
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, 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., която е изготвена в съответствие с 

нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  

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. На основание чл. 52, ал. 9 от ЗУО Кметът на Общината информира 

ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през 

предходната календарна година. На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух Кметовете на общини ежегодно до 31 март внасят в общинските 

съвети отчет за изпълнението на програмите по ал. 1 за предходната календарна година. 

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. Двете програми са неразделна част 

от Общинската програма за опазване на околната среда. 

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 опазване на околната среда, Програмата за управление на отпадъците и 

тази за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на 

установените норми за вредни вещества за 2020 г. са изложени в резюме. 

 

1. Приоритет: 
            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 на фини прахови частици в 

атмосферния въздух, постигане на по-висока енергийна ефективност. 

         В периода до 2020 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 
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превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10 бележат тенденции към трайно 

снижаване в сравнение с предходните години. През 2020 г. на пункта при ОУ “Хан 

Аспарух“ регистрираните дни с превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10 

са 10 дни и не надвишават нормативно допустимите 35 дни. Осем от дните с 

превишения на стойностите за ФПЧ10 са основно през първото и четвъртото тримесечие 

на годината в студените месеци, което отново свидетелства за влиянието на битовото 

отопление върху качеството на атмосферния въздух. Общинската 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 беше 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, 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 2020 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, 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 2020 година, заложени в програмата са: 

 

1.1. Реализация на проекти за газификация на сгради  

И през 2020 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 39 с обща дължина 7 509,99 м., включваща 

Разпределителни газопроводи – 81 бр. и газопроводни отклонения – 249 бр. През 

отчетната година започнаха и дейностите по Етапи 40 и 41. Газифицирани са около 219 

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 

През 2020 г. Община град Добрич извърши частична подмяна на дограмата на 

девет детски градини и две детски ясли.  

Община град Добрич продължава работата по Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/. насочена към 

обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност за осигуряване на по-добри условия на живот на гражданите в 

многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената 

среда. 

Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по 

Програмата между Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за 

всички сключени договорни има осигурен финансов ресурс. В хода на изпълнение 

Програмата в Община град Добрич протича паралелно на три етапа. През 2020 г. 

продължи изпълнението на Втори етап, който включва 20 сгради, 14 от които са 

въведени в експлоатация, а останалите 6 са в процес на изпълнение. 

Три учебни заведения и детска градина „Зорница“ са изцяло обновени и 

модернизирани. Дейностите са по проект на Община град Добрич „Реконструкция и 

обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I“. Проектът на Община 

Добрич промени изцяло визията на ЕГ „Гео Милев“, ПМГ „Иван Вазов“, „ОУ „Христо 

Ботев“ и детска градина „Зорница“. Изпълнена е основната цел, която е: Обновяване и 

модернизиране на общинската образователна инфраструктура, която да осигури 

модерна, здравословна и функционална учебна среда с високо ниво на енергийна 

ефективност, равен достъп до качествено образование и адекватен учебен процес.  

Със изпълнение на строително-монтажните работи на 4-те обекта, са изпълнени 

всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в енергийното 

обследване, мерки по рехабилитация, реконструкция и пълно обновяване на сградите, 

предписани като задължителни в техническото обследване и мерки, свързани с 

подобряване на достъпа за лица с увреждания. 

1780 деца и ученици, както и педагогически и непедагогически персонал се 

обучават и работят в изцяло променена образователна среда. Това е и приоритета на 

Община Добрич за следващия програмен период, който поставя на пиедестал 

образованието. 

Краен резултат: 

 Подобри се градският облик, енергийната ефективност в образователната 

инфраструктура, като предпоставка за постигане на по-добро качество и достъп до 

образование, обучение и работа в град Добрич. 

 Създаде се нова визия на две от Зоните на въздействие – с преобладаващ 

социален характер и с публични функции. 

 Намалят се разходите за поддръжка, за енергоносители и на вредните 

въздействия на околната среда. 

 

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, 
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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. 

През 2020 г. е извършен текущ ремонт на улица „Методи Кусевич“ в участъка от 

ул. „Георги Кирков“ до бул. „Добруджа“ и ул. „Цимерман“ с обща квадратура 1 654 м2. 

Община град Добрич изпълни Проект BG16RFOP001-1.011-0006 "Реконструкция 

и благоустрояване на градската среда в Добрич" по договор № от ИСУН - 

BG16RFOP001-1.011-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

С изпълнението на проекта се създаде привлекателна градска среда в Община 

град Добрич, като предпоставка за повишаване на качеството на живот и подобряване 

на екологичната среда в региона чрез реализиране на инвестиции в ключови територии. 

Улиците, включени в проекта са „Кирил и Методий“, „Максим Горки“, „Стоян 

Михайловски“, „Георги Кирков“, „Детелина“ и „Теменуга. Проектът реализира 

цялостно преасфалтиране на улиците, възстановяване на тротоарите, ремонт на 

осветлението, на междублоковите пространства и изграждане на детски площадки. 

Съгласно Закона за движение по пътищата, като собственик на улиците в града, 

Община град Добрич има ангажимент да въвежда организация на движението и да 

поддържа хоризонталната и вертикална маркировки, положена и изградена в тази 

връзка.  

За осигуряване на нормален трафик по улиците през годината е извършено 

текущо поддържане на светофарните уредби, текущо поддържане на пътната 

маркировка и поддържане на знаковото стопанство по уличната мрежа на град Добрич 

с общинското предприятие „Комуналстрой”. 

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 оросяване на основната улична 

мрежа и пешеходна зона с цел понижаване на разпрашаването.  

Основния ефект от тези дейности е намаляване на дните с наднормени нива на 

фини прахови частици в атмосферния въздух. 

 

2. ПРИОРИТЕТ: 

ОБОГАТЯВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 
 

В райони на града с интензивен трафик на автомобилно движение и в 

междублокови пространства през изминалата 2020 г. е извършено залесяване на около 

100 бр. широколистни дървета от род Пауловния в зелена площ, в разделителната ивица 

по бул. „Добруджа“, в отсечката от бул. „Добричка епопея“ до кръговото за ЖК 

„Рилци. През годината са засети още 70 бр. широколистни и 15 бр. иглолистни дървета. 

Мероприятията по засаждане на растителността са извършени от ОБП „Устойчиви 

дейности и проекти“, НПО-та с които Община град Добрич си партнира и в частност от 

Община град Добрич във връзка с инициативи за облагородяване на градски 

пространства.  
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Залесяването е извършено предимно в междублокови пространства и улични 

насаждения, като целта основно е създаване на дървесно храстови групи, изолационни 

масиви и компенсаторно засаждане.  

 

2.1. 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 реализация на благоустройствени мероприятия върху 

обекти – общинска собственост, с участието на местното население“. Програмата дава 

възможност за реализиране на съвместни инициативи на съсобствениците по 

отношение на благоустрояване на прилежащите и междублокови пространства, 

съответно и подобряване на жизнената им среда.  

През 2020 г. са изпълнени 8 обекта, по Програмата за реализация на 

благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участието на 

местното население,  на обща стойност 75 731,78 лв. от общо 12 сключени 

споразумения. 

 

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. През 2020 г. бяха почистени участъците от стадион "Пионер" до бул."25-

ти септември", по бул."Русия" от "25-ти септември" до вливането на дере "Сердика", 

(китайски магазин), включително подземен участък до църква "Св. Климент 

Охридски", от приток "Сердика" (китайски магазин) до мост при ул. "Поп Богомил" и 

участъка от ул. "Поп Богомил" до ул. "Калиакра". 

 

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, но 

на площадката за компостиране на биоотпадъци на РД Стожер.  

 

4.2. Разделно събиране на масово разпространени отпадъци 

Изградената Общинска система за разделно събиране на отпадъци 

функционираше на база сключен договор с “Екоколект” АД. От месец август 2020 тази 

система се осъществява със съдействието на „Екопак България” АД. Новата система на 

територията на Община град Добрич се състои от 160 броя точки за разделно събиране, 

състоящи се от 3 цветни контейнера, тип „иглу“– син за хартия, жълт за пластмаса и 

метал, и зелен за стъклени опаковки. Събраните количества от “Екоколект” АД и 
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„Екопак България” АД за 2020 г. са: 145,240 т. хартия, пластмаси и метали, и 64,00 т. 

стъклени опаковки.  

Излязлото от употреба електическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се събира, 

транспортира и предава за оползотворяване от “Tрансинс технорециклираща 

компания” АД. През 2020 г. са събрани 2 240 кг. ИУЕЕО. 

  Събирането на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и на 

отпадъци от моторни превозни средства (МПС) се осъществява от „Българска 

рециклираща компания” АД и „Металцвет” ЕООД, посредством сключени договори с 

Община град Добрич за организиране на дейности по събиране, съхраняване и 

разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, и по повторна 

употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни 

средства на територията на общината. На територията на Община град Добрич за 2020 

г. от инспектори „Опазване околна среда“ са установени 150 бр. ИУМПС на терен 

държавна и общинска собственост. 

 На територията на Община град Добрич функционира и система за разделно 

събиране на текстилни отпадъци и отпадъци от облекла, която е организирана 

съвместно с „Евротекс” ЕООД. Системата стартира с разполагането на три контейнера 

за стари дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил, като през 2021 г. към 

системата е добавен още един контейнер. Контейнерите са поставени до сградата на 

Стоматологичната поликлиника, до Младежки дом „Захари Стоянов”, в ЖК 

„Добротица“ и в ЖК „Христо Ботев“ на входа на паркинга между бл. 6 и бл. 4. 

Събраните количества за 2020 г. са 40 213 кг. 

Подадено е проектно предложение „Опазване на околната среда чрез разделно 

събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци на териториите 

на Община град Добрич, Община Генерал Тошево и Община Шабла с подкрепата на 

Интернешънъл Дивелъпмънт Норуей (IDN)“ по програма Опазване на околната страна 

и климатични промени – Приоритетна ос Кръгова икономика и управление на 

ресурсите. С цел подобряване на управлението на общинските отпадъци чрез 

проектиране и въвеждане на нови схеми за разделно събиране и рециклиране на 

отпадъци. 

 

4.3. Организиране и провеждане на кампании 

В традиция за Община град Добрич се превърна пролетно почистване на града. 

Инициативата се радва на голям интерес от страна на граждани и институции. 

Почистват се нерегламентирани замърсявания, формирали се както в покрайнините на 

града, така и в междублокови пространства. Отново по инициатива на Общинска 

администрация се почистват рекламни и агитационни материали, некролози и др., 

залепени на места извън регламентираните от Община град Добрич „афишарки“, 

освежават се предпазните решетъчно – тръбни пана, разположени в разделителната 

ивица на основните булеварди в града. Във връзка със създалата се извънредна 

ситуация с разпространението на COVID – 19, през 2020, Община град Добрич не успя 

да проведе кампанията. Всички сили и средства бяха насочени към овладяване на 

извънредната ситуация. 

В традиционен се превърна и конкурса в последните четири години за най-добро 

междублоково пространство „Добри примери има“ на Община Добрич. В него се 

включват всички желаещи граждани, които се грижат за междублоковите си 

пространства и за градинка пред входа.  
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Дългосрочната цел на инициативата е да се промени съзнанието и отношението на 

хората към местата, на които живеят, както и начина, по който се грижат за своите 

отпадъци. Стремежите са в посока обединяване усилията на всички, които искат 

България, Европа и светът да бъдат по-чисти. 

В края на 2020 г. Община град Добрич инициира акция за безвъзмездно събиране 

на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, както и негодни 

батерии и акумулатори. Кампанията протече при спазване на всички 

противоепидемични мерки и засилен интерес от страна на гражданите. 

 

4.4. Ежегодно почистване на нерегламентирани замърсявания в междублокови 

пространства и в покрайнините на града 

Непрекъснато се извършват проверки за нерегламентирани замърсявания, на 

местата с неустановен извършител, почистването е осъществявано от и за сметка на 

Община град Добрич. На замърсявания в частни имоти, до собствениците са изпращани 

предписания за почистването им. През 2020 г. са почистени 16 нерагламентирани 

замърсявания и миркосметища установени на територията на град Добрич, образувани 

в резултат на недобросъвестното отношение на гражданите. 

Въпреки непрестанните усилия на Община град Добрич да се справи с проблема 

„нерегламентирани замърсявания“ делът на недобросъвестните граждани не е намалял. 
 

5. ПРИОРИТЕТ: 

ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОПРОВОДНАТА И 

КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА 
През 2020 г. приключиха дейностите по Лот 1 - Проектиране, строителство и 

авторски надзор на канализационната мрежа на град Добрич, както и съпътстващата 

водопроводна мрежа. Общата дължина на реконструираните и рехабилитирани 

канализационни колектори е 6,46 км. Реконструирани са 3 броя Канализационни 

помпени станции - „Свежест“, „Иглика“ и „Югоизток“.  

През 2020 година Община град Добрич стартира изграждане на битова 

канализация в кв. Рилци – етап I за изпълнение на строително-монтажни работи. 

Проектът се предвижда да приключи през 2021 г. и включва изграждане на 2 099,72 м 

канализация и 108 бр. канализационни отклонения.  

 

 

 

Приет с решение №20-5 от 27.04.2021 г.  

на Общински съвет град Добрич 


