.79, ал.1 от ЗООС и е в съответствие с Указанията на Министерството 

на околната среда и водите, относно структурата и съдържанието на общинските програми по 

оказване на околната среда и е един от най-важните инструменти за прилагане на 

законодателството по опазване на околната среда на местно ниво.  

Програмата е необходима, за устойчиво решаване на екологичните проблеми на 

територията, запазване на доброто състояние на околната среда и формиране на адекватна 

политика на Общинска администрация Долни Дъбник за ефективно и целесъобразно използване 

на ресурсите. Програмата обхваща  дейности, които произтичат като задължение на Общините в 

съответствие с нормативните документи по опазване на околната среда. 

Целите, които програмата си поставя, са както следва: 

Генерална стратегическа цел: 

Подобряване качеството на живот на населението в общината, чрез създаване на условия 

за устойчиво управление на околната среда, чрез благоустрояване на населените места и 

запазване на природните ресурси. 

Специфични цели: 

 Специфична цел №1: Жителите на общината да продължат да живеят в район с добро 

качество на атмосферния въздух. 

 Специфична цел №2: Опазване на водите, водните обекти и осигурено с необходимото 

количество и качество вода население на община Долни Дъбник. 

 Специфична цел №3: Поддържане, реконструкция и опазване на зелената система на 

общината и подобряване чистотата на населените места. 

 Специфична цел №4: Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в община 

Долни Дъбник. 

 Специфична цел №5: Подпомагане развитието на туризма като отрасъл, с цел нови 

източници на доходи. 

 Специфична цел №6: Подобряване на административния капацитет за управление на 

околната среда, информиране и ангажиране на местното население. 

 

 Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Долни Дъбник 2016 

– 2020 год. е изготвена на основание чл.52 ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 

целта и е да се постигне високо ниво на защита на околната среда в община Долни Дъбник. 



 

Стратегическите цели на програмата са: 

Цел 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Цел 2. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 

създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на отпадъци. 

Цел 3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

Цел 4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на йерархията на 

управление на отпадъците. 

За 2021 год. се отчита изпълнението на ПУО за периода 2016-2020, поради това че все още 

не е приета от ОбС – Долни Дъбник новата програма, която е за периода 2021-2028 год. Същата е 

изготвена и е внесена в РИОСВ – гр. Плевен за становище. 

 

В изпълнение на програмите, съобразно специфичните стратегически цели и План за 

действие към тях, през 2021 год. е изпълнено следното: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 

Специфична цел №1: Жителите на общината да продължат да живеят в район с добро 

качество на атмосферния въздух. 

Мерки Дейности/Проекти Изпълнение 

Мярка 1.1. Въвеждане 

на ефективно 

енергопотребление на 

територията на 

общината.  

1.1.1. Повишаване обема на 

газифицираните обекти в общинския град.  

През 2021 год. са газифицирани  

12 битови консуматори 

1.1.2. Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в обществени сгради на  

територията на общината и проучване на 

възможностите за използване на 

възобновяема енергия в тях 

През отчитаната година не са 

въвеждани мерки за енергийна 

ефективност в обществени сгради 

1.1.3. Провеждане на ежегодни 

информационни кампании за ползите от 

въвеждането на енергоспестяващи мерки и за 

вредното въздействие на изгарянето на 

твърди горива 

Предстои 

 

Специфична цел №2: Опазване на водите, водните обекти и осигурено с необходимото 

количество и качество вода население на община Долни Дъбник. 

Мерки Дейности/Проекти Изпълнение 

Мярка 2.1. Осигурено 

подаване на питейна 

вода за населението и 

промишлеността без 

влошени показатели и 

в достатъчно 

количество. 

2.1.1. Мониторинг върху водоизточниците на 

подземни води и на минерални води 

Извършен е мониторинг на 

водоизточниците на подземни 

води от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Плевен за 

качеството на водата за 

питейнобитови цели през 2021 г. 

От мониторинга са констатирани 

отклонения по физикохимични 

показатели, а именно наднормено 

съдържание на нитрати в с. 

Петърница и с. Градина. 

2.1.2. Изясняване на причините за 

наднорменото съдържание на нитрати във 

водата за питейно-битово водоснабдяване на 

селата Петърница и Градина и прилагане на 

мерки за надеждно решаване на проблема 

Предстои 

2.1.3. Почистване на речните легла в 

границите на населените места 

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. 

Мярка 2.2. 

Реконструкция на 

водопроводната 

мрежа във всички 

населени места. 

1.2.1. Изготвяне на проекти за 

реконструкция на водопроводната мрежа в 

населените места. 

1) Актуализиран е проект 

„Реконструкция на водопроводна 

мрежа село Горни Дъбник“ – 

първи етап. 

2) Актуализиран е проект 

„Интегриран воден проект на град 

Долни Дъбник – Изграждане на 

пречиствателна станция за 

отпадни води, канализационна 

мрежа и реконструкция на 

водопроводната мрежа на град 

Долни Дъбник“ –  „Реконструкция 

на водопроводни клонове гр. 

Долни Дъбник – І-ви етап, гл. 

клон І, гл. клон ІІ, гл. клон ІІІ и 

тласкател““ 

1.2.2. Поетапна подмяна на старата ВиК 

мрежа с нова. 

1) На 21.07.2021 год. е сключен 

Договор №14759/21.07.2021 год. 

между Община Долни Дъбник и 

ПУДООС за финансиране на 

проект „Реконструкция и подмяна 

на вътрешна водопроводна мрежа 

на с. Петърница – ІІ етап”. 

Предвидено е по втория етап да 

се реконструират и подменят 4 

672 метра. През месец септември 

2021 год. стартираха дейностите 

по реконструкция и подмяна на 

водопроводната мрежа. 

2) През 2021 год. е 

реконструирана водопроводна 

мрежа с дължина 1,817 км, от 

които 1,783 км в с. Садовец и 

0,034 км в с. Петърница 

Мярка 2.3. 

Изграждане на ПСОВ 

и канализационна 

мрежа в населените 

места от община 

Долни Дъбник. 

 

2.3.1. Изготвяне на проекти за изграждане на 

ПСОВ и канализационна мрежа в населените 

места от община Долни Дъбник 

През текущата година не са 

изготвяни проекти за изграждане 

на ПСОВ и канализационна мрежа 

2.3.2. Поетапно изграждане на ПСОВ и 

канализационна мрежа в населените места от 

община Долни Дъбник 

Не е приложимо за отчетния 

период 



 

Специфична цел №3: Поддържане, реконструкция и опазване на зелената система на 

общината и подобряване чистотата на населените места. 

Мерки Дейности/Проекти Изпълнение 

Мярка 3.1. 

Подобряване 

чистотата на 

населените места, 

облагородяване и 

озеленяване на 

площите за 

обществено ползване 

 

3.1.1. 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. Засадени са цветя, храсти и 20 

бр. фиданки – кедър, червен дъб и 

офика в Централен градски парк и 

централната част на гр. Долни 

Дъбник; 

2. Засадени са 20 бр. фиданки – 

липа в местността „Барата“, 

землището на с. Бъркач и 40 бр. 

иглолистни дървета в озеленени 

площи в регулацията на с. 

Садовец; 

3. Реализиран е Проект 

„Изграждане, благоустрояване и 

обновяване на площ за широко 

обществено ползване – парк, в 

град Долни Дъбник“, финансиран 

по подмярка 7.2 от Програма за 

развитие на селските райони 2014 

– 2020 г.; 

4. На Община Долни Дъбник бяха 

предоставени безвъзмездно 300 бр. 

фиданки – липа и акация от 

Фондация „77“ в кампания 

„Засаждаме бъдеще“. Фиданките 

са предоставени на кметство 

Горни Дъбник и на жители от гр. 

Долни Дъбник. 

5. Внесен е проект на Община 

Долни Дъбник „Зелени мечти – 

весели игри” 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.  

3.1.2. Поддържане на зелените площи на 

територията на община Долни Дъбник 

Извършено е почистване и косене 

на част от общинските озеленени 

площи в населените места от 

община Долни Дъбник. 

3.1.3. Организиране на ежегодни кампании за 

почистване на обществени зелени площи във 

всички населени на общината  

1. Организирано е почистване на 

Централен градски парк от 

служители от Общинска 



администрация Долни Дъбник;  

2. Разпространен е призив сред 

жителите на гр. Долни Дъбник за 

почистване на тротоарните площи 

и градинки пред домовете. 

3.1.4. Контрол за спазване на нормативните 

изисквания в областта на опазване на 

околната среда 

Осъществява се контрол от страна 

на ст. експерт „Екология“, 

Екоинспекторите и Кметовете на 

Кметство, относно спазване на 

нормативните изисквания в 

областта на опазване на околната 

среда. 

 

Специфична цел №4: Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в община 

Долни Дъбник. 

Мерки Дейности/Проекти Изпълнение 

Мярка 4.1.  

Съхраняване на 

съществуващите гори и 

увеличаване на горския 

фонд с 10 %. 

4.1.1. Залесяване на горски площи През 2021 год. не е извършвано 

залесяване на горски площи 

4.1.2. Изготвяне и реализиране на проекти за 

първоначално залесяване на неземеделски 

земи на територията на Общината. 

Не е приложимо за отчетния 

период 

Мярка 4.2. Щадящо и 

законосъобразно 

използване на 

лечебните растения, 

ловните и риболовните 

видове в общината. 

4.2.1. Изпълнение на създадената 

организация за управление на лечебните 

растения на територията на общината в 

съответствие с изискванията на Закона за 

лечебните растения и предприемане на 

необходимите действия в съответствие със 

Закона за лечебните растения 

Спазва се създадената 

организация за управление на 

лечебните растения на 

територията на община Долни 

Дъбник. 

През отчетната година не са 

подавани заявления от граждани и 

фирми за издаване на 

позволителни за събиране на 

лечебни растения. 

4.2.2. Изготвяне на брошури с описание на 

видовете лечебни растения, животни и риби, 

обект на лов и риболов в общината, с 

разрешеното време за тяхното използване и 

начините за тяхното щадящо използване. 

През отчетната година не са 

изготвяни брошури 

Мярка 4.3. Устойчиво 

управление на 

защитените територии 

и защитените зони по 

Натура 2000 в 

общината 

4.3.1. Изпълнение на предвидените 

лесоустройствени мероприятия по 

горскостопанските планове за горските 

територии 

Изпълняват се предвидените 

лесоустройствени мероприятия 

съгласно Горскостопанския план 

на горите собственост на община 

Долни Дъбник 

4.3.2. Спазване на ограниченията и 

забраните за опазване на защитените 

територии по Закона за защитените 

територии и за опазване на местообитанията 

и птиците в защитените зони, част от 

Натура 2000, обявени по Закона за 

биологичното разнообразие, намиращи се на 

територията на общината 

Разрешаването на дейности в 

имоти, попадащи в защитените 

зони, част от Натура 2000 се 

извършва след положително 

становище от страна на РИОСВ – 

гр. Плевен 



 

Специфична цел №5: Подпомагане развитието на туризма като отрасъл, с цел нови 

източници на доходи. 

Мерки Дейности/Проекти Изпълнение 

Мярка 5.1. Създаване 

на условия за 

развитие на 

културния и 

екологичния туризъм 

в общината. 

5.1.1. Изготвяне на проекти за изграждане на 

екопътеки в защитените територии. 
Предстои 

5.1.2. Рекламиране в Интернет и чрез 

брошури на историческите и природните 

забележителности в общината с цел развитие 

на културен и екологичен туризъм. 

Предстои 

 

Специфична цел №6: Подобряване на административния капацитет за управление на 

околната среда, информиране и ангажиране на местното население. 

Мерки Дейности/Проекти Изпълнение 

Мярка 6.1.  

Осигуряване на 

възможности за 

повишаване на 

професионалната 

квалификация на 

кадрите, 

компетентни по 

управление на 

околната среда в 

общинската 

администрация. 

6.1.1. Осигуряване на възможности за 

повишаване на професионалната 

квалификация на кадрите, компетентни по 

управление на околната среда 

Предстои 

Мярка 6.2. 

Подобряване на 

информационната 

обезпеченост и 

ангажиране на 

местното население 

за опазване на 

околната среда 

6.2.1. Издаване и разпространение на 

информационни материали, свързани с 

опазването на околната среда 

Изготвени са брошури по случай 

22 март – Международен ден на 

водата и 22 април – 

Международен ден на Земята 

6.2.2. Организиране на конкурси на 

екологична тематика за деца и ученици от 

общината 

За отчетния период не са 

организирани конкурси поради 

ограниченията вследствие 

COVID-19 и онлайн обучението 

на учениците. 

6.2.3. Засилване на контрола по отношение 

опазване на околната среда 

През 2021 год. са съставени: 

1) 1 бр. Акт за установяване на 

административно нарушение по 

Наредбата за опазване на 

околната среда в община Долни 

Дъбник. 

2) 2 бр. Акта за установяване на 

административно нарушение по 

Наредба №1 за опазване на 

озеленените площи и 

декоративната растителност. 

 



 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

 

 

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

отпадъци 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

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 

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. Сключен е Договор с „ЕКОБУЛБАТЕРИ” АД за 

събиране, транспортиране, временно съхранение, 

предварително третиране и предаване за оползотворяване 

и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и 

акумулатори; 

Събрани и предадени са 48 кг. негодни за употреба 

батерии. 

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 2021 год. са: 

- 1821 кг. отпадъци от хартиени и картонени опаковки 

- 1583 кг. отпадъци от пластмасови опаковки 

- 7040 кг. отпадъци от стъклени опаковки 



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

транспортиране на отпадъците 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Осигуряването на съдове за събиране на 

битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 

Закупени са съдове за твърди битови отпадъци за подмяна 

на съществуващите. 

Събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за оползотворяването 

и/или обезвреждането им. 

През месец ноември 2021 год. изтече договорът 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“.  

След проведени обществени поръчки и избран 

изпълнител е сключен Договор №943/08.11.2021 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 

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 

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. 

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. Няма констатирани нарушения и предписания от 

тяхна страна. 



Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци 

на неразрешени за това места и/или създаването 

на незаконни сметища и организиране на 

почистването им. 

1) Съставени са 4 бр. Акта за установяване на 

административно нарушение по Наредбата за управление 

на дейностите по отпадъците на територията на Община 

Долни Дъбник. 

2) Изпратени са 2 писма до жители на гр. Долни Дъбник 

за почистване на тротоарните площи и уличните платна и 

1 писмо до жител на с. Градина. 

Закриване и рекултивация на общинско депо 

за ТБО . 

Извършена е техническа рекултивация на общинското 

депо за ТБО по Проект „Рекултивация на депо за твърди 

битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен“, 

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. 

През месец септември 2021 год. е сключен договор с 

„КОМУНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за извършване на 

биологична рекултивация на депо за твърди битови 

отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен. 

 

 

 

 Цел 6 Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на 

законодателството и политиката в областта 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

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 

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.dolnidabnik.egov.bg 

 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ ОТЧЕТА: 

Веселка Миленкова 

Директор на дирекция „Устройство на територията” 

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

