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Приложение № 1
ОТЧЕТ
ЗА 2016 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА”
На основание чл.79, ал. 5 от Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ Кметът на
Общината ежегодно внася в Общински съвет отчет за изпълнение на „Програма за
опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2015 - 2020 година”, приета
от Общински съвет - Търговище с Решение № 6 по Протокол № 54/ 30.07.2015 г.
Отчетът за изпълнение на плана за действие, заложен в Общинската програма за
опазване на околната среда включва информация за степента на постигане на целите на
програмата, резултатът и предприетите мерки.
Главна стратегическа цел на програмата е постигане на стабилни темпове на
икономически растеж, подобряване качеството на живот и намаляване на риска за здравето
на населението, чрез осигуряване на благоприятна околна среда, запазване на
биоразнообразието и устойчиво управление на околната среда.
Целите, които се очакват да се достигнат, чрез програмата са:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

Подобряване качеството на атмосферния въздух;
Подобряване на системата за управление на отпадъците;
Съвременен стандарт на живот, чрез подобряване на ВиК инфраструктурата и
управление на водните ресурси;
Намаляване шумовото замърсяване;
Опазване и поддържане на богато биологично разнообразие, чрез управление
на ресурсите от лечебни растения;
Осигуряване на благоприятна среда за живеене, чрез озеленяване и
поддържане на озелените площи;
Текущ/превантивен контрол върху дейностите по опазване на околната среда
Повишаване на екологичното образувание на населението;

Подобряване качеството на атмосферния въздух

Индикатор за качеството на атмосферния въздух в град Търговище са проведените
дейности и мероприятия за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух през
годината.
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Предприети мерки от страна на Община Търговище за справяне със запрашеността се
свеждат до ежедневното оросяване на улиците през пролетния сезон, ремонта на тези от
тях, които са в лошо състояние и основно почистване и измиване на улиците през есенния
сезон.
Засилено е миенето и оросяването на улиците в районите, където се извършват ремонтни
дейности, асфалтирани са частично и изцяло различни улици в града, извършени са и
редица мероприятия по засаждане на дървета и тревни площи в междублокови
пространства, паркове, пространства за обществено ползване и др.
В приетата план-сметка за сметосъбиране и сметоизвозване за 2016 г., както и в тази за
2017 г. са заложени средства за почистването и миенето на улиците, чрез което се цели
намаляване на запрашеността и ограничаване на замърсителите от фини прахови частици
ФЧ 10.
2. Подобряване на системата за управление на отпадъците
В съответствие с нормативните изисквания, Община Търговище има разработена
„Програма за управление на дейностите с отпадъците” за периода 2015-2020 г. Същата е
разработена в съответствие със структурата и целите на Националния план за управление
на отпадъците и отразява сегашното състояние на системата за управление на отпадъците в
Община Търговище. В програмата са заложени цели за подобряване управлението на
отпадъците и изпълнение на изискванията на българското екологично законодателство в
период до 2020 г.
Основните дейности, извършени през годината по управление на отпадъците в Общината
са:
 Проведена е кампания за Деня на Земята. В рамките на седмица са проведени
различни мероприятия, съвместно с детските градини, училищата и пенсионерски
клубове в Общината.
 Проведени мероприятия по Националната кампания „Да изчистим България заедно”.
 Поддръжка на услугата за безвъзмездно извозване на строителни отпадъци от
ремонтна дейност от домакинствата до 1 куб.м..
 Предварително третиране на отпадъци, чрез сепариране на база сключения договор
на Община Търговище с ДЗЗД „Екосорт Търговище”.
 Въведена е в експлоатация „Площадка за компостиране на растителни и
биоразградими отпадъци”.
 Извършени са проверки по всички населени места в Община Търговище – относно
чистотата на населените места.
 Поддържане на кампанията за събиране на стари батерии, която е много успешна и
хората все повече започват да изхвърлят тези опасни отпадъци в предназначените за
целта места. Точките на разположение на кошчета в град Търговище са над 80 броя.
 Поддръжка на договор за осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване на
едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата с фирма „Марекс” ООД.
Площадката се намира в промишлената зона на град Търговище и на нея е обособена
площ за безвъзмездното предаване на отпадъци от гражданите на Община
Търговище.
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 Осигурено е и безвъзмездното предаване на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване /ИУЕЕО/ на територията на Община, чрез договор с
организация по оползотворяване „Елтехресурс”АД;
3.Ефективно управление на водните ресурси

През 2016 г. са извършени планови почиствания на реки и дерета на територията на
Община Търговище, с цел осигуряване на проводимост на водите и недопускане тяхното
преливане в периодите на обилни валежи. Почистени са следните участъци:
-

-

Дере в с.Давидово ;
Дере в с.Лиляк;
Дере в кв. Въбел;
Дере в кв. Бряг;
Дере в с. Дралфа;
Дере в с. Подгорца;
Дере в с.Голямо Соколово;
Дере в с.Здравец;
Дере в с. Разбойна;
Дере в с.Руец;
Дере в с.Кралево;
Дере в с. Ловец;
Дере в с. Бистра;
Участъци по река Сива – в рамките на град Търговище – почистени са участъци от
моста на бензиностанция „Тайфун” до моста на „Топливо”- облицовъчната част на
реката и участъка по ул. „Сива”;
Участъци по р.Врана- в промишлената зона на града – от моста на бул. „29-ти
януари” до фирма „Феникс- пластик”;

4. Шумово замърсяване
Ежегодно, в съответствие с изготвена програма за мониторинг Регионална здравна
инспекция /РЗИ/ - Търговище извършва замервания на комунално - битовия шум в 20
пункта на територията на града.
През 2016 г. е извършено замерване, съгласно Методика на Министерство на
здравеопазването, като пунктовете са разпределени както следва: - до 40% - в райони,
прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета /8 пункта/; - до 30% - в райони с
промишлени източници на шум /6 пункта/; - до 30 %- в райони с обекти, подлежащи на
усилена шумозащита /6 пункта/.
Съгласно доклада от замерването най-високи средни шумови нива са измерени в
пунктовете, находящи се на улици с интензивен трафик.
Най-общо резултатите от измереното ниво на шума в град Търговище са дадени в
следващата таблица:
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Пункт
/адрес/
І.Пунктове върху територии, прилежащи
към пътни, железопътни и въздушни
трасета
1.Пунктове върху територии, подложени на
въздействието на интензивен автомобилен
трафик
1.1 бул. „ Александър Стамболийски”
1.2. бул. „Цар Освободител”
1.3. ул. „Кюстенджа”
1.4. ул. „Паисий”
1.5. ул. „Гладстоун”
1.6. ул. „Скопие”
1.7. бул. „Митрополит Андрей”
1.8. бул. „Трайко Китанчев”
ІІ. Пунктове, върху територии с
промишлени източници на шум –
производствено- складови територии и
зони.
2.1. бул. „Трети март”
2.2.бул. „29-ти януари”
2.3. ул. „Одрин”
2.4. ул. „Раковски”
2.5. кв. „ Изток”- ул. „Епископ Софроний”
2.6. кв. „Въбел”
ІІІ.
Пунктове
върху
територии,
подлежащи на усилена шумозащита
1.Жилищни зони и територии
1.1.кв. „Запад 3”
1.2.кв. „Запад 1
1.3.ул. „Трапезица”
2.Зони за обществен и индивидуален отдих
2.1.ул. „Стефан Куцаров”
3.Зони за лечебни заведения и санаториуми
3.1.бул. „Сюрен” /МБАЛ/
4. Зони за научно-изследователска дейност
4.1. ул. „Братя Миладинови”
Общ брой на пунктовете с нива над
нормата

Измерена
стойност
dB(А)

Норма,
Гранична
стойност
dB(А)

66.1
60.7
67.9
68.8
66.3
67.6
68.4
61.3

60
60
60
60
60
60
60
60

Над нормата
Над нормата
Над нормата
Над нормата
Над нормата
Над нормата
Над нормата
Над нормата

57.6
68.2
55.8
54.2
61.6

70
70
70
70
70
70

Под нормата
Под нормата
Под нормата
Под нормата
Под нормата
Над нормата

48.4

55
55
55

Под нормата
Над нормата
Под нормата

50.7

45

Над нормата

48.9

45

Над нормата

65.54

45

Над нормата
13 броя

70.3

50.4

56.1

Над/под нормата

За намаляване на шумовото замърсяване и вредните ефекти от него през 2016 г. от
общинска администрация са предприети мерки за подобряване на експлоатационното
състояние на пътните настилки и условията на живот в съвременната градска среда,
изразяващи се в частични и цялостни ремонти на улици в града. Проведени са
допълнително мероприятия по озеленяване в града за намаляване на въздействието от
автомобилният транспорт, като прах, шум и др.
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5. Опазване на ресурсите от лечебни растения
Със Закона за лечебните растения са въведени такси за събирането и ползването на билки и
генетичен материал от диви и култивирани лечебни растения от земеделски земи от
поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените места общинска собственост., както и от територии в строителните граници на населените места общинска собственост, независимо от предназначението им.
Ежегодно със Заповед на Кмета на Общината населението се информира за забрана за
бране, продажба и изкупуване на билките от защитени растения и видове под специален
режим, както и за забраната за бране на липов цвят.
Целогодишно експерти от Общинска администрация - Търговище, както и експерти от
РИОСВ-Шумен извършват проверки на билкозаготвителните пунктове за съответствие с
изискванията на Закона за лечебни растения, които включват проверка на количествата
декларирани и количествата действително набрани билки, начина им на откъсване, бране,
състоянието им и т.н. Издадените позволителни за бране на билки за 2016 г. са 40 бр.,
включващи разрешение за бране на следните видове:
№

Билка

1.

Коприва

2.
3.

Левруда
Слез

Вид
Корени
Стрък
Лист

Стрък

9.
10.

Полски хвощ
Жълт кантарион

11.
12.
13.

Шипка

Стрък
Цвят
Лист
Плод
Лист
Стрък
Цвят
Плод
Лист
Лист
Цвят
Цвят
Стрък
Цвят
Плод

Глухарче
Комунига

Стрък

4.

Глог

5.

Медуница

6.

Бъз/бъзак

7.
8.

Живовлек
Липа

Лист

Количество /кг/
3 000

14 300
18 200
1 000
200

13 331
1 250
6 600
400
900

600
5 050
700
300

775
2 000
300
500
550
200
200

Общото количество на позволените за събиране билки през годината е 70 356 кг.
Издадените позволителни за добив на билки през 2016 г. са на 15 броя физически и
юридически лица, регистрирани, като билкозаготвители.
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Контролът на защитените видове билки и техните местообитания се осъществява, както от
експерти на общинска администрация, така и от експертите на РИОСВ- Шумен. За
извършени нарушения на нарушителите се съставят актове по ЗЛР.
6. Озеленяване и поддържане на озеленените площи
Зелената система на град Търговище обхваща изградените зелени площи в централната
градска част, градските паркове, междублокови пространства, зеленината по поречието на
реките Врана и Сива.
През 2016 г. са извършени следните дейности и мероприятия по озеленяване, поддържане и
възстановяване на зелени площи в Общината:

-

-

-

-

Изграждане композиция „Герб на гр. Търговище“ и цялостен ремонт на
тротоарната настилка;
Подмяна на улично озеленяване и ремонт на тротоарна настилка по ул.
„Славейков“ в гр. Търговище;
Поддържане растителността в зелените площи за широко и ограничено
обществено ползване и зелени площи със специфично предназначение на
територията на гр. Търговище;
Поддръжка на зелени площи в местност „Парка”;
Благоустрояване дворното пространство на четири целодневни детски градини в
гр. Търговище, както и цялостен ремонт и реконструкция на 19 бр. детски
площадки разположени в дворовете им;
Поддръжка и частични ремонти на площадки за игра, разположени в
междублокови пространства в гр. Търговище;
Поддръжка на тревната настилка в спортни терени;
Изграждане на площадки за фитнес на открито /в кв. „Запад 2“, кв. „Запад 3“,
ул„ „Скопие” до детската площадка/
Съвместна работа с колектив от „Кока-кола“ ХБК Търговище по засаждане на
дървета в парк „Детски комплекс – Роден кът“;
Съвместна работа с Асоциация на професионалните озеленители в България по
засаждане на 1 бр. Liriodendron tulipifera
Съвместна работа с активно участие на ученици, учители и родители при
подготовка и изпълнение на проекти финансирани от ПУДООС на тема „Обичам
природата - и аз участвам“ / III ОУ „П. Р. Славейков“ - гр. Търговище, СУУУС
„Св. Иван Рилски“ - гр. Търговище, ОУ „Г. С. Раковски“ - с. Голямо Ново, ОУ
„Паисий Хиляндарски“ - с. Надарево/;
Изграждане на кътове за отдих и игри, озеленяване и почистване на терени по
проекти финансирани от ПУДООС на тема „Обичам природата - и аз участвам“
/ с. Алваново, с. Здравец, с. Кръшно, с. Руец /;
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7. Превантивна дейност
Като превантивна мярка за ограничаване на запрашимостта в града и селата, както и за
ограничаване на шумовото въздействие през 2016 г. са асфалтирани частично и напълно
следните улици:
Цялостно асфалтиране на улици в град Търговище:
- Ул. „Сюрен”;
- Ул. „ Кюстенджа”;
- Ул. „ Петра” ;
- Ул. „ Стара планина” ;
- Ул. „Стефан Куцаров” ;
- Ул. „ Крали Марко” ;
- Ул. „ Опълченска” ;
- Ул. „ Марица” ;
- Ул. „ Яворов” ;
- Ул. „ Цар Иван Асен” ;
- Ул. „ Петрохан” ;
- Ул. „ Раковска” ;
- Ул. „Беласица” ;
Частичен ремонт на улици:
- Ул. „Христо Ботев”
- Ул. „Хаджи Димитър”
- Ул. „Велико Търново”
- Ул. „Арда”
- Ул. „ Братя Миладинови”
- Ул. „ Радецки”
- Ул. „ Граф Игнатиев”
- Ул. „ Хан Крум”
- Ул. „Любен Каравелов”
- Ул. „ Тодор Каблешков”
През годината са извършени и планови резитби на опасни и изсъхнали клони на дървета.
Издадени са и разрешителни за резитба и отсичане на дървета на физически и юридически
лица.
От проведените мероприятия и действия, свързани с опазването на околната среда по
кампанията за Деня на Земята са извършени дейности по озеленяване, съвместно с детските
градини, училищата и пенсионерските клубове в Общината.
От проведените дейности по Националната кампания „Да изчистим България заедно” са
събрани и депонирани отпадъци в общо количество 255,440 тона от почистена площ 956
000 кв.м. Общият брой на почистените места в общината е 278. Броят на доброволците,
които се включиха в кампанията е 3 876.
Общото количество на предадени за сепариране през 2016 г.отпадъци е 12 650,14 тона, от
които са отделени рециклируемите и оползотворими отпадъци в общо количество 4 295,82
тона и 3 221,74 тона фракция, използвана за запръстяване на депото. По този начин се цели
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намаляване на количеството на отпадъците, които ще постъпят за депониране на депото,
както и по- голям процент на оползотворяване на отпадъците.
Изградена и въведена в експлоатация е ”Площадката за компостиране на растителни и
биоразградими отпадъци”.
През годината са извършени проверки по жалби, сигнали от граждани, както и за контрол
по чистотата в града и населените места. Постигнатите резултати от контрола по чистотата
се обобщават и публикуват ежемесечно на интернет сайта на Общината. Общо съставените
през годината Констативни протоколи за установени нарушения по наредбите на Общината
са 412 бр., а Актовете за установяване на нарушения 6 бр.
Съгласно подадените Заявки за извозване на строителни отпадъци от домакинствата до 1
куб.м. през 2016 г. са извозени такива от 37 броя адреси, на територията на гр. Търговище.
8. Повишаване на екологичното образование на населението

За увеличаване интереса и екологичното мислене на населението през годината се
провеждат различни мероприятия, като описаните в предишната точка, а именно: кампании
за Ден на Земята, кампании за почистване на различни площи и др.
Всяка информация касаеща околната среда се публикува на интернет сайта на Община
Търговище, където има създадена специално за целта секция „Околна среда”.
На сайта е публикуван и „горещ телефон” за подаване на сигнали от граждани за
замърсяване на околната среда. Друг начин по който гражданите могат да сигнализират за
нарушения и/или да изкажат своето мнение или препоръка относно управлението на
околната среда е, чрез подаване на електронно писмо по e-mail адреса на Общината или в
деловодството в Центъра за административно обслужване. Всеки сигнал, препоръка и/или
предложение се разглежда от необходимите длъжностни лица и се отговаря писмено за
предприетите мерки и действия.

Съгласувал:
инж.Димо Димов, директор на дирекция УТ
Изготвил:
Йоана Стефанова, ст.експерт в дирекция УТ
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