
ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2103 – 31.12.2013 Г. НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА 
ДЕЙСТВИЕ КЪМ ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА 2010-2013  
 
 
 
Приоритет 1: Устойчиво потребление и производство 

 
 

Конкретна 
стратегическа цел 

Мероприятия за реализиране 
на целите 

Отговорник Срок Необходим ресурс Индикатор Ефект Отчет на целите 
2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Закриване и 
рекултивация на 
градското сметище за 
ТБО 

Да се изготви проект 
за закриване и 
рекултивация на 
градското депо за 
ТБО 

ОА 2010- 2011 Републикански 
бюджет 
1 200 000лв. 

Рекултивиран терен Възобновени 
екосистеми и 
биоразнообрази, 
повишаване на 
качеството на 
околната среда 

Проектът е подаден за 
разглеждане от 
надзорната фирма за 
актуализация на доклада 
за съответствие, с цел 
бъдещо финансиране на 
дейностите. 

Ликвидиране на 
нерегламентираните 
сметища в населените 
места 

Да се ликвидират 
всички замърсени 
терени в населените 
места 

ОА, 
РИОСВ 

2010-2013 Общински бюджет 
166000лв 

Почистени 
максимален брой 
нерегламентирани 
замърсявания 

Повишаване на 
качеството на 
околната среда и 
живот на населението 

Не е извършвано 
ликвидиране на 
нерегламентирани 
сметища през 2013 г. 

Осъвременяване на 
транспортното 
оборудване и 
оптимизиране на 
маршрутите за 
сметосъбиране 

Провеждане на 
наблюдения и 
изработване на 
оптимални 
маршрутни графици 

ОА, ОП 
„Комунал
ни 
дейности” 

текущ Общински бюджет 
30 000 лв. 

Подобрена 
транспортна схема 

Понижаване на 
транспортните 
разходи 

През изминалата 
отчетна година е 
закупена 
сметоизвозваща машина 
и товарен камион с 
капацитет 8 тона, като 
част от процеса на 
оптимизация на 
общинската система за 
сметосъбиране и 
сметоизвозване на 



битови отпадъци.          
 

Оптимизиране и 
подобряване на 
системата за разделно 
събиране 

Въвеждане на 
ефективна система за 
разделно събиране на 
отпадъците 

ОА, 
организац
ии, 
оползотво
ряваща 
масово 
разпростр
анените 
отпадъци 

2010-2011 Общински бюджет Намаляване на 
общото количество 
ТБО за депониране 
на регионално депо 

Намаляване на 
разходите за 
депониране, 
подобряване на 
екологичната култура 
на населението, 
оползотворяване на 
ценни ресурси в 
отпадъците 

Сключени са договори с 
организации по 
оползотворяване на 
ИУЕЕО и на батерии и 
акумулатори и се 
изпълняват дейности по 
договорите (кампании по 
събиране на този вид 
отпадъци, доставка на 
специализирани 
контейнери). Сключен е 
и предварителен договр 
за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки с 
„Мулти пак” АД, които 
са в процес на 
придобиване на 
необходимия лиценз.  
Сключен е договор с ОО 
Българска рециклираща 
компания за 
оползотворяване на 
ИУМПС, с 
подизпълнители 
„Макметал Холдинг” 
АД. 

Въвеждане на 
домашното 
компостиране 

Провеждане на 
популяризационни 
кампании сред  
населенито в селата и 
в периферните 
райони на 
гр.Козлодуй 
 
Определяне на 
общ.терен за всяко 
село и града за 

ОА, 
граждани,
НПО 
 
 
 
 
 
 
ОА и 
кметства 

2010-2013 
 
 
 
 
 
 
 
2010-2013 
 
 

ОБ 
 
 
 
 
 
 
 
ОБ 

Количества 
компостирани 
отпадъци и получен 
компост 

Предотвратяване на 
замърсяване на ОС и 
изхвърляне на 
биоразградимите 
отпадъци в 
контейнерите за 
сметосъбиране 

Не е въведено домашно 
компостиране 



1.1 Подобряване и развитие на системата за управление на отпадъците на територията на общината и ликвидиране на нерегламентираните сметища 
1.2 Повишаване на енергийната ефективност на територията на общината 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Проучване и оценка на 
възможностите за 
изграждане на 
ветрогенераторен парк 

Да се изготвят екологични 
и финансови анализи за 
ползата от подобни 
съоръжения 

ОА, 
външни 
организац
ии 

2010-
2013 

ПРСР Наличие на 
ветрогенераторен 
парк на територията 
на общината 

Стимулиране на 
използването на ВЕИ за 
сметка на 
невъзобновимите 
ресурси 

През 2013 г. не са 
получени уведомления 
за инвестиционни 
предложения за 
изграждане на 
ветроенергийни 
паркове. 

Проучване и оценка  на 
възможностите за 
изграждане на 
фотоволтаични системи 

Да се изготвят екологични 
и финансови анализи за 
ползата от подобни 
съоръжения 

ОА, 
външни 
организац
ии 

2010-
2013 

ПРСР Наличие на 
фотоволтаични 
съоръжения на 
територията на 
общината 

Стимулиране на 
използването на ВЕИ за 
сметка на 
невъзобновимите 
ресурси 

През 2013 г. не са 
получени уведомления 
за инвестиционни 
предложения за 
изграждане на 
фотоволтаични 
инсталации. 

Енергийна ефективност 
на сградите и 
климатизацията, като 
икономия и екология във 
времето 

Да се изготви обследване 
за енергийна ефективност 
на всички сгради- 
общинска собственост на 
територията на общината 

ОА, 
външни 
организац
ии 

2010-
2013 

Национален фонд 
“Козлодуй” – 
приблизителна 
стойност около 
3 000 000 евро 

Реализирани мерки за 
повишаване 
енергийната 
ефективност на 
сградите    

 
Намаляване на 
енергийните загуби 

Санирани са 2 сгради 
на територията на 
община Козлодуй – 
ОДЗ „Радост” 
Козлодуй и ОУ 
„Васил Априлов” с. 
Хърлец. 

 
 

складиране на 
излишните 
биоразградими 
отпадъци 
 

Въвеждане на система 
за оползотворяване на 
строителни отпадъци и 
други неопасни 
отпадъци от 
производството 

Почистване на 
площадки за 
строителни отпадъци 

ОА 2010-2013 ОБ 
45 000лв 

Уплътнена 
площадка за 
строителни 
отпадъци 

Предотвратяване на 
замърсяването на 
прилежащите 
територии 

До момента не е 
въведена система за 
оползотворяване на 
строителни отпадъци. 



Приоритет 2: Осигуряване на достатъчно количество и качествена питейна вода за нуждите на населението и поддържане на 
екологичната инфраструктура 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Доизграждане на 
канализация по 
ул.”Хр.Ботев” и 
ул.”Радецки” в участъка 
от бл.32 до пристанището 

 
Изготвяне и реализиране на 

проект за изграждане на 
канализация и водопровод 

 
 

ОА 

 
 

31.12.2013 

ПУДООС и  
Републикански 

бюджет – 
приблизителна 
стойност около 

1 200 000лв 

Увеличен процент 
от населението 
включено в мрежата 
за отпадни води 

Изградена 
канализация 

Изграждането на 
канализацията е 
приключено. 

Изграждане на 
канализация и 
водопровод по 
ул.”Г.Димитров” 

Изготвяне и реализиране на 
проект за изграждане на 

канализация и водопровод 

ОА 31.12.2013 ПУДООС и МРРБ – 
приблизителна 
стойност около 

3 600 000лв 

Увеличен процент 
от населението 
включено в мрежата 
за отпадни води 

Изградена 
канализация 

До края на 2013 г. не е 
започнато изграждането 
на канализацията и 
водопровода. 

Изграждане на 
канализация и пътна 
част по ул.”Калина” и 
ул.”Ралица” 

Изготвяне и реализиране на 
проект за изграждане на 

канализация и водопровод 

ОА 
 

31.12.2013 ПУДООС, ФАР, 
МРРБ– 

приблизителна 
стойност около 

500 000лв 

Увеличен процент 
от населението 
включено в мрежата 
за отпадни води 

Изградена 
канализация 

Работите по 
изграждането 
продължават. 

Изграждане на 
канализация по 
ул.”Хаджи Димитър” в 
участъка от ул.”Одрин” 
до 
ул.”Ал.Стамболийски” 

Изготвяне и реализиране на 
проект за изграждане на 

канализация и водопровод 

ОА 31.12.2013 ПУДООС – 
приблизителна 
стойност около 

311 000 лв 

Увеличен процент 
от населението 
включено в мрежата 
за отпадни води 

Изградена 
канализация 

Изграждането на 
канализацията е 
приключено. 

Реконструкция на 
водопреносната мрежа 

Подмяна на амортизираните 
тръби и често авариращи 

участъци- поетапно 

ВиК-ЕООД 
Враца,ОА 

2010- 2013 ВиК-ЕООД 
Враца,ПУДООСпро

грами и 
предприсъед.фондо

ве на ЕС ОБ, 
фирмени средства, 
външни източници 

Намаляване на 
загубите 

Икономия на 
ресурси 

През 2013 г. в общината 
са реконструирани 2077 м  
водопроводна мрежа, 
което  е 30, 68 % от 
предвидените за подмяна 
по проект „Интегриран 
инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. 
Козлодуй” 



2.1 Реконструкция и възобновяване на водната инфраструктура на общината и поддържане на екологичната инфраструктура 
2.2 Подобряване на качеството на управление на водите  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доизграждане на 
пречиствателна станция 
за отпадни води 
гр.Козлодуй 

Да се завърши изграждането 
на ГПСОВ 

ОА 2013 Републикански бюджет и 
ПУДООС – приблизителна 
стойност  около 
6 900 000лв 

Изградена ПСОВ Подобрено качество 
на питейните води; 
запазване на водните 
екосистени, 
поддържане на 
биоразнообразието 

ПСОВ е напълно  
изградена, като 
предстои подписване на 
Акт 15 и 16, а през месец 
май 2014 г. се очаква 
въвеждане в 
експлоатация на обекта. 

 

Приоритет 3: Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие 

3.1 Поддържане и опазване на водните ресурси 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Обезпечаване на  
изпълнението на 
националната програма 
и конвенцията за 
опазване чистотата на 
трансграничните реки 
Опазване чистотата на 
останалите 
водоизточници на 
територията на 
общината 

Доизграждане на ГПСОВ 
в гр. Колзодуй 

ОА 2013 Републикански 
бюджет и ПУДООС 
– приблизителна 
стойност  около 
6 900 000лв 

Изградена ПСОВ Съхранение на 
биоразнообразието- 
опазване на цялостта на 
водните екосистеми 

ПСОВ е напълно  изградена, 
като предстои подписване 
на Акт 15 и 16, а през месец 
май 2014 г. се очаква 
въвеждане в експлоатация 
на обекта. 

 
3.2 Опазване, поддържане на природните забележителности, защитените местности, горите, ловните видове и лечебните растения 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Увеличаване на 
процента залесеност на 

Реализиране на кампании 
за залесяване  

ОА, 
ГС, 

2010- 
2013 

ПРСР, общински 
бюджет 

Наличие на 
залесени изоставени 

Повишаване на 
качеството на 

Залесени са 370 дка 
необработваеми земеделски 

Екологична 
инфраструктура 

Изграждане и поддържане 
на пътища, паркове, алеи, 
зелени площи 

ОА текущ ОА- съгласно 
одобрената план- 
сметка 
ПРСР  

 

 
 

 
 
 

 



територията на 
общината 

кметов
е на 
кметст
ва 

449771 лв земеделски земи атмосферния въздух; 
поддържане на 
биоразнообразието 

земи с широколистни дървесни 
видове-бяла акация и топола по 
проект „Създаване на горски 
култури чрез залесяване  на 
неземеделски земи на 
територията на община 
Козлодуй”.  Проектът е 
финансиран от „Програма за 
развитие на селските райони 
2007-2013 г”. Стойността на 
проекта е 193 214 лв. 
Засадени са общо 330 
бр.декоративни храсти и 
дървета в общината през 2013 
г. 
 
 

Актуализация на 
общински план за 
бедствия и аварии 

-Да се идентифицира 
влиянието на 
извънредната ситуация 
върху околната среда 
-Да се отразяват 
проемните в 
законодателството 
 

ОА, 
гражда
нска 
защита 

текущ - Актуализиран план 
за бедствия и 
аварии 

Опазване на 
биоразнообразието 

В края на 2013 г. планът за 
бедствия и аварии е 
актуализиран в частта за 
снегонавяване и обледяване за 
сезон зима 2013-2014. 

Разработване на план за 
управление на 
защитените територии и 
защитените местностии 
на територията на 
общината 

Събиране на информация 
за състоянието, 
местоположението и 
характера на защитеност 

ОА, 
съдейс
твие от 
РИОС
В 

2013 ОП „ОС 2007- 
2013” (край на 
проекта 09.2014 
г.) 

Действащ план за 
управление на 
защитените 
територии 

Опазване на 
биоразнообразието 

В момента се изпълнява 
проект „Картиране и 
определяне на 
природозащитното състояние 
на природни местообитания и 
видове – фаза I ”, с 
бенефициент МОСВ,  като 
очакваният резултат за 
община Козлодуй, е картиране 
и установяване на  
природозащитното състояние 
на природните местообитания 
и видове по Директива 
92/43/ЕИО,  както и определяне 



на рискови за дивите птици - 
по Директива 79/409/ЕИО, 
територии за изграждане на 
ветрогенератори. 

Намаляване на 
пустеещите земи 

Стимулиране на 
екологичното земеделие 
Въвеждане на 
иновативни практики и 
технологии 

ОА, 
земеде
лски 
произв
одител
и 

2013 ПРСР 
449771 лв 

Увеличаване на 
залесените 
територии  

Съхраняване на 
биоразнообразието 

Залесени са 370 дка 
необработваеми земеделски 
земи с широколистни дървесни 
видове-бяла акация и топола по 
проект „Създаване на горски 
култури чрез залесяване  на 
неземеделски земи на 
територията на община 
Козлодуй”. Проектът е 
финансиран от „Програма за 
развитие на селските райони 
2007-2013 г”. Стойността на 
проекта е 193 214 лв. 

 

Приоритет 4: Административно управление, образование и информираност на местната общественост 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ефективно и 
ефикасно управление 
на всички 
идентифицирани 
процеси, оказващи 
влияние върху 
околната среда 

-Идентифициране на 
аспектите на околната среда 
-оперативен контрол върху 
компонентите на околната 
среда  
-организиране на ефективна 
координация между 
административния сектор, 
местната общественост и 
ресорните институции при 
възникване на извънредна 
ситуация, водеща до 
нарушаване на околната среда 

ОА тек
ущ 

- Оперативен контрол върху 
състоянието на околната 
среда 

Подобряване на 
състоянието на околната 
среда 

През 2013 г. са идентифицирани 
значимите аспекти на околната 
среда в общината и са извършени  9 
проверки, съгласно план-график за 
оперативен контрол на ОС. 
Проведени са 7 заседания на  
комитета по околна среда. 

Информационно 
обезпечаване на 
общината с данни за 
състоянието на 

-Отчетност на предприятията 
на територията на общината 
за дейностите, късаещи 
околната среда  

РИОСВ, 
ИАОС, 
БД, 
предпри

тек
ущ 

- Наличие на актуална 
информация за 
състоянието на околната 
среда 

Подобряване на 
състоянието на околната 
среда; Предотвратяване 
на ситуации, водещи до 

През 2013 г. е получена изискана 
информация за състоянието на 
компонентите на ОС в общината 
от следните институции: БДУВ – 



4.1 Повишаване на административния капацитет 
4.2Повишаване на общественото съзнание и информираност за създаване на екологични модели на поведение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Провеждане на 
информационни 
кампании сред бизнеса 
и населението относно 
състоянието на 
околната среда и 
екологичното 
законодателство 

-Изготвяне на информационни 
брошури 
-Провеждане на анкети  
-Участие на обществеността в 
съвместни екологични проекти 
-Публикуване на актуална 
информация за състоянието на 
околната среда на сайта на 
общината 
 

ОА текущ Общински 
бюджет 

Информирана 
местна 
общественост 

Повишаване на 
екологичната 
култура на 
населението 

Проведено обществено обсъждане 
на проект  на  нормативен акт  в 
областта на ОС (Наредба № 5 на 
ОбС Козлодуй) . На сайта на 
общината в раздел Екология 
редовно се публикува актуална 
информация в областта на 
екологията. Проведена е кампания 
по пролетно почистване на града и 
кметствата, като са предоставени 
безвъзмездно на жителите на 
общината  285 фиданки за 
залесяване. Отбелязан е 
международният ден на р. Дунав на 
29.06.2013 г., съвместно с ОДК 
Козлодуй. 

Провеждане на 
информационни 
кампании за разделно 
събиране на 
отпадъците, за 
домашното 
компостиране и за 
опазване на 
биоразнообразието 

-Изготвяне на информационни 
брошури 
- Активно участие на 
населението 

ОА, 
кметове 
на 
кметства 

текущ Общински 
бюджет, 
ПРООН 

Намалено е 
общото 
количество 
отпадъци за 
депониране 

Подобряване 
на състоянието 
на околната 
среда 

Изготвена и разпространена  
брошура за вредата от изхвърляне 
на излезлите от употреба батерии 
в общия поток БО и са посочени 
местата, където са разположени 
специалните контейнери за негодни 
за употреба батерии. Проведена е 
кампания по разделно събиране от  
домакинствата на ИУЕЕО. Като 
част от отбелязване на Деня на 
Дунав е изнесена беседа с ученици на 
тема „Бъди активен – защити 
есетровите риби”. 

компонентите на 
околната среда 

-Наличие на актуални 
доклади от РИОСВ за 
състоянието на околната 
среда на община Козлодуй 
-Изискване на справки от 
ИАОС, БД, РИОКОЗ при 
необходимост 

ятия на 
територ
ията на 
общинат
а 

застрашаване на 
състоянието на 
компонентите на 
околната среда 

Дунавски район – с център Плевен, 
РИОСВ Враца, ИАОС София и АЕЦ 
„Козлодуй”. 



 


