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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОТ ГЕОРГИ ТРОНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящият отчет е разработен на основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 септември 2002 г., последно изм. и доп.,
бр. 17 от 26.02.2019 г.).
Програмата за опазване на околната среда за периода 2014-2020 г. е изготвена
съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗООС, въз основа на методически документ на Министерство на
околната среда и водите: „Програми за опазване на околната среда, структура и
съдържание на общинските програми за опазване на околната среда”.
В програмата са спазени структурата и съдържанието за изготвянето на програми
за опазване на околната среда в съответствие с нормативните документи и методическите
предписания. Документът съдържа следните съставни части:
 Анализ на средата – географско положение, елементи на околната среда,
управленски капацитет, обобщено социално-икономическо състояние, анализ на
силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ);
 Визия, цели и план за действие за опазване на околната среда – визия за околната
среда в общината, цели;
 Организация за изпълнение на програмата.

От анализа на състоянието на природо-географските характеристики на
община Вълчи дол са направени следните основни изводи:


Развита селищна структура с доминиращ общински център, добра
достъпност на центъра от всички селища;



Липса на релефни препятствия;



Плодородни почви – висока използваемост на земеделските земи;



Съхранена чистота на въздуха и почвите;



Благоприятни климатични условия;



Потенциал за създаване на продукти на алтернативен туризъм – периферия
на

територии

(северното

черноморие)

с

изградена

туристическа

инфраструктура и голям туристически поток;


Бедна на полезни изкопаеми;



Раздробена собственост и липса на развит пазар;



Амортизирани и разрушени хидромелиоративни съоръжения;



Ликвидирано поливно земеделие;



Недостатъчно развита речна система и малък повърхностен отток.

Основното предимство на общината е изключително благоприятното географско
положение, осигуряващо достъп до регионалните пазари на стоки и суровини на големите
икономически центрове и гарантиращо ползването на морските пристанища на
Североизточна България, Фериботен комплекс „Белослав” и Международно летище
Варна.
Визията за общината е 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.
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
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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 е търсено
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.
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 има 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.
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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 № 388/09.03.2017 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» 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. Стефан Караджа и с. 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. През изминалата 2018 г. е подадено заявление, вх. №
ДТБО-62/23.02.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помащ в ПУДООС. След
направените от страна на ПУДООС и отстранени от Община Вълчи дол забележки е
подадено ново заявление - вх. № ДТБО-62/28.12.2018 г., заедно с ревизираната и
допълнена документация към него. Очаква се изпълнението на проекта да започне през
2019 г.
ІV. Изграждане на площадки за преработка и компостиране на биологични отпадъци
V. Ликвидиране на нерегламентирани сметища При констатиране на нерегламентираните сметища на територията на общината,
същите се премахват своевременно.
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 –
В Община Вълчи дол има разработен идеен и работен проект за разширение на
канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Вълчи дол. Има
издадено Разрешение за строеж. Община Вълчи дол е кандидатствала за средства за
финансиране по Оперативните програми, но е получен отказ. През настоящата 2019 г.
проектът ще бъде подаден в Министерство на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за национално финансиране.
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 е кандидатствала за финансиране по ПРСР 2014-

2020 г. пред ДФЗ, но е получен отказ за финансиране. От община Вълчи дол е подадено
възражение, което е обжалвано в съда. Съдът потвърждава становището на ДФЗ.
През настоящата 2019 г. проектите ще бъдат подадени за национално
финансиране пред МРРБ.
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 –
Във в. „Екип 2000”, издание на Общинска администрация Вълчи дол периодично
се публикуват материали свързани с подобряване на екологичната култура на населението
и най-вече в сферата на отпадъците.
5

ХІV. Мониторинг на компонентите на околната среда –
През отчетната 2018 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 В и К системата ще се
отрази на цялото население на общината, което към 15.12.2018 г. възлиза на 10 090 човека
по настоящ адрес.
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.

ГЕОРТИ ТРОНКОВ,
Кмет на Община
Изготвил:
инж. Диана Петрова,
Главен експерт в Дирекция УТОС
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