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ОТЧЕТ 
 

за изпълнение на мерките заложени в 

Програма за опазване на околната среда  2021-2027г. и 

Програма за управление на отпадъците 2021-2028г.  

през  2021г. 

 

Законодателството за опазване на околната среда и управление на отпадъците на местно 

ниво е разписано в два общински документа: Програма за опазване на околната среда 2021-

2027г. (приета с Решение № 353/23.11.2021г. от Общински съвет Велики Преслав) и Програма 

за управление на отпадъците 2021-2028г. (приета с Решение № 352/23.11.2021г. от Общински 

съвет Велики Преслав). 

 

На основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, кметът на общината 

ежегодно внася в общински съвет отчет за тяхното изпълнение и на плана за действие 

разработен към тях. 

 

Заложената в Програмата за опазване на околната среда генерална стратегическа цел: 

„Устойчиво управление на околната среда в община Велики Преслав за осигуряване на 

добри условия за живот и работа, чрез обновяване на инфраструктурата, благоустрояване 

на населените места и запазване на природните ресурси“ е формулирана, като са взети 

предвид предимствата и силните страни на общината, които трябва да бъдат запазени, 

основните проблеми (слаби страни), които следва да бъдат решени и при отчитане на 

възможностите и заплахите пред общината в областта на околната среда.  

 За постигането на генералната стратегическа цел на Общинската програма за опазване на 

околната среда са формулирани 5 специфични стратегически цели: 

Специфична цел №1: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси.  

Специфична цел №2: Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците. 

Специфична цел №3: Опазване и управление на биологичното разнообразие и 

почвите.  

Специфична цел №4: Опазване качеството на атмосферния въздух и подобряване 

чистотата на населените места. 

Специфична цел №5: Подобряване на административния капацитет за управление 

на околната среда и ангажиране на местното население. 

 

В настоящия отчет, изпълнението на всяка една от специфичните стратегически цели е 

представено в табличен вид, като са описани най-съществените от предприетите и реализирани 

действия, които имат значение за постигането на поставените цели и тяхното изпълнение. 
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Мярка за постигане на 

специфичната 

стратегическа цел 

Предприети действия 

Специфична цел №1: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси 

 

1.   Обезпечаване на добро състояние и 

управление на водните ресурси на 

територията на общината.  

 

       През 2021 г. продължиха дейностите по изграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа в 

гр. Велики Преслав и населените места на общината: 

 В изпълнение на капиталовата програма беше подменена водопроводната мрежа на ул. „Цар 

Асен“ в гр. Велики Преслав – II етап, ул. „Васил Коларов“ в село Суха река; 

 В изпълнение на капиталовата програма е възложено изготвянето на  „Предпроектно проучване 

и изготвяне на задание за проектиране на алтернативно водоснабдяване на гр. Велики 

Преслав“; 

 Сключен е договор и започнаха строителните дейности за подмяна на водопровода на ул. 

„Ален Мак“ в с. Мокреш, които ще приключат през 2022г.; 

 Със средства по ПМС 360/10.12.2020 г. е изграден нов водопровод на ул. „Георги Димитров“ в  

с. Драгоево;  

 Съвместно с „ВиК – Шумен“ ООД  е подменен 600 м. довеждащ водопровод от каптаж 

„Въчка“, захранващ с. Златар, както и подмяна на 450 м. довеждащ водопровод от шахтов 

кладенец „Долник“, захранващ с. Драгоево, с. Мокреш, с. Златар и с. Суха река; 

 За първа година в резултат на предприетите мерки от страна на общинска администрация 

селата Златар, Суха река, Драгоево, Мокреш и Миланово нямаха трайно прекъсване на 

водоподаването;          

 ГПСОВ се стопанисва и експлоатира от „В и К - Шумен“ ООД. В нея стриктно се проследява 

качествения и количествения състав на отпадъчните води по потоци на вход и изход. От 

оператора е представен годишен доклад за изпълнение на условията в разрешително за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти на 

канализационната система на град Велики Преслав. 

2. Превенция и управление на риска от 

наводнения и други природни бедствия. 

Корекция на речни корита, прочистване и 

укрепване на канали, дерета и др. 

         През 2021 г. са почистени основно от растителност и битови отпадъци участъци от речните 

корита на реките: 

- „Дервишка (214 м.) - гр. Велики Преслав; 

- „Каленишка“ (367 м.) - с. Драгоево; 

- „Суха река“ (507 м.) - с. Суха река. 
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         По този начин е осигурена проводимост при евентуална „висока вълна“, причинена от обилни 

валежи и/или интензивно снеготопене и е намален в значителна степен рискът от наводнения. 

Специфична цел №2: Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците 

1. Предотвратяване и намаляване на 

образуването на отпадъци 
  За разясняване и предоставяне на информация за политиките по предотвратяване и намаляване  

на отпадъците се прилагат различни подходи: провеждане на тематични кампании и 

инициативи, въвеждат се добри практики, провеждат се срещи с кметовете на населените 

места, групи от граждани и др. 

2.  Увеличаване на количествата 

рециклирани и оползотворени отпадъци и 

Прилагане на Стратегията и плана за 

действие за преход към кръгова 

икономика на Република България за 

периода 2021 – 2027 г. 

  За периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.,  общото количество на организирано събраните и 

извозени битови отпадъци от територията на общината е 3 749т.180кг. (3 645т.032 кг. са 

събрани и извозени от „БКС“ЕООД и 103т.860 кг. събрани и извозени от „Булекопак“ АД); 

  За отпадъците от опаковки: хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали се осъществява 

разделно събиране в контейнери от два цвята. През 2021 г. от системата за разделно събиране 

на отпадъци  от опаковки на „Булекопак“ АД са събрани над 35 тона отпадъци (8,3т.хартия, 

0,5т. метални отпадъци, 14,4т. пластмаса, 12,1 т. стъкло). Контейнерите са разположени на 

утвърдени адреси (точки), като събирането на отпадъците от съдовете се изпълнява по график. 

Списък с местата на които са разположени съдовете, както и график за тяхното обслужване са  

публично достъпни на сайта на общината: www.velikipreslav.bg, папка „Околна среда“, 

подпапка „Отпадъци“ -  „Битови отпадъци“. Предоставените от организацията съдове, както 

и разходите по тяхното обслужване и транспортиране е безплатно за общината и се поемат от 

организацията. Това е стимул, който насърчава разделното събиране на рециклируемите 

отпадъци от населението и институциите, и спестяване на финансов ресурс от такса битови 

отпадъци. Възможностите за увеличаване на количествата на разделно събираните отпадъци и 

предаването им за рециклиране и/или оползотворяване са големи. Целта е да се достигне по-

висок процент на предадените за рециклиране и оползотворяване отпадъци, които да не бъдат  

депонирани;  

  В края на 2021г. системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 

общината е обезпечена с 64 съда за разделно събиране в жълт цвят и 60 съда за разделно 

събиране в зелен цят, като във всички населени места (с изключение на най-малките села 

Мокреш и Суха река) е осигурена възможност за разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

 През 2021г. от отчисленията по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци 

на територията на общината бяха разположени нови 19 съда за разделно събиране на 

пластмасови бутилки „Шишеядец“ ( с което общият брой на разположените съдове от този вид 

стана 33 бр. в общината). За 2021г. събраното количество пластмасови бутилки от 

шишеядците е 8685 кг.; 

 През 2021г. в град Велики Преслав и в с. Троица стартира кампания за разделно събиране на 

http://www.velikipreslav.bg/
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отпадъци от опаковки от домакинствата. В града, в кампанията са включени 40 адреса, а в с. 

Троица над 70 домакинства. Общото количество разделно събрани отпадъци от опаковки в 

рамките на тази кампания е над 500 чувала; 

 През м. юли 2021 г. на територията на гр. Велики Преслав бяха разположени три контейнера за 

събиране на текстилни отпадъци. За периода от поставянето им до края на месец декември в 

тях са събрани 3850 кг. непотребни дрехи, текстил, обувки и др. Услугата е напълно безплатна 

за гражданите;  

 През 2021 г. Община Велики Преслав продължи кампанията за безвъзмездно предаване  от 

населението на  едрогабаритни отпадъци (стари мебели, дограми), които след 

разкомплектоване се предават на „Кроношпан България“ ЕООД, съгласно Меморандум за 

сътрудничество за което не се правят разходи от общинския бюджет; 

 Организирани бяха две кампании за предаване на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (в т.ч. домакински уреди, информационно и телекомуникационно 

оборудване, потребителски уреди, електрически и електронни инструменти и играчки); 

 За отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата  е предоставена възможност да се ползва 

временна площадка, на която след претегляне на кантар и заплащане на такса от гражданите се 

приемат строителните отпадъци образувани от дребни ремонти в домакинствата; 

 За старите автомобилни гуми е предоставена възможност на гражданите да ги оставят 

безвъзмездно на временна площадка от където те се товарят и предават за по-нататъшното им 

оползотворяване; 

 За изпълнение на задълженията на кмета на общината да организира дейности по разделно 

събиране на опасни отпадъци от общия поток битови отпадъци, общината има сключен 

договор с „Рекобат” АД  за организиране и прилагане на система за разделно събиране, 

временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА).Чрез сключен договор с „Екомакс“ ООД е осигурена възможност на 

гражданите да предават безвъзмездно своите отпадъци от излезли от употреба МПС (ИУМПС) 

и излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); 

 Събира се и се систематизира информация от организациите по оползотвораване на отпадъци и 

от ИАОС за разделно събрани и предадени за рециклиране отпадъци; 

  Обсъждат се възможности за насърчаване и въвеждане на стимули за граждани/фирми при 

активно участие в системата за разделно събиране на битовите отпадъци. 

3. Подобряване на организацията по 

разделяне, временно съхранение, събиране 

и транспортиране и екологосъобразно 

обезвреждане на отпадъците 

 През 2021г.: 

- със средства заложени в План-сметката за 2021г. бяха закупени 463 съда за смесен битов 

отадък тип пластмасова кофа 120 л., с които бяха подменени съдовете тип „Бобър“ в с. Хан 

Крум (през м. декември 2021 г.) и в с. Осмар ( през м. февруари 2022г.); 

- от отчисленията по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци бяха 
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изработени и разположени на територията на общината нови 19 съда за разделно събиране на 

пластмасови бутилки „Шишеядец; 

- със средства от отчисленията по Наредба № 7 от 19.12.2013 г., след проведена през 2021г. 

процедура по реда на ЗОП,  в началото на 2022г. беше доставен нов сметосъбиращ автомобил 

за извозване на отпадъците; 

 Растителните отпадъци от поддържането на обществените паркове и зелени площи се 

обслужват разделно. Поради липса на изградено съоръжение на територията на РСУО - Шумен 

за тяхното третиране, на практика не се извършва рециклиране на зелени и/или биоразградими 

отпадъци, което да гарантира изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване 

на биоотпадъци. За целта предвиждаме да бъдат закупени компостери. 

4.  Нормативно регулиране и укрепване на 

административния капацитет на 

общината за управление на отпадъците. 

 

 

 През 2021г. беше изготвена и приета общинската нормативна уредба съобразно актуалните 

изисквания на европейското, националното законодателство и местните политики за опазване 

на околната среда и управление на отпадъците: 

- Програма за опазване на околната среда 2021-2027г. (приета с Решение № 353/23.11.2021г. 

от Общински съвет Велики Преслав); 

- Програма за управление на отпадъците 2021-2028г. (приета с Решение № 352/23.11.2021г. от 

Общински съвет Велики Преслав); 

 Изготвен и приет от Общински съвет е годишен отчет за 2021 г. по изпълнение на дейностите, 

заложени в ПООС и ПУО, който е представен в РИОСВ Шумен; 

 Представители на общинска администрация участват активно в общите събрания на 

Регионално сдружение за  управление на отпадъците на общините в област Шумен, както и в 

организирани експертни работни срещи, подпомагащи дейността му; 

 През 2021г. събирането и транспортирането на битовите отпадъци  от населените места в 

общината се извършваше при граници, райони и повторяемост, определени със заповед на 

кмета № 528/26.10.2020 г, издадена във връзка с чл.62 от ЗМДТ; 

 Услугите по организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци се извършва от 

общинското дружество „БКС” ЕООД, съгласно сключен договор; 

 Поддържане чистотата на площите за обществено ползване се извършва от ОП „Велики 

Преслав; 

 През 2021г. са  приети за обезвреждане на регионално депо за неопасни отпадъци  в кв. 

Дивдядово – 3611 тона отпадък, съгласно сключен договор с ОП «Чистота» гр. Шумен;  

 Установяването на незаконни сметища на територията на общината се извършва от служители 

на админстрацията, от кметовете и кметски наместници на селата, както и след проверка на 

подаден сигнал от граждани. Локални сметища възникват предимно в покрайнините на 

населените места, дерета, около изоставени пътища, в горски и полски имоти, които са извън 

регулационните граници на населените места. Възникването на такива замърсявания не е 

ритмично, а причинителите им най-често не могат да бъдат установени. Изхвърлените 
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отпадъци по своя характер са смесени битови, отпадъци от ремонтни дейности и строителни 

отпадъци, покъщнина, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,  гуми и др. 

След установяване на всяко възникнало незаконно замърсяване, общинска администрация и 

кметовете на села предприемат дейстия по тяхното навременно отстраняване и почистване. 

5. Участие на обществеността и 

превръщането й в ключов фактор при 

прилагане на йерархията на управление 

на отпадъците 

 На интернет страницата на общината, на профила и в социалните мрежи, както и на 

информационните табла системно се публикуват обяви за обществени обсъждания на 

общински нормативни актове и документи в областта на отпадъците, като се публикува и 

актуална информация за тяхното  управление; 

 През 2021 г. поради пандемията от Корона вирус и необходимостта от спазване на 

противоепидемични мерки не бяха проведени утвърдените традиционни кампании, свързани с 

пролетното почистване на населените места, не беше проведена и националната кампания  „Да 

изчистим България”; 

 За втора поредна година през пролетта се проведе фото -  конкурс:  „Цветните градини на 

Преслав“. Участниците в конкурса се състезаваха в три категории; 

 През месец май в партньорство с „Екомакс“ ООД се проведе кампания за безвъзмездно 

предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от домакинствата; 

 През месеците юли, август и септември 2021 г. общината организира кампания за безвъзмездно 

предаване от населението на едрогабаритни отпадъци и стари мебели, с цел предотвратяването 

на тяхното нерегламентирао изхвърляне; 

 Ежегодно, общината се включва във финансираната от ПУДООС национална кампания  „За 

чиста околна среда”.  През 2021г. в рамките на кампанията са реализирани проектите: 

- Изграждане на кът за отдих в централната част на с.Драгоево, община Велики Преслав; 

- Благоустрояване на кът за фитнес и игра на ул. „Никола Вапцаров“ с. Хан Крум, община 

Велики Преслав; 

- Изграждане на стрийт площадка за игра в с.Мостич, община Велики Преслав; 

- Благоустрояване на детска площадка в централната част на с. Златар, община Велики Преслав. 

 През 2020 г. е подписано споразумение за сътрудничество между Община Велики Преслав и 

„Кроношпан България“ ЕООД, по силата на което организацията предоставя специализиран 

контейнер в който могат да бъдат оставяни дървени опаковки, стари мебели, ламперия, дограма 

без стъкло и всякакви изделия от дърво, с изключение на матраци и мека мебел. 

Предоставянето на контейнера, както и неговото обслужване и транспорт са безплатни за 

общината; 

 През годината между ръководството на общината, кметовете на населените места, партньори  и 

заинтересовани страни се провеждат работни срещи, на които се разяснява прилагането на 

нормативните изисквания, дискутират се проблеми и се търсят полезни решения, свързани с 

управлението на отпадъците. 
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Специфична цел №3: Опазване и управление на биологичното разнообразие и почвите 

1. Ограничаване на негативните вляния 

върху биологичното разнообразие 

• През 2021г. съвместно с РИОСВ - Шумен на територията на общината са направени текущи 

проверки за състоянието на защитените естествени находища на блатно кокиче. Кметовете на с. 

Кочово и с. Осмар и председателите на земеделски кооперации в двете села са информирани за 

заповед на Директора на РИОСВ Шумен, относно забрана за коситба в находищата от блатно 

кокиче в двете землища за добив на трева извън разрешения период; 

• Специалст „Екология “ участва в комисия, назначена от директора на РИОСВ -  Шумен по 

чл.10, ал.5 от Закона за лечебните растения; 

• За спазване на изискванията на Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните 

растения и Закона за защитените територии, относно опазване и недопускане на търговия със 

застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения, кметовете на населените 

места, отговорника на Общински пазар  и управителят на  „БКС”ЕООД са уведомени за 

недопускане на търговия на диворастящи застрашени и защитени растения и видове под 

ограничителен режим (снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, 

горска теменуга, кукуряк, иглика, божур и др.) през пролетните, официални и  църковни празници 

през периода месец март - май;  

• Със заповед на кмета се забрани брането на липов цвят, кастренето и чупенето на клони от 

липовите дървета в периода на цъфтежа им, както и смитането на  липовия прашец  и ползването 

му за търговия;   

• През 2021г. са издадени 2 броя разрешителни за събиране на билки в поземлен фонд - 

общинска собственост; 

• С РИОСВ се осъществява периодичен контрол на билкозаготвителните пунктове за 

спазване изискванията на Закона за лечебните растения. 

2. Устойчиво управление на защитените 

зони по Натура 2000 

      Териториите с природозащитна стойност са включени в цялостната схема за устройство и  

развитие на територията на община Велики Преслав, като защитените зони по Натура 2000 са част 

от рекреационния потенциал на общината. 

3. Опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване функциите на почвите 

• Замърсяването на почвата с тежки метали -  Cd, Cr, Cu, Ni, Pb  и Zn  се контролира от 

РИОСВ -  Шумен, които вземат почвени проби в пунктовете от Националната система за 

мониторинг на околната среда два пъти в годината. В Община Велики Преслав няма производства, 

които да замърсяват почвите с тежки метали и нефтопродукти; 

• Ежегодно се извършва наблюдение на негодните за употреба пестициди, които се  

съхраняват в 34 бр. “Б-Б” кубове (55 630кг., 10 800л.) на терен, намиращ се в Комплексна опитна 

станция в с. Хан Крум. Събирането, запълването и съхраняването им е осъществено по 

технологията на „Бал Бок инжeнеринг”АД гр.София за постоянно съхраняване в контейнери на 

негодните за употреба пестициди; 

• Ежегодно, съвместно с РИОСВ се извършва оглед на площадката и на контейнерите; 
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•         Общинска администрация и кметствата извършват почистване на установени замърсени зони 

от нерегламентирано изхвърлени  отпадъци. 

Специфична цел №4: Опазване качеството на атмосферния въздух и подобряване чистотата на населените места в общината 

1.Реализиране на проекти и дейности за 

ограничаване вредното въздействие от 

употреба на твърди горива и  внедряване на 

щадящи околната среда производства 

 Реализиране на проект с прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ «Снежанка» гр. 

Велики Преслав;     

 Извършено е обследване за енергийна ефективност и е съставен технически паспорт на 

сградата на кметство с. Мостич, въз основа на който е сключен договор за изготвяне на 

инвестиционен проект за основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност, 

който ще се реализира през 2022 г. 

 Избран е изпълнител за ремонтните дейности по енергийна ефективност за административната 

сграда на Община Велики Преслав; 

 В периода 2020-2021 г. са сменени 2/3 от осветителните тела на територията на общината, но 

въпреки по-голямата икономия, която се реализира с тях, разходите за електроенергия се 

повишиха предвид тройното увеличение през 2021 г. на цените на електроенергията. С цел 

намаляване на разходите саа монтирани фотоклетки, с които се замениха старите часовници за 

настройване на времето за работа на осветителните тела. Само за 2021 г. в резултат на 

предприетите мерки е реализирана икономия на над 25 000 kWh електроенергия; 

 За намаляване на праховото замърсяване в края на зимния сезон  се извършва   измитане и 

събиране на инертните фракции използвани за опесъчаване; 

 Мониторинг на качеството на атмосферния въздух се извършва съгласно изготвен от РИОСВ 

Шумен график от мобилна автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух 

на РЛ Шумен; 

 При необходимост, общинска администрация съвместно с органите на РИОСВ  изпълнява 

проверки на промишлени предприятия и обекти по сигнали за замърсяване на въздуха. 

2. Подобряване чистотата на 

населените места, облагородяване и 

озеленяване на площите за общественно 

ползване 

 

 Традиционно, през месец април, по повод „Седмица на гората” ТП „ДГС Преслав”  извършва 

залесяване с фиданки; 

 Предприети са дейности по компенсаторно залесяване с нови  50 броя дървета в градски парк и 

в зелените площи в централната градска част на Велики Преслав;  

 50 броя образователни детски комплекта за отглеждане на собствено дърво, които общината 

получи от  фондация „77“ и инициативата „Гората.бг - 100 000 садим гора“ бяха  предоставени 

на учебните и детски заведения; 

 През 2021г. поддържането на зелените площи се изпълняваше от ОП „Велики Преслав“. 

Предприятието се грижи, както за зелени площи попадащи в градски парк и централната 

градска част, така също и за площи в междужилищни, междублокови пространства и др.  
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Специфична цел №5: Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда и ангажиране на местното население 

1. Осигуряване на възможности за 

повишаване на професионалната 

квалификация на кадрите, компетентни 

по управление на околната среда в 

Общинска администрация – Велики 

Преслав 

 Специалист „Екология“ участва в ежегодната Асамблея на Асоциациятта на еколозите от 

общините в България, която през 2021г. се проведе дистанционно заради пандемията от 

COVID-19. 

2. Подобряване на информационната 

обезпеченост и ангажиране на местното 

население за опазване на околната среда 

 Осигуряване на публичен достъп до информация, относно състоянието на околната среда и 

общинските дейности по управлението й чрез интернет платформа. 

 

07 март 2022г.      

Изготвил: 

 

Даниела Христова 

Специалист „Екология“  


