
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В  ОБЩИНСКАТА
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГРАМАТА ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И

ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

Община град Добрич има разработена Общинска програма за опазване на
околната среда за периода 2016-2020 г. е изготвена в съответствие с актуалните
изисквания на Закона за опазване на околната среда на България.

На основание чл. 79, ал. 5 от ЗООС Кметът на Общината ежегодно внася в
Общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата. Общинската програма за
управление на отпадъците 2015 – 2020 г. e приета с Решение № 3-4 от 15.12.2015 г. на
ОбС град Добрич и Актуализацията на Общинската програма за намаляване нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества 2014 – 2017 г. приета с Решение № 29-5 от 11.02.2014 г.  на ОбС.

Основните приоритети на Община град Добрич във връзка с опазването на
околната среда са:

 Подобряване качеството на атмосферния въздух.

 Доизграждане и обогатяване на Зелената система.

 Подобряване състоянието на дерето на река Добричка.

 По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на
територията на общината.

 Подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система.

Дейностите по градско развитие и възстановяване и целите, които си е
поставила  Общината водят до подобряване качеството на живот, опазване на околната
среда и достъп до основни услуги. Изпълнението на дейностите произтичащи от
Програмата за управление на отпадъците и тази за намаляване на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества за 2017 г.
са изложени в резюме.

ДА СЕ НАМАЛЯТ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ
ВЪЗДУХ С ЦЕЛ ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ
ВЕЩЕСТВА.
Основният ефект от изпълнението на заложените в плана за действие задачи по този
приоритет е свързан с понижаване емисиите от въглероден оксид, азотни оксиди, серен
диоксид и сажди, понижаване емисиите на прах в атмосферния въздух, постигане на
по-висока енергийна ефективност.

В периода до 2017 г.,  Община град Добрич изпълни мерки за намаляване нивата
на замърсителите в атмосферния въздух (и по-специално снижаване концентрациите на
фините прахови частици). В резултат на това тенденциите по отношение на дните с
превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10 бележат тенденции към трайно
снижаване в сравнение с предходните години. През 2017 г. на пункта при ОУ “Хан
Аспарух“ регистрираните дни с превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10
не надвишават нормативно допустимите 35 дни.  Дните с превишения на стойностите
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за ФПЧ10 са основно през първото и четвъртото тримесечие на годината, което отново
свидетелства за влиянието на битовото отопление върху качеството на атмосферния
въздух. Въпреки че от 2013 г. до  настоящия момент дните с превишавания в
концентрациите на ФПЧ10 не надминават нормативно допустимите, Община град
Добрич е включена като директен бенефициент по процедура № BG16M1OP002-5.002
на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, която ще финансира
Разработване/ Актуализация на общинските програми за качество на атмосферния
въздух“. Действащата Общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на
територията на Община град Добрич /за краткост ще я наричаме Общинска програма за
КАВ/ е актуализирана през 2014 година и е с период на действие до края на 2017 г. В
тази връзка Общинска администрация отправи запитване до компетентните органи
РИОСВ-Варна/ МОСВ, относно необходимостта от Актуализация/ разработване на
нова общинска програма за КАВ, като в отговор получи становище на последния, че
няма нормативно основание с което да задължат общината да разработи нова или
актуализира действащата програма за КАВ, но РИОСВ трябва да продължи да
упражнява контрол за поддържане на постигнатото от Община град Добрич, качество
на атмосферния въздух. Разбира се общината не е преустановила изпълнението на
мерките и продължава да полага усилия за подобряване средата на живот за гражданите
на град Добрич.

Изпълнените през 2017 г. мерки са насочени към ограничаване на емисиите от
битовото отопление и транспорта, намаляване съдържанието на общ суспендиран прах
и ФПЧ10 в атмосферния въздух. Тези мерки са постигнати чрез реализация на проекти
за газифициране на жилищните сгради, ограничаване използването на твърди горива с
високо съдържание на сяра, реализация на проекти за енергийна ефективност,
извършване на ремонти на най-натоварените от транспортния поток централни пътни
артерии, благоустрояване на междублоковите пространства, почистване на основните
пътни артерии от натрупан прах и поддържането им в добро техническо състояние. За
поддържане на постигнатото и  по нататъшно подобряване качеството на атмосферния
въздух на територията на Община Добрич е необходимо да продължат усилията по
прилагане на досегашните мерки - подобряване на някои от тях и прилагане на нови
още по-ефективни.

Конкретните изпълнени дейности за 2017 година, заложени в програмата са:

1.1. Реализация на проекти за газификация на сгради

И през 2017 година продължи ползотворното сътрудничество между Община
град Добрич и газовия оператор по отношение реализацията на инвестиционни
намерения, касаещи газификация на обекти в града. През годината завършиха
дейностите по реализацията на Етап 36 с обща площ 1637.м. През годината са
газифицирани около 80 домакинства.

1.2 Ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на
сяра – въглища (брикети) със сяра на работната маса над 2%

Предприетите и изпълнени действия в предходната точка, както и интересът от
страна на гражданите свидетелстват за осъзнатата полза от използването на природен
газ в домакинствата. Газифицирането на все повече домакинства в град Добрич води до
снижаване употребата на твърди горива с високо съдържание на сяра.
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1.3 Реализация на проекти за енергийна ефективност
1.4 Основен ремонт на най-натоварените от транспортния поток централни

пътни артерии

В съвременните условия, основните групи източници с най – голям дял в
замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 са битовото отопление с твърдо гориво
и автотранспорта. Но докато битовото отопление има сезонен характер,
автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник на ФПЧ.  В тази връзка
Община град Добрич обръща внимание на състоянието на уличната мрежа и ежегодно
извършва ремонтни дейности на най – натоварените от транспортния поток пътни
артерии.

2. ПРИОРИТЕТ:
ОБОГАТЯВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

В райони на града с интензивен трафик на автомобилно движение и в
междублокови пространства са засадени:

 183 бр. широколистни,
 109 бр. иглолистни дървета,
 320 бр. листопадни храсти,
 105 бр. вечнозелени храсти,

Към средата на месец Ноември 2017 г., Община град Добрич извърши
изкърпване на ≈ 70 улици с обща площ на изкърпване ≈ 1500 м2, до края на годината
предстои изкърпването на още 10 улици;

- Община град Добрич продължава тенденцията на изграждане на кръстовища с
кръгово движение на по-възловите места в града с по-голям пътникопоток. Идеята на
изграждането им е да се облекчи натоварения трафик на автомобили и да се избегне
работата на МПС на едно място, изчакващи светофарната уредба да подаде зелена
светлина. По този начин се намалява както шума от работещите двигатели така също и
отделяните в атмосферата вредни газове.

През изминалата година, при провеждането на обществената поръчка с предмет:
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска,
Областна и Републиканска транспорти схеми на Община град Добрич”, Община град
Добрич включи в методиката за оценка на офертите за участие „качествени критерии“
един от които е екологичност, същата се доказва със сертификат за евростандарт на
всеки един автобус. Според тази методика приоритет се дава на автобусите с по-висок
евростандарт, които съответно са с по-малко вредни емисии както и по-ниски нива на
шума.

За осигуряване на нормален трафик по улиците през годината е извършено
текущо поддържане на светофарните уредби.

1.4 Благоустрояване на междублоковите пространства

Благоустрояването на кварталите и междублоковите пространства е една от
целите, залегнали в програмата за управление. Един от основните инструменти за
постигането й е  „Програмата за благоустрояване на обекти–общинска собственост с
участие на местното население“. Програмата дава възможност за реализиране на
съвместни инициативи на съсобствениците  по отношение на благоустрояване на
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прилежащите и междублокови пространства, съответно и подобряване на жизнената им
среда.

1.5 Почистване на основните пътни артерии от натрупан прах и
поддържането им в добро техническо състояние.

1.6 Редовно миене на уличните платна през летните дни.

Тези две задачи са заложени като задължения на фирмата – изпълнител по
Договора за почистване на улици и булеварди, тротоари и пешеходни зони на
територията на Община град Добрич. След приключване на зимния сезон основните
пътни артерии се почистват от натрупаните наноси през зимата с последващо измиване
на уличните платна. През летните месеци се извършва ежедневно оросяване на
основната улична мрежа и пешеходна зона.

Основния ефект от тези дейности е намаляване на дните с наднормени нива на
фини прахови частици в атмосферния въздух.

3. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА РЕКА ДОБРИЧКА

3.1. Машинно и ръчно почистване на участъците с най-ниска проводимост от
дерето

Ежегодно се почистват проблемни участъци от коритото на р. Добричка и се
третират с хербициди за ограничаване на растителните формации. Периодично се
прочиства и поддържа пълна водопропускливост на покритите участъци от коритото на
р. Добричка.

Почистени са 2 бр. огромни сметища: кв. Балик и кв. Рилци.

4. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ

НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

4.1. Разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци
Община град Добрич продължи работата по оползотворяване на биоразградими

отпадъци от зелените площи стартирала, като пилотен проект, съвместно с
Асоциацията на еколозите от общините в България и Лесотехническия университет.

Изградената Общинска система за разделно събиране на отпадъци функционира
на база сключен договор  с ЕКОКОЛЕКТ АД. Събраните количества за 2017 г. са:
15 190 кг. хартия, 6 890 кг. пластмаси и 51 040 кг. стъклени опаковки.

Излязлото от употреба електическо и електронно оборудване се събира,
транспортира и предава за оползотворяване от ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА
КОМПАНИЯ АД.

Разделно събраните батерии за годината са 95 кг.

4.2. Организиране и провеждане на кампании
Станалата вече традиционна кампания „Да изчистим България за един ден” през

тази година се проведе на  22 април и продължи като до 29 април.
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В почистването се включиха институции, организации и фирми, всички училища
на територията на град Добрич и граждани.

Усилията ни бяха насочени към почистване на входно-изходните артерии и
прилежащите околовръстни пространства към жилищните квартали. Освен поканените
организации и институции там се включиха и доброволци, заявили своето участие на
сайта на кампанията.

Раздадени бяха ръкавици и чували от Община Добрич.
Извозването на отпадъците се осъществи от „Еф Си Си България” ЕООД.

4.3. Ежегодно почистване на нерегламентирани замърсявания в междублокови
пространства и в покрайнините на града

5. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОПРОВОДНАТА И

КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА
Стартира Проекта за подобряване на водния цикъл на град Добрич „Интегрирани

мерки за подобряване на водоснабдяването в град Добрич – водопроводна и
канализационна мрежа и Градска пречиствателна станция за отпадни води”.

Приет с Решение № 34-6 от 29.05.2018 г.
на Общински съвет град Добрич


