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Отчетът за изпълнението на Общинската програма за опазване на околната среда 

включва информация за изпълнението на дейностите, 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 отпадъците и Програмата за опазване на 

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

 

Във връзка с постигане на цел 1. ,,Ограничаване нивата на замърсителите в атмосферния 

въздух”, отчитаме изпълнението на дейностите, както следва: 

 Община Алфатар е сред малките райони в страната, запазили се от замърсяване, 

причинено от промишлени дейности. Предвид липсата на предприятия, влиянието на 

промишлените източници на емисии в атмосферния въздух е слабо изразено. Не са 

регистрирани наднормени стойности на територията на общината и няма подадени сигнали за 

замърсявания на атмосферния въздух, за това не са извършвани замервания.  

През 2017 г. е извършено саниране и подмяна на дограма на сгради общинска 

собственост, за повишаване на енергийната им ефективност. Подменена е дограмата на НЧ 

„Развитие-1942 г.’’ в с. Кутловица и частично на кметството в с. Чуковец и в общинско жилище 

в блок Тервел ап. 6 в гр. Алфатар. Санирана е и подменена дограмата на сградата на клуба на 

инвалида и пенсионера, намираща се на ул. ,,Йордан Петров’’ № 11. Извършен е вътрешен 

ремонт на помещенията в сградата. 

Общината няма градски транспорт. При силно замърсяване на улиците е извършено 

миене на уличните платна в гр. Алфатар. 

Всяка година в периода 16-22 септември се провежда ,,Европейска седмица на 

мобилността”. Целта ѝ е да насърчи европейските общини да въведат и подпомагат устойчивия 

транспорт. За пореден път Община Алфатар се включи в кампанията като организира и проведе 

образователни, културни и спортно-развлекателни мероприятия в двора на ОУ ,,Христо Ботев” 

гр. Алфатар, в НУ „Отец Паисий” с. Алеково, Детска градина „Щастливо детство” гр. Алфатар 

и групите в с. Бистра. Целта на дейностите беше да формира положително отношение на децата 

и учениците към мобилността като отговорност към природата /чистия въздух/, собственото 

здраве и безопасност при участие в движението. Бяха раздадени информационни материали на 

тема - правила за безопасно движение по пътя. 

С Решение № 274 на ОбС – гр. Алфатар по протокол № 29 от 27.11.2017 г. е приет 

Общия устройствен план /ОУП/ на Община Алфатар. В него е заложено изграждането на нови 

лесозащитни пояси, които ще ограничат замърсяването на въздуха от селскостопански 

дейности. РИОСВ е дала своето положително становище за екологична оценка на ОУП.  

 

 Във връзка с постигане на цел 2. ,,Устойчиво и интегрирано управление на водните 

ресурси в общината”, отчитаме изпълнението на дейностите, както следва: 

 Районът на общината е беден на повърхностни водни ресурси. 

 Основните потребители на питейната вода са населението, фирмите за услуги, 

предприятията. Ремонтни дейности са извършени при възникнали аварийни ситуации.  

През 2017 г. в гр. Алфатар е изградено съоръжение за отвеждане на повърхностни води на ул. 

„Ангел Кънчев“ и ул. „Любен Каравелов“. 

 Почиствана е баражната стена в имот № 00415.80.508 в гр. Алфатар.  

 През 2017 г. е извършено почистване на деретата от замърсявания и от самозалесила се 

растителност. 

 На територията на общината има 12 броя водопойни чешми. Периодично се извършва 

почистване и облагородяване на терените около тях.  

По отношение с постигане на цел 3. ,,Подобряване ефективността на дейностите по 

управление на отпадъци”, отчитаме изпълнението на дейностите, както следва: 

През 2017 г. са извършени проверки на зелените площи и деретата и при установено 

замърсяване са предприемани действия за почистването им. Извършено е двукратно почистване 

на всички нерегламентирани сметища на територията на общината. Поставени са 20 бр. 

информационни табели на територията на общината, с текст: ,,Забранено е изхвърлянето на 
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отпадъци. Не е сметище”.  

През 2017 г. са изпращани писма до гражданите на общината за недопускане на 

замърсявания с отпадъци на уличната мрежа и зелените площи. Изпратени са предупредителни 

писма за установено замърсяване със срок за почистване. През 2017 г. са съставени 5 бр. актове 

за установено административно нарушение. 

Събирането на битовите отпадъци в Община Алфатар се извършва със сметоизвозващ 

автомобил, собственост на общината. Тази услуга се осъществява два пъти месечно за всяко 

населено място в общината. Има изготвен график за сметосъбиране, който е публикуван на 

сайта на общината. Събраните битови отпадъци се извозват до Регионално депо за битови 

отпадъци гр. Силистра. През 2017 г. са депонирани /извозени/ 478,38 тона смесени битови 

отпадъци. 

През 2017 г. са закупени 10 бр. контейнери тип „Бобър” 1100 л. и 140 бр. метални кофи 

за отпадъци тип „Мева” 110 л. Всички домакинства в гр. Алфатар и 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 контейнери тип „Бобър” на възлови места, определени от кметовете и кметските 

наместници.  

Общинската администрация извърши кампании за повишаване екологичната култура 

на населението. През 2017 г. община Алфатар отново се включи в кампанията ,,Да изчистим 

България заедно”. В сайта на общината беше публикувана информация за целите на кампанията 

и създадена организация. В кампанията участваха общо 174 доброволци, от които: 40 

служители от общинска администрация гр. Алфатар, ОУ ,,Христо Ботев” гр. Алфатар – 10 

доброволци, Детска градина „Щастливо детство” гр. Алфатар – 5 доброволци, кметствата в с. 

Алеково – 7 доброволци, с. Бистра – 20 доброволци, с. Цар Асен – 22 доброволци, с. Васил 

Левски – 8 доброволци, с. Кутловица – 4 доброволци, с. Чуковец – 10 доброволци, Дом за стари 

хора – 30 доброволци, Кризисен център за деца – 9 доброволци, Дирекция ,,Социално 

подпомагане’’ – 9 доброволци.  

Събраните 4,240 тона отпадъци бяха извозени със сметоизвозващият автомобил до 

Регионално депо гр. Силистра. 

С цел недопускане замърсяването с опасни отпадъци, Община Алфатар има сключен 

договор №391/14.11.2017 г. с „Трансинс технорециклираща компания“ АД – за разделно 

събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, рециклиране и 

оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. През 2017 г. са 

предадени 37 кг. негодни за употреба батерии. 

През 2017 г. са издадени заповеди на кмета на общината за почистване на тротоарни и 

зелени площи. Извършено е почистване на замърсени площи. 

Създадени са зони за отдих в с. Кутловица, с. Васил Левски.  

 

Относно постигане на цел 4. ,,Опазване и управление на биологичното разнообразие”, 

отчитаме изпълнението на дейностите, както следва: 

С цел ограничаване влиянието на антропогенния фактор върху биологичното 

разнообразие, в Община Алфатар са изпълнени дейности за защита на горските територии от 

пожари. Изготвен е годишния план за защита на горските територии на от пожари, издадена 

е заповед на кмета на общината за организиране на група за гасене на пожари на територията 

на общината, като функциите се изпълняват от „Доброволно формирование” – Алфатар, в 

състав от 20 души. Със заповед на кмета на общината е забранено паленето на суха 

растителност в горския фонд, пасища, слогове, сервитутни ивици и в населените места на 

територията. Извършен е инструктаж на пчелари и пастири за спазване на противопожарните 

правила. Изпратени са писма на земеделските производители за запознаване с нормативните 

изисквания за пожарна безопасност при извършване на сезонните агростопански дейности. 

Гражданите на общината са запознати с всички мерки за пожарна безопасност чрез 

публикации на сайта на общината, поставяне на информация на табла пред кметствата и 

съобщения по радиовъзела на гр. Алфатар. През 2017 г. има 1 съставен акт за установено 

административно нарушение /запалване на гробищен парк в гр. Алфатар/. 
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На територията на общинските гори са поставени табели за забрана паленето на огън. В 

гр. Алфатар се поддържа 1 противопожарно депо. 

През 2017 г. доброволното формирование има 15 бр. участия в дейности по 

локализиране и потушаване на полски пожари, следствие от запалени пасища, мери и 

стърнища. В общината няма участък ПБЗН /пожарна безопасност и защита на населението/. 

Доброволното формирование на общината е единствената възможност за бърза и 

своевременна реакция при възникване на пожар, бедствие и извънредна ситуация до 

пристигане на специализираните екипи на РС ПБЗН /районна служба ,,Пожарна безопасност 

и защита на населението”/ Силистра.  

През 2017 г. са постъпили 14 заявления за окастряне на клони и отсичане на дървета, за 

които има издадени 14 разрешителни на кмета на общината. 

На територията на общината са установени 60 вида лечебни растения при направени 

теренни изследвания на растителността в общинските земи. Подадени са заявления за издаване 

на позволително за ползване на лечебни растения – 5 броя, както следва:  

1. Глог /лист/ - 500 кг.  

2. Глог /цвят/ - 1000 кг. 

3. Липа /лист/ - 3000 кг. 

4. Липа /цвят/ - 4500 кг. 

5. Коприва /лист/ - 5000 кг. 

Във връзка с настъпването на масовия цъфтеж на липите са изготвени съобщения с цел 

за опазване на растенията; за забрана чупенето, рязането и отсичането на клони от дървета, 

намиращи се на площите за широко обществено ползване в населените места на общината, с 

цел събиране на цвета и няма констатирани нарушения на забраните.  

 На територията на общината има един защитен обект – Вековният дъб с възраст над 150 

години. Дъбът се намира в поземлен имот №00415.188.16 по кадастрална карта и кадастрален 

регистър, на 3 километра от гр. Алфатар по пътя за с. Алеково, местност „Целените”. Той е 

обявен за природна забележителност със заповед № 235/04.04.1980 г. на Комитета по опазване 

на околната среда при Министерски съвет. Обявено в Държавен вестник бр. 35/1980 година. 

През 2017 г. извършихме периодично почистване и окосяване на терена около дървото, 

поддържахме в добро състояние монтираните табели, указващи, че ,,Вековният дъб е защитен 

обект”. 

Община Алфатар участва в конкурса „Дърво с корен 2017”, организиран от фондация 

Екообщност. В категорията ,,Вековните дървета говорят” са участвали 19 дървета на възраст от 

100 до 1000 години, от които за финалисти са избрани само 3 дървета. Вековният дъб на гр. 

Алфатар е сред тримата финалисти и получи грамота за второ място в конкурса „Дърво с корен 

2017”. 

Отчетът на ,,Програмата за опазване на околна среда на територията на Община 

Алфатар за периода 2015-2020 г.”, за 2017 г. е приет с Решение №312 от протокол 

№033/23.02.2018 г. на Общински съвет-Алфатар. 
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