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ОТЧЕТ 
ОТ ЙОРДАНКА РАДЕВА УЗУНСКА-КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

 

Относно: Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната 

среда в Община Алфатар през 2011 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На основание Чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  ви 

предоставям отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околна среда. 

Отчетът за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в 

Община Алфатар включва информация за изпълнението на мерките, залегнали в 

плана за действие за постигане на целите по опазване на околната среда. С този 

отчет се представя и изпълнението на приетата Общинска програма за 

управление на дейностите по отпадъците и Програмата за опазване на лечебните 

растения, които са неразделна част от Програмата за опазване на околната среда. 

 Община Алфатар не е район с утежнена екологична обстановка. На 

територията на общината липсват големи промишлени замърсители. 

Проблемите идват предимно от локалните замърсявания на почвата от завода за 

биоетанол, млекопреработвателните фирми и ниското ниво на благоустроеност 

на селищата в общината. 

 Действията през 2011 г. бяха насочени към решаване на основните 

екологични проблеми в общината, а именно: 

- осигуряване на ефективно количество и качество на водата за 

населението; 

- подобряване на управлението на отпадъците. 

 

 І. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО 

НА ВОДАТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 Като неразделна част от околната среда, водата удовлетворява 

екологичните, физиологичните и санитарно хигиенните нужди на човека.  

1. Водните ресурси на общината са ограничени. Няма повърхностно 

течащи води. Хидрографската мрежа е представена изключително от суходолия, 

наричани от местното население „Кулаци”. В общината са природно обособени 

2 микроязовира, на които договорите за концесия изтекоха през 2010 г. Към тях 

има сключени анекси със срок до провеждане на процедура за отдаване под 

наем. Питейното водоснабдяване се осъществява от подземни водоизточници 

чрез помпена станция – град Алфатар. На територията на общината има 

изградени три броя дълбочинни сондажа.  

 Полезно използваната питейна вода се консумира основно от населението, 

следващите по големина консуматори са предприятията и услугите. За 



2 

 

съжаление водопроводната мрежа не е в добро експлоатационно състояние и 

загубите на питейна вода са големи – 64 % за 2011 г. Затова е предприета 

програма за реконструкция и подмяна на изградената водопроводна мрежа на 

територията на общината. По подписан договор с МЗ-ДФЗ по мярка 321 от 

ПРСР по Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи 

и съоръжения в с. Алеково и с. Васил Левски, община Алфатар” на стойност 

4 585 324 лв. през 2011 г. са проведени процедури и са избрани: 

- строителен надзор 

- консултант по управление на проекта 

- Провежда се процедура за изпълнител на СМР.  

 Канализационна мрежа: Степента на изграденост е 35 %. 

Изградена е единствено в гр. Алфатар на част от уличната мрежа. Изградени са 

и довеждащите колектори, но поради липса на пречиствателна станция същите 

не могат да се експлоатират. Общината има разработен проект за реконструкция 

на водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна 

станция за гр.Алфатар, който беше внесен в ОП „Околна среда”., но поради 

затваряне на програмата за населени места под 10 х.екв. жители същият беше 

спрян. Това от своя страна създава много проблеми във връзка с дейността на 

социалните заведения, до които има изградени сградни отклонения за включване 

в канализационната мрежа, а същите са на септични ями, които вече нямат 

пропусквателна способност. Това наложи през 2011 г. да бъде изградена и 

въведена в експлоатация локална пречиствателна станция в ЦДГ и ДСХ гр. 

Алфатар. 

 Във всички селища на общината битово-фекалните води от населението се 

заустват в септични ями, като някои от тях периодично се почистват от 

специализираните автомобили. 

 Предприятия на територията на град Алфатар и място на заустване на 

отпадни води: 

- Фабрика за производство на етанол и биоетанол –зауства в собствени 

земеделски земи в сухо дере в близост до завода, има съоръжение за отпадни 

води - въведено в експлоатация на 23.04.2010 г. 

- „Мероне - Н” АД – производство на млечни продукти – сирене, кашкавал 

и др. има изградена локална пречиствателна станция. 

 В противоречие със закона за водите при изработването на плановете за 

земеразделяне е допуснато възстановяване на земеделски земи на собственици в 

естествените дерета, което от своя страна създава и ще създава сериозни 

проблеми при изграждането на техническата инфраструктура. 

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води за завършване на 

цикъла- Внесено е прединвестиционно проучване по процедура 

BG161PO005/11/1.12/02/25 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” в МОСВ - 

Управляващ орган на ОПОС. Към пречиствателната станция ще се насочват 

отпадните води на населението, обществените и търговските обекти.  

Дъждовни води – Изградената дига в местността „Ченева шума”, 

дъждоприемателните шахти и отводнителен канал в гр. Алфатар успяват да 
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поемат дъждовните води във водосборния басейн на гр. Алфатар и сухоречието 

„Ченева шума”. Навлизането на кални води в канала налага неколкократно през 

годината да се почиства. Проблем е отичането им в земеделски земи, частна 

собственост, необходимо е тяхното заустване. Не е решен въпросът с 

дъждовните води по ул. „Олшанка” в гр. Алфатар. Участъкът е част от  

републиканската пътна мрежа и е включен в Проект „България-Транзитни 

пътища V” Лот 5 - Рехабилитация на път І-7 Силистра – Шумен на Агенция 

„Пътна инфраструктура”. За обекта е издадено разрешение за строеж на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство и е съставен акт 

образец № 2а за откриване на строителна площадка и строителна линия. Такъв е 

проблемът и с ул. „Алеко Константинов” в с. Алеково , която също е част от 

републиканската пътна мрежа, търси се възможност за съвместно финансиране 

за решаване на проблема.  

Естествени водоизточници – На територията на общината  има 12 броя 

водопойни чешми, поетапно се извършват частични ремонти със съвместното 

участие на общината и ползвателите на пасища. 

 

 ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, но и 

ограничават използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и дразнят 

естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на 

натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в 

многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно 

въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което 

създават сериозен здравен риск за населението.  

Предвид характера на проблема и в съответствие с изискванията на чл. 26 

от Закона за опазване на околната среда и водите и чл.28 от Закона за 

ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда бяха 

актуализирани и разработени: 

- Програмата за опазване на околната среда в Община Алфатар, удължен е 

срокът на действие до 2013 г. с решение №31/29.02.2008 г. на Общински съвет 

Алфатар 

 1. Сметосъбиране и сметоизвозване – От 2008 г. в общината започна 

сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци до Региналното депо в 

гр. Силистра.  През 2011 г. не са закупувани съдове. Всички домакинства в гр. 

Алфатар и част от с. Алеково са снабдени с казани тип „Мева”, а в с. Бистра, с. 

Кутловица, с. Васил Левски, с. Чуковец и с. Цар Асен са поставени казани и 

контейнери само на възлови точки. Предстои закупуване на допълнително 

съдове, които ще се раздадат предимно на по-големите стопански и търговски 

обекти. Сметосъбирането и сметоизвозването са извършва от общината със 

собствен автомобил и обслужващ персонал.  

 Битовите отпадъци в останалите населените места на общината се 

депонират на сметища /площадки/, намиращи се в землищата на селата. Те са 

определени със Заповед на местните власти през 1992 г. и започват да 
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функционират безсрочно, с оглед на малкия обем битови отпадъци в селата. На 

територията на общината са разположени 9 сметища,. Преобладават отпадъците 

от животински и растителен произход, битови отпадъци. Със Заповед 

№270/16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ-Русе се преустановява 

експлоатацията им считано от датата на връчването й. 

 2.Услугите –почистване на обществени територии се предоставят във 

всички населени места. За почистване на обществените територии се използват 

наетите лица от програмите за временна заетост на МТСП, по Регионална 

програма „Поддържане и изграждане на зелената система в Община Алфатар.” и 

назначени работници по чистотата и озеленяването. 

 3.За закриване на нерегламентирани сметища-през 2010 г.стартира 

Проект „За закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на 

територията на община Алфатар”. Те са три на брой, а именно „До лозята”, 

„Подстанция” и  „Саищата”. С решение № Р-21-01-01/20.06.2011 г. РИОСВ-Русе 

закрива сметища с №№ 257, 258 и 259. Изготвен е и одобрен План за 

мониторинг и контрол на рекултивираните сметища съгласно изискванията на 

наредба № 8. За останалото едно сметище „До втори стопански двор” и в 

останалите населени места се подготвя документация и се търси финансиране за 

закриването им.  

 4. Закриване на нерегламентирани сметища по селата – на по-късен 

етап предстои разработване на проект. 

 5. Опасни отпадъци – отработени масла, батерии и акумулатори 

  5.1 Количествата, залежали и негодни за употреба пестициди, като 

опасни отпадъци, натрупани на територията на община Алфатар са събрани , 

запълнени и съхранени по технологията на Бал Бок за постоянно съхраняване в 

контейнери /обезвреждане/ на негодните за употреба пестициди по проект 

финансиран от ПУДООС за 32 000 лв. 

При така завършената площадка не е необходима постоянна охрана. 

Задължително е извършването на периодичен оглед – на всеки 15 дни, на 

площадката и на контейнерите. Отговорност за този оглед носи Община 

Алфатар  

  5.2 Населението предава и сменя отработените масла в сервизите,  

  5.3 Събиране на акумулатори и батерии от населението –В Община 

Алфатар няма изградена система  

 6.Лицензи на изкупуване на цветни и черни метали за община Алфатар 

няма  
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 План за действие за постигане на целите  по опазване на околната среда в 

община Алфатар ИЗПЪЛНЕНИЕ -2011 г.  

 

Приложение № 1 

 

 Задача  Изпълнение 

1.  Да се ликвидират всички 

незаконни сметища  

Създадена е база данни. Незаконните 

сметища са почистени през 2011 г.,  

 

1.Въведена е система за организирано 

сметосъбиране и извозване в 

гр.Алфатар и в останалите населени 

места от общината  

2.Терените се почистват периодично 

3.В гр. Алфатар са закрити 3 бр. 

сметища 

i.  

Да се въведе система за 

разделно събиране на 

отпадъците 

1. Сключен е договор с „ИМПАКТ 

КОРПОРЕЙШЪН” АД за разделно 

сметосъбиране. 

2. Съдовете са разположени съгласно 

одобрен план 

 Да се закрият 

съществуващите сметища и 

се рекултивират нарушените 

територии 

1.Извършва се мониторинг и контрол 

на закритите сметища в гр. Алфатар 

2.  Участие в изграждането на 

регионално депо за твърди 

битови отпадъци 

Кметът на общината участва в 

сдружение с нестопанска цел за 

управление на Регионалното депо 

3.  Да се изгради канализационна 

мрежа в гр.Алфатар 

Заедно с ПСОВ е депозирано 

заявление в МОСВ 

4.  Да се изградят поетапно 

канализационни мрежи в 

останалите населени места 

Внесено е прединвестиционно 

проучване в МОСВ 

5.  Да се изгради пречиствателна 

станция в гр. Алфатар 

Внесено е прединвестиционно 

проучване в МОСВ 

6.  Ремонт на водопреносната 

мрежа 

Предстои отпочване на СМР в с. 

Алеково и с. В. Левски след 

приключване на процедура за избор 

на изпълнител. 

7.  Създаване, поддържане и 

благоустрояване селищните и 

крайселищни  зелени площи 

Реализират се програми за 

поддържане и създаване на нови 

зелени площи с бенефициенти от БТ 

8.  Повишаване на 

административния 

капацитет на 

През 2011 г. няма участие в 

мероприятия относно повишаване на 

административния капацитет на 
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компетентните органи по 

опазване на околната среда 

компетентните органи по опазване на 

околната среда 

 

ІІІ. Издържане на дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и 

поддръжка – става от такса битови отпадъци – 74 145,80 лв От които за 2011 г.: 

- се плаща такса депо – 10 873 лв;  

- запръстяване и почистване на сметища – 2 204 лв.; 

- почистване на улични платна, площади, паркове и други 

територии предназначени за обществено ползване на територията на общината 

– 26 371 лв.; 

- обслужване на кредита за сметоизвозващия автомобил–6 864 лв. 

- отчисления по ЗУО - чл.71 е и 71а – 2 230 лв. 

През 2011 год. не беше събрана дължимата такса „битови отпадъци” 

в размер на 48 022,73 лв., от които 17 139,17 лв са от физически лица, а 

останалите 30 883,56 лв са от юридически. Изпълнение за общината е 100 % 

от заложените по план 70 000 лв., а по събираемост по населени места, е както 

следва: 

- Чуковец – 77,82 %; 

- Алфатар – 58,08 %; 

- Кутловица – 40,18 %; 

- Васил Левски – 48,48 %; 

- Алеково – 37,68 %; 

- Цар Асен – 33,51 %; 

- Бистра – 29,03 % 

Някои собственици на имоти не са плащали от няколко години, което 

не ги освобождава от това им задължение. Изпратени са многобройни писма и 

покани за доброволно изпълнение, съставени са актове. Списък с имената на 

по-големите длъжници е предаден за принудително събиране в НАП.  

 

ІV. Работа с населението и подрастващите –  

 във връзка с европейската седмица на мобилността беше 

организиран велопоход с участие на ученици от ОУ „Христо Ботев” гр. 

Алфатар; 

 през месец април беше организирано почистване на града по 

повод кампанията на BTV „Да изчистим България за един ден”  

 във връзка с Международния ден на детето 1 юни се 

организира мероприятие за децата от общината съвместно с представители на 

„Импакт корпорейшън” - организация за разделно сметосъбиране. 

Основните дейности по Програмата ще продължат и през 2012 год.  

 

 

Вносител: 

 

ЙОРДАНКА УЗУНСКА 

Кмет на Община Алфатар 


