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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ 

 

О Т Ч Е Т 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ОТ ТОШКО ЯНЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  ВЪЛЧИ ДОЛ        

 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

              Настоящият отчет е разработен на основание чл. 79 ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 септември 2002 г., последно изм. и доп., бр. 12 от 

03.02.2017 г.).  

              Запазване на Община Вълчи дол като екологично чист район посредством решаване 

на конкретните проблеми и повишаване на информираността на заинтересованите страни и 

насърчаване на индивидуалния принос в сферата – това е визията за общината. 

              В програмата са заложени целите, които общината трябва да постигне до 2020 г. по 

опазване на околната среда. Направен е анализ на съществуващото състояние в общината и 

са показани възможностите за постигане на тези цели. Програмата включва главна 

стратегическа  цел и специфични стратегически цели. 

              Главната стратегическа цел на общината по отношение на опазване на околната 

среда е свързана с подобряване на качеството на околната среда и управлението на 

отпадъците в общината, както и повишаване на културата на населението по отношение на 

разделното събиране на отпадъци и опазване на околната среда. 

              При формулиране на специфичните стратегически цели в програмата се търси 

постигане на ефекта”съвместно въздействие”, като всяка подредба и степенуване е условна, 

поради тясната им взаимовръзка. Основните елементи на които се опира програмата са: 

екологично чиста околна среда, съхранените природни ресурси, подобрената и качествена 

жизнена среда. Избраните ключови елементи се базират на местните ресурси, проблеми и 

нужди на населението в общината за осигуряване на един по-добър, здравословен и сигурен 

живот. 
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              Приоритетите на програмата кореспондират директно с главната и стратегически 

цели и това са: 

 Подобряване на управлението на отпадъците; 

 Подобряване на ВиК сектора; 

 Повишаване на културата на населението в областта на околната среда; 

 Запазване на компонентите  на околната среда в пределно допустимите норми; 

 Поддържане и развитие на горските ресурси. 

              Конкретните мерки и проекти за изпълнение на програмата в плана за действие на 

община Вълчи дол са следните: 

І. Изграждане на депо за ТБО (твърди битови отпадъци) –  

              Съгласно Плана за действие – до 2020 г. трябваше да е изградено Регионално депо 

за твърди битови отпадъци на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) 

за регион Провадия. С отказа на държавата в лицето на Областния управител на област с 

административен център Варна за безвъзмездно прехвърляне на имот държавна собственост 

- ПИ № 000019 в землището на с. Войводино, общ. Вълчи дол в полза/собственост на 

община Вълчи дол за изграждане на регионално депо (писмо изх. № РД-15-0806-

79(3)/11.04.2016 г.) и Решението на Общото събрание на РСУО-регион Провадия (Решение 

№ 1 от Протокол от 11.07.2016 г.) за прекратяване на процедурата за «Изграждане на 

регионално депо/система за отпадъци-регион Провадия» и участие на общините от региона 

в процедура по приоритетна ос 2 «Отпадъци» на Оперативна програма „Околна среда” – 

«Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци», процедурата за 

изграждане на Регионално депо за ТБО е прекратена. 

              Предвид настъпилите промени в инвестиционните намерения на РСУО-регион 

Провадия, следва да се направи изменение и допълнение в програмата за опазване на 

околната среда. 

 

ІІ. Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, транспортиране, 

депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци и 

рекултивация на замърсени територии –  

              На основание сключен Договор за обществена поръчка № 42/08.03.2016 г. с 

«ЕКОИНВЕСТ АСЕТС» АД, с предмет «Предоставяне на услуги на Община Вълчи дол по 

предварително третиране на смесени битови отпадъци и «зелени» отпадъци, генерирани 

на територията на Община Вълчи дол» и Допълнително споразумение № 175/26.08.2016 г. 
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към Договор изх. № РД 08-01-527/20.04.2007 г. с «ТЕХНОКАР» ЕООД и предмет 

„Организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци, 

образувани на територията на община Вълчи дол и обезвреждане чрез депониране на 

общинско депо за неопасни отпадъци гр. Вълчи дол за период 2007-2017 г.”  от 31.08.2016 г. 

е преустановено депонирането на ТБО на общинско депо Вълчи дол. С допълнителното 

споразумение е договорено увеличение на стойността на договора и единична цена за 1 т/км 

транспортирани ТБО до посоченото от възложителя ново депо. От 01.09.2016 г. твърдите 

битови отпадъци, образувани на територията на община Вълчи дол се траспортират и 

предават за предварително третиране в МБТ (механично и биологично третиране) 

инсталацията в с. Езерово, общ. Белослав.  

              От 01.08.2014 г. на територията на общината е въведена система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки в следните населени места - гр. Вълчи дол, с. Брестак, с. 

Ст. Караджа и село Михалич.  

 

ІІІ. Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО –  

              Експлоатацията на общинско депо за неопасни ТБО в гр. Вълчи дол е 

преустановена от 01.09.2016 г.  

              На  20.12.2016 г. е издадена е виза за проучване на възможността за провеждане на 

инвестиционно намерение и изготвяне на инвестиционен проект за рекултивация на 

съществуващото депо от главния архитект на община Вълчи дол. 

 

ІV. Изграждане на площадки за преработка и компостиране на биологични отпадъци  

              Община Вълчи дол възнамерява да участва в процедура по приоритетна ос 2 

«Отпадъци» на Оперативна програма „Околна среда” – «Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци» за изграждане на компостираща 

инсталация на територията на община Вълчи дол, за общините – Вълчи дол и Суворово. 

 

V. Ликвидиране на нерегламентирани сметища -   

              Нерегламентираните сметища на територията на общината са премахнати. При 

констатиране на ново микросметище, същото се премахва незабавно.  

VІ. Залесяване на пустеещи и на неземеделски земи. 

VІІ. Подобряване превенцията срещу горски пожари  

VІІІ. Подобряване стопанисването и икономическата стойност на горите.  
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ІХ. Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на 

град Вълчи дол –  

              През 2016 г. е извършена „Реконструкция на канализационната и подмяна на 

водопроводната мрежа в гр. Вълчи дол” със следния обхват: ул. Г. Димитров – ОТ 70-970, 

ул. Трети март ОТ 970-9187, ул. Бузлуджа ОТ 11-24-38-42-51, ул. Васил Коларов ОТ 51-50, 

ул. Хаджи Димитър ОТ 72-84-984. Общата дължина на канализационната мрежа е 

L=1130,25 м., а общата дължина на водопроводната мрежа е L=1157,59 м. Строежът е 

въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-8-129/01.09.2016 г. на 

Началника на РО НСК-Варна при РДНСК-СИР. 

              По ул. Родопи в гр. Вълчи дол е извършен основен ремонт на уличната настилка и 

изградена дъждовна канализация на част от улицата – от ОК 145 до ОК 148 с дължина на 

уличния участък L=112,85 м. и дължина на дъждовната канализация L=97 м. Строежът е 

извършен, съгласно Разрешение за строеж № 10/26.07.2016 г. на Главния архитект на 

Община Вълчи дол. Предстои да бъде въведен в експлоатация. 

 

Х. Подмяна на водопроводната, изграждане на канализационна мрежа и локални 

ПСОВ в селата Михалич, Брестак и Ген. Киселово – 

              През 2016 г. са изготвени и одобрени проекти и издадени разрешения за строеж за 

следните строежи: 

 Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Брестак, община Вълчи дол с обща 

дължина L=1750,00 м., Разрешение за строеж № 14/20.09.2016 г. на главния архитект 

на общината; 

 Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Генерал Киселово, община Вълчи дол с 

обща дължина L=7039,11 м, Разрешение за строеж № 15/20.09.2016 г., на главния 

архитект на общината. 

              С проектите община Вълчи дол кандидатства за финансиране по ПРСР 2014-

2020 г., пред ДФЗ със статут „подлежи на оценка”. 

 

ХІ. Подмяна на водопроводната мрежа в селата Добротич, Ген. Колево, Радан войвода, 

Червенци, и Ст. Караджа. 

 

ХІІ. Укрепване и поддържане на биологичното разнообразие. 

 

ХІІІ. Информационна кампания във всички населени места за подобряване на 

екологичната култура на населението. 
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ХІV. Мониторинг на компонентите на околната среда –  

              През отчетната 2016 г. няма констатирани нарушения в параметрите на 

компонентите на околната среда – въздух, вода, шум са в нормите на пределно допустимите 

стойности. Не са констатирани замърсявания на почвите и нарушени терени. Нивата на 

радиационния фон са нормални. 

 

              Най-същественият проблем идентифициран в програмата е свързан с отпадъците. 

Проблемът е с над общински характер и по тази причина мерки за решаването му са 

предвидени в областната стратегия за развитие на област Варна 2014-2020 г. и в НПУО 

2014-2020 г. 

              Вторият проблем върху който е поставен акцент в програмата е подобряване на 

ВиК системата в общината. Проблемът има общински характер и решаването му е заложено 

в Общинския план за развитие на община Вълчи дол за периода 2014-2020 г. Въздействието 

от прилагането на действията в тази сфера са насочени в две основни направления – 

намаляване на загубите на вода и намаляване на стойността на водата, която заплащат 

потребителите. Влиянието от оптимизирането на ВиК системата ще се отрази на цялото 

население на общината, което към средата на 2016 г. възлиза на 10 246 човека.   

              Община Вълчи дол работи по двата идентифицирани най-съществени проблема, 

решаването на които е свързано с подобряването на средата на живот в малките населени 

места - следващ идентифициран проблем. 

              Програмата е представена и обсъдена със заинтересованите страни, като основните 

мнения и препоръки са отразени в документа. Включването на заинтересованите страни във 

фазата на разработване на документа и постигането на съгласие на този етап ще позволи 

постигане на по-висока степен на ефективност при изпълнението на конкретните мерки и 

проекти. 

 

ТОШКО ЯНЕВ, 
Кмет на Община 
 
 
Изготвил: 
инж. Диана Петрова,  
главен експерт в Дирекция УТТОС 
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