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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за 2019 година на Програмата за
опазване на околната среда на територията на Община Генерал Тошево в раздел VІІІ
План за екологично действие /план за опазване на околната среда/ на община Генерал
Тошево;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.79, ал.1 и ал.4 от Закон за опазване на околната среда, Общински
съвет Генерал Тошево е приел “Програма за опазване на околната среда на община
Генерал Тошево” с Решение № 3-9/ 30.04.2004 г. Същата е актуализирана с реш. № 9-5/
20.12.2018 год. в раздел VІІІ- План за екологично действие на Община Генерал
Тошево/ План за опазване на околната среда на територията на община Генерал Тошево
с период на действие 2019-2021 год.
Основните цели, залегнали в програмата, са насочени към опазване на околната
среда, в частност опазване на води, въздух, почви, биоразнообразие, зелена система и
намаляване вредното въздействие на отпадъците и шума, както и ангажиране на
населението на общината с опазването на околната среда.
Изпълнените дейности по дадените приоритети през 2019 год. в Програмата по
опазване на околната среда и в Програмата за управление на отпадъците на
територията на община Генерал Тошево, съгласно чл.52, ал.2 и ал.9 на Закон за
управление на отпадъците, са посочени в Приложение №1, което е неразделна част от
настоящата докладна.
Във връзка с чл.52, ал.2 и 9 на Закон за управление на отпадъците и съгласно чл.
79, ал. 5 от Закон за опазване на околната среда, Кметът на Община Генерал Тошево
ежегодно внася в Общински съвет отчет за изпълнение на „Програма за опазване на
околната среда на община Генерал Тошево”.
Съгласно чл.79, ал.6 от Закон за опазване на околната среда, отчетите по
Програмата се предоставят за информация на РИОСВ- Варна.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Генерал Тошево да вземе
следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.24 на Закон за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 79, ал.4 и ал.5 от Закон за опазване на околната среда и
чл.52, ал.2 и ал.9 от Закон за управление на отпадъците, Общински съвет- гр. Генерал
Тошево РЕШИ:
І. ПРИЕМА Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната
среда на община Генерал Тошево за 2019 година, съгласно Приложение №1.
ІІ. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Генерал Тошево

Съгласували:
Д. Димитров- зам. кмет на Община Генерал Тошево
Инж. Ст. Лищева- нач. отдел „ТУСИДЕ”
Изготвил:
Г. Георгиева - гл. спец. еколог

Приложение №1

ОТЧЕТ
за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Генерал
Тошево” за 2019 година.
І. Подобряване качеството на атмосферния въздух
Контролиране на различните видове замърсители емитирани от основните
източници на замърсяване на атмосферния въздух /промишленост, автомобилния
транспорт и битовия сектор/
Контрол на източниците на замърсяване на атмосферния въздух на територията
на общината се извършва от РИОСВ-гр. Варна и РЗИ-Добрич. Фирмите, които
замърсяват наднормено въздуха превеждат ежемесечно средствата за наложените им
санкции, като част от тях постъпват в общината и се разходват само за проекти и
дейности по опазване на околната среда.
Изпълнява се Плана за устойчиво енергийно развитие на община Генерал
Тошево. В тази насока работи общината, като през 2019 година биоразградимите
отпадъци от контейнери за разделно събиране на биоотпадъците, се извозват на
Регионалното депо- с. Стожер за правилното им обезвреждане, за да не замърсяват
атмосферния въздух. За 2019 година количеството на разделно събраните в кафявите
контейнери биоразградими /зелени/ отпадъци, извозени на Регионалното депо от
сметосъбиращата фирма, достигна 444 тона. Наред с това допълнително на
Регионалното депо от общия поток битов отпадък е отделена биофракция от
приблизително 1470 т., която е насочена за преработката й в компост.
Повишаване енергийната ефективност на сгради общинска собственостсаниране на сгради, подмяна на отоплителни инсталации
През 2019 год. продължи работата на Общината в посока внедряване на мерки за
енергийна ефективност на жилищни блокове в гр. Генерал Тошево, както и на редица
обществени сгради. С избрани по реда на ЗОП фирми са сключени договори за
изпълнение санирането на жилищни блокове в града по проект BG 16RFOР001-2.0020025-С01 „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради с адрес„В.Априлов” №4, ул. „Трети март” №6 и „Трети март” №38 в гр. Генерал Тошево” на
стойност 1 170 422 лв. и обществени сгради по проект BG 16RFOP001-2.002-0024/
15.03.2019 год. „ Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр.
Генерал Тошево” на стойност – 1 172 167 лв. Обхват на инвестицията за обновяване на
обществени сгради през 2019 год. са сградите на ул. «Д. Благоев» №6, ул. «Васил
Априлов» №18, ул. «Трети март» №8А и многофамилни жилищни сгради с адреси:
«Васил Априлов» №2, ул. «Трети март» №10 гр. Генерал Тошево.
Изпълнява се приетата Програма за енергийна ефективност на община Генерал
Тошево, като по линия на капиталовата програма за 2019 г. са планирани и изпълнени
обекти, включващи ремонти на кметствата в селата Кардам, Малина, Горица и
Средина. Извършен е ремонт на здравна служба с. Кардам и ремонт помпа с.Люляково.
Извършени са ремонти на сградите на: Пенсионерски клуб на ул. „П.Д.Петков”
гр. Генерал Тошево, Ученическо общежитие- гр. Генерал Тошево, НЧ с. Василево, НЧ
„Й.Йовков” с. Росица, НЧ с. Пчеларово, НЧ „Й. Йовков” с. Красен, НЧ с. Преселенци.
Основен ремонт и обновяване на Спортна зала гр. Генерал Тошево и сграда на бул. „Д.
Орлов” /бивша гара/.
Извършено е газифициране на кухненския блок на сграда на ДГ „Пролет”, както
и ремонт на отоплителната инсталация на ДГ в с. Василево. Доставка и монтаж на газов
котел за стола на социален патронаж- гр. Генерал Тошево.

За редуциране на замърсителите в атмосферния въздух в общината осветлението
на улиците продължава да се реализира с енергоспестяващи лампи. През 2019 год. сe
извърши разширение на уличното осветление по входно- изходните артерии на града
като са монтирани енергоспестяващи лампи по улиците «Опълченска», «Хан Кардам»,
«Янтра», ул.«Васил Априлов» изхода за с. Присад.
Поетапна реализация на проекти за газификация на учреждения.
Разширяване газоснабдяването на битови и промишлени консуматори.
Насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източнициизграждане на ВЕП и ФЕП, монтиране на слънчеви колектори, използване на
биомасата като енергиен източник
Община Генерал Тошево работи за изграждане на необходимата инфраструктура
за газоснабдяване на битови и промишлени консуматори. За намаляване вредните
емисии в атмосферния въздух през 2019 год. в община Генерал Тошево по данни от
газоразпределителното дружество, са изградени газоразпределителни връзки по
улиците “Първи май”, „Черно море”, „Велико Маринов”, „Велко Ангелов”, “Мадара”,
”Васил Койчев”, „В. Комаров”, „Васил Априлов”, „Ал. Стамболийски”, „Тунджа”,
„Ивайло”, „Цар Борис” в гр. Генерал Тошево и са включени нови 131 бр. битови и 4 бр.
обществени консуматори на газ.
На територията на общината през 2019 год. публично са обявени над 30 бр.
преписки на различен етап и оповестени над 7 бр. решения издадени от РИОСВ- гр.
Варна за инвестиционни предложения.
Поддръжка на пътищата. Преасфалтиране на улици и периодично
почистване на уличните платна в населените места
За намаляване запрашеността на въздуха на територията на община Генерал
Тошево периодично се извършва почистване на територии за обществено ползване в
населените места. Тази дейност през 2019 год. се осъществява от наети и от назначени
на работа лица по „Регионалната програма” и програма „Развитие на човешките
ресурси”, както и от лица на социално подпомагане в общината.
Фирма избрана по реда на ЗОП извършва механичното почистване на главните
улици в града и ръчното почистване на териториите за обществено ползване в
централната част на гр. Ген. Тошево през 2019 год.
На натоварените и с интензивно движение улици в града, а и в голяма част от
селата се поддържа маркировката на направените пътни неравности /препятствия/ за
ограничаване скоростта на движение на МПС и в тази връзка намаляване на шумовото
натоварване, запрашеността и др.
За поддържане и възстановяване на Общинската пътна и улична мрежа с
планираните през 2019 год. средства, се извърши ремонт на улици в гр. Генерал
Тошево, както следва: ул. «Калиакра», ул.„Цвятко Радойнов”, ул. „Гео Милев”,
ул.„Неофит Бозвели”, ул.„Любен Каравелов”, ул. „Гавраил Генов”, ул. „Мусала” , ул.
„Рила планина” и ул. „Ивайло”, ремонт ул. „Седма” и ул. „Осма” с. Йовково, улица в с.
Къпиново от ОК 13 „а”, ул. „Осма” с. Преселенци, улица "Десета" село Дъбовик, ул.
„Втора” и ул. „Четвърта” с. Василево. Направи се с трошенокаменна настилка на
улицата, обслужваща гробищния парк в с. Присад и бе ремонтиран площада в същото
село. По «Програма за развитие на селските райони BG06RNP001-7.001-0140-C01
общината кандидатства за рехабилитация на ул. «В. Алексиев» гр. Генерал Тошево,
реконструкция на ул. «Втора» с. Люляково и реконструкция на ул. «Антимовски хан» с.
Кардам. Предвидените ремонтни дейности са на стойност 1 093 561 лв.
Извърши се ремонт и почистване на:
- път DOB 1122 /ІІ29 Добрич- Генерал Тошево / –граница община (Добрич- Генерал
Тошево) ІІІ-29043 Царевец- Пчеларово от км. 6+000 до км. 8+800;

- път ІV 29052 /ІІ-29 Добрич / Пленимир от км. 0+000 до км. 5+400;
- ремонт на път ІV 29052 /ІІІ 2904 Кардам- Бежаново/ с. Вичево от км. 1+500 до км.
5+100;
- ремонт път DOB 1048 /ІІІ-296 Василево-Каварна/ с. Средина от км. 4+700 до км. +400;
- ремонт на път DOB 3037 /ІІ-29/ Кардам- Горняк от км. 0+000 до км. 0+450;
- ремонт на път DOB 3043 /ІІІ-2904 Спасово- Бежаново/ с. Ал. Стамболийски от км.
0+000 до км. 0+400;
-Рехабилитация на път DOB-3032 "( ІІ-29 "Добрич - Ген. Тошево) -Дъбовик"
от км 0+000 до км 4+500;
-„Рехабилитация на път DOB – 1047 ( III –296 ”Ген. Тошево – Каварна”), Василево –
Балканци от км 0+000 до км 3+900;
За зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежа на територията на
общината се сключи договор с „Пътно строителство” АД –гр. Добрич. Почистени са
общинските пътища от самораслите храсти и издънките на дървета, повдигнати са
короните на дърветата по общинските пътища DOB-3032 /Община Добричка- Дъбовик/,
пътя за с.Вичево, с.Житен- с. Красен, с. Писарово.
Във връзка с изпълнение на поетите задължения, Агенция ”Пътна
инфраструктура” през отчетния период извърши почистване на републикански пътища
от саморасли храсти и издънки на дървета, повдигнати са короните на дърветата от
републиканската пътна мрежа.
С монтираната на трактора листосмукачка се извършва почистването на сухи
листа и окосената трева събрани от общинските улици. С прикачния инвентар на
тракторите за косене целогодишно се поддържат всички пътища на общината окосени и
без бурени.
Поетапна подмяна на амортизирания автомобилен парк собственост на
общината
С наличния багер-челен товарач, се осъществява поддържане проводимостта на
деретата, почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци.
С наличните вишки, се осъществява поддържане структурните елементи на
зелената система в общината освобождаване от прорасла растителност и подмяна на
уличните лампи и осветителни тела.
ІІ.Подобряване управлението на водните ресурси, разумното ползване и опазване
на водите
Реконструкция и рехабилитация на водопроводните мрежи на селищните
водоснабдителни системи
Извършена е подмяна на довеждащ водопровод в с. Малина, община Генерал
Тошево.
Почистване чашката и благоустрояване на язовир Дрян
Районът на язовир „Дрян” е благоустроен и се поддържа в добър вид. Осигурени
са контейнери за сметосъбиране за летния период. Изградената сцена се ползва за
организиране на културни мероприятия, като през 2019 година както и предходните 4
години, се провежда събор за Еньовден.
Поддържането на основните съоръжения на язовира се извършва от
концесионера. Нает е оператор на язовирното съоръжение, съгласно разпоредбите на
Закона за водите. Монтирано е измервателно устройство за измерване на водното ниво
на язовира. Определени са общински служители, които подават данни за язовир
«Дрян». Извършено е от общината почистване на деретата завирявани в язовира, с цел
осигуряване на нормалната им проводимост.Поддържа се общинският път обслужващ
язовира, чрез целогодишно косене и окастряне на храсти, почистване от саморасли
дървета и издънки.

Мониторинг качеството на питейните и отпадъчните води
Мониторинг качеството на питейните води извършват РЗИ- Добрич и „ВиК”
АД- Добрич.
Отклонения от нормите за питейно-битово водоснабдяване през годината не се
наблюдават, с изключение на допуснато замърсяване на питейната вода в кв. Пастир,
гр. Генерал Тошево през годината. Изключение правят и водите добивани от плитки
сондажи по показател нитрати.
Отпадъчните води се контролират от „ВиК” АД- Добрич, РИОСВ- Варна и
Басейнови дирекции- Варна и Плевен. През настоящата година е издадено Решение от
БДДР- Плевен за продължаване срока на Разрешително за заустване на пречистените
отпадъчните води от ПСОВ гр. Генерал Тошево в повърхностен воден обект /сухо
дере/.
Контрол по неправомерно изхвърляне на отпадъци и др. в канализацията при
подадени сигнали от граждани се извършва от общински служители целогодишно.
Разрешения за включване към общинската канализационна мрежа се издават от гл.
архитект на общината и ВиК- Добрич.
Обявени на сайта на общината и поставени на определеното за това място в
Общинска администрация- гр. Генерал Тошево са съобщения, заявления и решения,
относно издаване на разрешителни за ползване на водни обекти от БДДР – гр.Плевен и
БДЧР- гр.Варна, като броят им за 2019 година достигна 6.
За поливането на общинските зелени площи и тревата на стадион «Спортист» в
гр. Генерал Тошево, се ползва тръбен кладенец, чието оборудване с помпена
хидрофорна система се поддържа целогодишно и се извършва мониторинг на водите
добивани от него от акредитирана лаборатория. За отчитане пред Басейнова дирекция
дунавски район на потребената вода и извършения мониторинг се изготвя ежегодно
доклад и декларация, на база които се заплаща и потребеното количество подземна
вода на държавата.
ІІІ.Устойчиво ползване на почвите
Превенция на пожари, наводнения. Борба с ерозията /почистване и
корекция на дерета, възстановяване на полезащитните пояси, забрана за опалване
на стърнищата/
Периодично на територията на общината се извършва почистване на деретата с
цел осигуряване тяхната проводимост и съответно намаляване възможностите за
затлачване, които биха довели до наводнения. Ежегодно от междуведомствена комисия
се извършва оглед за проводимостта на деретата. Почистват се и се възстановяват
нарушени терени на територията на общината.
Извършено е частично почистване от наноси и възстановяване профила на
коритото на дере в с. Преселенци, с. Кардам и осигуряване проводимостта на река
Красенска, в с. Изворово и с. Красен, с.Росен. Цялостно почистване коритото на дере в
с. Зограф. Проектиран и изграден е водосток в с. Росен.
Ежегодно във връзка със заповед на областния управител се издава и заповед на
кмета на общината за ограничаване на дейностите, които са предпоставка за
възникването на пожари. Упълномощените от кмета лица дават предписания във връзка
с пожаробезопасността при складиране на материали, слама и др. разписани в Наредба
№1 на Общината. Сформират се гасачески групи за всяко населено място на
територията на общината и се прави оглед на пожарните хидранти.
За повишаване сигурността на гражданите и персонала в Общинска
администрация гр. Генерал Тошево е монтирана пожароизвестителна инсталация и е
обучен персонала в ОА за реагиране в ситуация на възникнал пожар.
Устойчиво ползване на пасища и ливади

През 2019 год. отдел „Собственост и стопански дейности” отдава под наем
общински земи и пасища, като през годината действащи са над 300 броя договори за
индивидуално ползване на общински пасища и наем на земеделски земи от общинския
поземлен фонд. В договорите са залегнали клаузи, съгласно, които наемателите се
задължават да не променят предназначението на ползваните от тях земи и пасища, да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като са длъжни да почистват
площите. В договорите се забранява торенето на пасищата с изкуствени торове и
използване на води и утайки от пречиствателни станции.
Периодично служители от общинска администрация и междуведомствени
комисии извършват огледи и дават предписания за складовете и кубовете, в които се
съхраняват препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.
ІV.Подобряване състоянието на зелените системи в населените места на общината
Поддръжка, опазване и реконструкция на паркове, градини и улично
озеленяване
Дейността „поддържане” е непрекъснат процес, осигуряващ необходимите
условия за функционирането на зелената система - валиране на зелените площи, косене,
поливане и подхранване с комбинирани минерални торове.
На територията на града периодично се почистват тревните площи, цветните
лехи по улиците и парковете от плевели, паднали листа, сухи клони и отпадъци.
Застаряващите храсти по булевардите, междублоковите пространства, парковете се
подмладяват, а другите се поддържат и оформят чрез резитба по улиците „Д. Благоев”,
”Трети март”, „Г. С. Раковски”, „Дружба” и ”В. Априлов”. След всяка коситба на
тревните площи, засадената в тях декоративна растителност - туи, ели, албиции и юки
се окантяват.
В началото на зимния период, за предпазване от счупването им от снеговете
някои от дървесните видове се овързват с корда, а други със зебло.
През пролетта за прочистване от плевели свободните терени се третират с
препарат - гробищни паркове, общински пътища, тротоари и паркови алеи.
Извърши се двукратна обработка- дезакаризация и дезинсекция на общинските
зелени площи, а лятото се обработват храстите и цветята нападнати от вредители.
Оформя се храстовата растителност по улици и булеварди в гр. Генерал Тошево
и селата. Поддържат се структурните елементи на дървесната растителност в
населените места на общината и по общинските пътища. В тази връзка през 2019 г. са
издадени над 43 бр. заповеди за оформяне, окастряне или премахване на суха
декоративна растителност на територията на общината. Функционира въведената
система за електронно издаване на превозни билети при превоз на получения дървен
материал или дърва за огрев, като броя на превозните билети за 2019 год. достигна над
138, след издадени разрешителни и маркирана дървесина от общината.
За зацветяването в града се подготвя разсад от собствен неотопляем разсадник.
Всяка есен площите в разсадника се наторяват с оборска тор и се окопават като се
подготвят за засяване семената на летните цветя. Правят се парници покрити с
полиетилен, тъй като семената се засяват през месец март. Този процес се повтаря и
през месец юли когато се засяват семената за пролетните цветя. 80% от разсада, който
ползваме е собствено производство. Цветята и храстите, които изискват по-специфични
условия при производство се доставят от други разсадници. Такива са част от
едноцветните виоли, нови видове цветя, сакъсчета и каскадни петунии, които
засаждаме в саксии и поставяме на специални конструкции по стълбовете на
централните улици.
Освен изграждането на нови обекти работниците по оперативна програма „РЧР”
и регионална праграма, както и заработващите социалните си помощи, извършват и

текуща дейност, а именно: периодично почистване на тревните площи и цветните лехи
по улиците и парковете от отпадъци, плевели, паднали листа и клони.
Изработената и монтирана от спомоществуватели в града питейна фонтанка на
централната алея в парка в гр. Генерал Тошево се поддържа в изправност. Подмениха
се всички начупени дървени части на пейките от наличното парково обзавеждане.
Боядисаха се всички пейки и детски люлки на територията на града.
През 2019 год. се извърши подмяна на изсъхналата растителност в Централен
градски парк- гр. Генерал Тошево, парка с паметника на загиналите във войните, по ул.
„Г. С. Раковски”, засяха се цъфтящи многогодишни растения на входа и изхода на
града, дървета и храсти в парка.
Благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства, училищни
дворове и др. обществени територии
През 2019 год. Общинска администрация работи в посока за подобряване на
градската среда, благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства, чрез
изграждане на подходи и паркинги, подходящо оформяне на градинките в гр. Генерал
Тошево, а наред с това и периодично се извърши опресняване на маркировката на
паркинги, улични платна и пешеходни пътеки.
Поддържа се озеленяването на междублокови пространства, училищни дворове
и улици в града. Косят се и се поддържат тревните площи на благоустроените
пространства, както и по улици, паркове и детски площадки.
Извърши се основно почистване на самораслата растителност в зелени площи до
бивша сграда на Държавен резерв след ЖП- прелеза в гр. Генерал Тошево.
На ул. «Трети март» граничеща с ул. «Мадара» в гр. Генерал Тошево и други
райони са монтирани детски площадки, върху изградени бетонови основи с
противоударна настилка, обезопасени с цветни оградки и с монтирани на тях пейки и
кошчета за отпадъци. Изгради се фитнес площадка в парка с паметника на загиналите
във войните.
Общината за благоустрояване на обществени територии през 2019 год.
възстанови частично тротоарите по ул. «Димитър Благоев», гр. Генерал Тошево,
извърши ремонт на тротоар в с. Равнец, ремонт на тротоар около сградата на
кметството в с. Дъбовик. Достави и монтира автоспирка пред Читалището в с. Кардам и
под СУ «Н.Й.Вапцаров» гр. Генерал Тошево, направи ремонт на атоспирката в с. Сноп.
За подобряване на спортната инфраструктура на територията на община Генерал
Тошево и осигуряване на по-добри възможности за развитие на физическо възпитание
и спорт от всички жители на общината, се извършва поддръжка на съществуващите
спортни площадки със съоръжения в Централен градски парк гр. Генерал Тошево.
Извърши се ремонт на Спортна зала гр. Генерал Тошево.
През 2019 год. бе направен ремонт на оградата на НЧ в с. Зограф, както и
доставка на контейнери за обредни ритуали на гробищните паркове в с. Преселенци, с.
Спасово, с. Присад.
Извърши се благоустрояване на парк «Бойна слава» в гр. Генерал Тошево,
площад в с. Присад, площад с. Изворово. Ремонт вход и стълбище НЧ с. Люляково,
ремонт стълбище на НЧ с. Преселенци, ремонт на паметник -Крилото в гр. Генерал
Тошево, както и поддържане на озеленяването край него.
Възстановени бяха парковите композиции от храстова и дървесна растителност в
западната част на Централен градски парк пред реституираните складове за изолиране
на парка от шум, прахови емисии и димни газове от автомобилите, преминаващи по
бул. «Добри Орлов», гр. Генерал Тошево.
На двата входа на гр. Генерал Тошево по път ІІ 29 в изградените цветарници в
стар стил с керемиди се засяха цъфтящи растения.

Организиране провеждането на залесителни кампании и озеленителни
мероприятия
След почистване при акция на общински терен в близост до гробищния парк в
гр. Генерал Тошево се извърши облагородяване на същия, чрез залесяването му с над
1200 бр. червен дъб, липа и кедър. Залесителната акция организирана от общинска
администрация се извърши съвместно с ТП на ДГС- Генерал Тошево и училища и
детски градини в града.
Попълниха се местата, където дръвчетата бяха изсъхнали на детски площадки,
както и се извърши засаждане на нови дървета и храсти в Централен градски парк,
детски площадки и междублокови пространства.
За възстановяване на полезащитните пояси Държавно лесничейство- Генерал
Тошево системно извършват залесителни мероприятия на мястото на изсечените пояси.
Ежегодно се извършва инвентаризация на залесените площи.
V.Опазване на биоразнообразието
Основната цел е съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови
екосистеми, местообитания, видове и особености на ландшафта за опазване на
биологичното и ландшафтно разнообразие, като в тази връзка за територията на
общината за 2019 год. са издадени 4 бр. позволителни за добив на плод от орехови
насаждения и 4 бр. позволителни за ползване на лечебни растения /липов цвят, плод
бъз, бял равнец, конски кестен и др./
При изпълнение на Договор от 19.12.2018 г. за „Залавяне, кастрация,
обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на трайна маркировка, връщане по
места на всяко куче“ между община Генерал Тошево и сдружение „Обич за обич”- гр.
Добрич за 2019 г. са обработени 43 бр. кучета на територията на община Генерал
Тошево. Трайното намаляване популацията на безстопанствените кучета осигурява и
нормалното възпроизводство на полезния дивеч.
Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии
Оповестена е Заповедта на министъра на МОСВ за обявяване на защитена зона
„Крайморска Добруджа” за защита на видовете и местообитанията им.
Изградения мини дендрариум и евроалея в града се поддържат целогодишно
/извършва се окопаването, поливането им при необходимост, косене и цялостното
поддържане, както и почистване на съответните терени/.
Мерки за предотвратяване на горски пожари, забрана за палене на
стърнища и гори
В общината целогодишно се предприемат мерки за предотвратяването на
горските пожари, както от общинска администрация, така и от Държавно лесничейство
и с помощта на дирекция ПБЗН. Сформират се групи за доброволно гасене на пожари в
населените места на територията на общината.
VІ.Ограничаване на шумовото натоварване в населените места
Извършване на озеленителни мероприятия с цел намаляване на шума
Общината полага грижи в поддържане озеленяването на булевардите и улиците
през цялата година, като растенията се подрязват и окопават. Озеленяват се и се
поддържат междублоковите пространства.
Направен е ремонт на уличните настилки на редица улици в населените места на
общината. В гр. Генерал Тошево са ремонтирани улиците «Калиакра», „Цветко
Радойнов”, „Гео Милев”, „Неофит Бозвели”, „Любен Каравелов”, „Тодор Рачински”,
„Мусала” и „Александър Гичев”, с цел намаляване на шумовото натоварване и
запрашеността.
VІІ.Екологосъобразно управление на отпадъците

Актуализиране на местната нормативна уредба за управление на
отпадъците
За синхронизиране на местната нормативна уредба с приетите нови законови
актове в България през 2019 год. се актуализират наредбите на общината. Към
Общински съвет- град Генерал Тошево има сформирана постоянна комисия по “Селско
стопанство, гори и екология”, която разглежда и обсъжда всички предложения
свързани с управлението на отпадъците и опазването на околната среда, преди
вземането на окончателни решения от Общински съвет.
Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците, Закона за
опазване на околната среда и разработените нормативни актове на общината,
целогодишно се извършват проверки по изпълнението им, както от общински
служители, кметове, така и съвместно с полиция, РИОСВ- Варна, Агенция по
безопасност на храните, РЗИ. Периодично се извършват проверки за наличие
на новосъздадени нерегламентирани сметища и при констатиране на замърсявания се
предприемат своевременни действия за почистване на замърсените площи.
Непрекъснат превантивен контрол се осъществява от служители на Общинска
администрация- град Генерал Тошево и РИОСВ– гр. Варна, с цел недопускане на
повторно замърсяване.
За всички констатирани нарушения на общинските наредби, упълномощени
общински служители дават предписания на нарушителите, със срок за отстранявяне на
нередностите, като за 2019 год. са дадени над 180 бр. предписания, като повечето са
изпълнени, а за неизпълнените се съставят актове за установяване на административни
нарушения.
Наред с това Общината извършва периодичен контрол върху:
- предоставено ползване “тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности;
- нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни отпадъци;
- трайно паркиране на МПС и др. върху зелени и тротоарни общински площи, и до
контейнерите за отпадъци;
- изпълнението на графиците за поддържане чистотата на местата за обществено
ползване, метене, сметосъбиране и сметоизвозване.
Екологът на Общината дава непрекъснати консултации и инструкции на
кметовете и кметските наместници на населените места, както и на упълномощени
служителите от общинска администрация по въпроси в сферата на управление на
отпадъците и действащите местни нормативни актове в тази връзка.
През 2019 год. се изпълнява Програмата за управление на отпадъците на
територията на община Генерал Тошево, 2015-2020 год.
Участие в регионалната с-ма за управление на отпадъците
В изпълнение на заложените цели в общинската програма за управление на
отпадъците, Община Генерал Тошево участва като член в Сдружение „Регионално
управление на отпадъците – Добрич” и извозва всички отпадъци на регионалното депо
със съоръжения за биоразградими и строителни отпадъци в с. Стожер, като през 2019
год. генерираните от територията на общината и извозени на регионалното депо
отпадъци са над 5 100 тона, от които 444 т. биоразградими и 84,16 т. строителни. За
обработване на депото за същите са заплатени съответните такси, а за депонираните
количества отпадъци- 2786 т. през годината са заплатени отчисления и обезпечения,
съгласно чл.60 и чл.64 от ЗУО.
Увеличаване на дела на разделно събраните биоразградими и строителни
отпадъци от територията на общината и оползотворяването им на регионалното
депо

Избраната по реда на ЗОП сметосъбираща фирма извършва и извозването на
биоразградимите зелени отпадъци в гр. Генерал Тошево. Като с договор през 2019 год.
са осигурени 70 бр. кафяви контейнери за биоотпадъци от общинските зелени площи и
зелени градински такива. Фирмата извозва биоотпадъците от тях до Регионалното депо
със съоръжение за биоразградими отпадъци, където се осигурява екологосъобразното
им обезвреждане, чрез компостиране.
При актуализация на Наредбата за управление и финансиране дейностите по
третиране на битови и строителни отпадъци на територията на община Генерал Тошево
е въведена такса за депониране на строителни отпадъци на Регионалното съоръжение в
с. Стожер, община Добричка, която при осигуряване на разделно събиране на
отпадъците от гражданите е в рамките на 6 лв./тон строителен отпадък, такса за
биоразградими отпадъци- 18 лв./тон и се заплаща на касата в Общината.
При провеждане на процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за
извършване на услугите по сметопочистване в общината, е заложено и осигуряването
от фирмата на 4-7 куб. м. контейнери за строителни отпадъци. При желание и писмено
заявление в общинска администрация от страна на гражданите, извършващи ремонт в
жилищата си, се осигурава извозването на строителните отпадъци от домакинствата. За
извозването на един тон строителен отпадък от фирма-изпълнител цената на услугата е
53,76 лв. и се заплаща на касата в Общината. Издадени от общината са над 6 бр.
разрешителни за извозване на строителните отпадъци на Регионалното депо със
съоръжения в с. Стожер от оторизирана фирма.
Поддържане на системата за организирано събиране и извозване на
отпадъците на територията на общината
Събирането и извозването на битовите отпадъци на територията на община
Генерал Тошево се извършва съгласно всички нормативни изисквания на екологичното
законодателство.
На територията на цялата община има въведена система за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване, което се изпълнява от избрана по реда на ЗОП фирма,
след проведена открита процедура през 2019 год. Събирането на битовите отпадъци се
извършва със специализирани сметоизвозващи автомобили с ЕВРО стандарт и общ
полезен обем над 20 куб. м. В град Генерал Тошево осигурените съдове за съхранение
на твърди битови отпадъци са с различен обем, от които контейнери тип „Бобър” с
вместимост 1,1 м3 - 150 броя, кофи тип „Мева” с обща вместимост от 120 л – 2400 бр. и
240 л.- 60 бр., и се извозват съгласно график, като за града сметосъбирането се
извършва ежеседмично от четири района, в дните от понеделник до четвъртък, а в
четвъртък от м. Май до м. Ноември се събират биоразградими отпадъци от 70 бр.
кафяви контейнери. Събирането на отпадъците в централна градска част от 50 бр.
контейнери тип „Бобър” с вместимост 1,1 м3 за ТБО се дублира ежеседмично.
Честотата на събиране на ТБО за селата в Община Генерал Тошево е 26 пъти
годишно /през седмица за населено място/ от общо 676 бр. 1,1 м3 контейнери тип
„Бобър” от шест направления в дните от петък до неделя.
През 2019 год. са осигурени допълнително 16 бр. контейнери за селата и са
подменени над 10 бр. повредени и амортизирани контейнери тип „Бобър” на
територията на общината. Подменени са над 30 бр. колела на 1,1 куб. м. контейнери в
селата и индивидуални кофи за отпадъци в града. Доставени са контейнери на всички
фирми избрали заплащането на такса смет на база количество през отчетния период.
На територията на града продължава поддържането на стационарни площадки за
разполагане на контейнерите, с цел игнориране на проблемите със своеволното им
преместване от гражданите.

Отремонтирани са над 10 бр. от уличните кошчета, разположени на териториите
за обществено ползване в града. Всички останали кошчета са боядисани с цел
предотвратяване на корозията.
Закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на
територията на общината
За закриване на общинското депо за ТБО има изготвен проект за „Закриване и
рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево“ на
стойност над 1,7 млн. лв., който след актуализация е представен за одобрение и
финансиране от ОП «Околна среда» към МОСВ, съгласно Постановление No 209 от 20
август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи
за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително
третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови
отпадъци. С реализацията на проекта ще се извърши техническа рекултивация
/прибутване и уплътняване на отпадъците, вертикална планировка, изграждане на горен
изолиращ екран, газов дренаж с газови прозорци, запръстяване/ и чрез собствено
финансиране- биологична рекултивация на депото /озеленяване с тревни смески на
депото/.
За обвързване на такса смет с разходите по извършване на услугите е
одобрена от Общински съвет- Генерал Тошево докладна за необходимите разходи за
услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на териториите за обществено
ползване и поддържане на депо, дължимите отчисления и обезпечения за тон
депониран отпадък.
За обвързване на таксата за битови отпадъци с количеството на генерираните
отпадъци общината кандидатства за финансиране на Демонстрационен проект от
оперативана програма «Околна среда» към МОСВ.
През 2019 год. се постигна добра събираемост на местните данъци и такси, в
частност „такса за битови отпадъци”, което е резултат от доверието и добросъвестността
на гражданите, качеството на изпълняваните услуги, както и от успешната работа на
Дирекция “Местни данъци и такси “, но същите са недостатъчни за покриване на 100 %
разходите по чистотата.
Развиване и усъвършенстване на системите за разделно събиране на
отпадъците
За реализирането на посочената мярка в плана за действие към програмата и за
намаляване съдържанието на вредни вещества в отпадъците, както и ограничаване на
количеството на опасните съставки в потока от битовите отпадъци, Общината е
установила сътрудничество с организации по оползотворяване на отпадъци от излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване и с организации за оползотворяване
на излезли от употреба батерии и акумулатори, и МПС.
Минимум веднъж годишно се правят акции за предаване на разделно събраните
отпадъци на територията на общината от електронно и електрическо оборудване,
батерии и акумулатори и др.
Община Генерал Тошево поднови договора за сътрудничество в областта на
разделното събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
/ИУЕЕО/ с фирма „Трансинс технорециклираща компания” АД, като са определени
места за събиране на ИУЕЕО и ел. лампи в гр. Ген. Тошево при организиране на акции.
В Общинска администрация има обособени пунктове за събиране на негодни за
употреба тонер касети и луминесцентни лампи. През 2019 год. от общината са събрани
1640 кг. излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и 80 кг.
луминесцентни лампи.

Община Генерал Тошево има сключен договор за сътрудничество в областта на
разделното събиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с
фирма „Българска рециклираща компания” АД.
Община Генерал Тошево има сключен договор за сътрудничество в областта на
разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори с фирма „Трансинс
батери” ООД, която е осигурила над 85 бр. кошчета за негодните за употреба батерии,
които са разположени във всички населени места на общината, включително във
всички кметства, училища и детски градини на територията на общината и обществени
места, а акумулаторите се предават по време на акции, като през 2019 год. са предадени
30 кг.
За разделното събиране на отпадъците Общината има договор за сътрудничество
с фирма „Екоколект” АД – организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Въведена е система за разделно събиране на отпадъците от стъкло, хартия и пластмаса
в гр. Генерал Тошево, с. Кардам и с. Спасово. Поставени са и се обслужват по график 2
пъти месечно жълтите контейнери- 51 бр., а веднъж на 6 месеца зелените контейнери25 бр. за опаковки от стъкло. Така се постига редуциране обема на депонираните
отпадъци, които в противен случай биха отишли на депото, а в момента се рециклират
и оползотворяват. През 2019 год. са събрани 11,69 т. годни за повторна употреба
отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и метал.
VІІІ.Екологично образование и участие на обществеността в дейности по ООС
Осъществяване на акции за почистване на населените места
С цел повишаване на екологичната култура и стимулиране заангажираността на
обществото за опазване на околната среда и чистотата на населените места през 2019
год. се проведоха редица акции за почистване на места с обществено значение в поголямата част на селищата в общината. Общината отново се включи в акцията „Да
изчистим България”. От фирма Екоколект бе проведено обучение за разделното
събиране на отпадъци от опаковки на подрастващи от града.
Поддържане и подаване на актуална информация на база данни за
състоянието на ОС и на база данни управление на отпадъците
Ежегодно в общината се обобщават данни за количеството на битовите отпадъци
генерирани от жителите на общината. Същите се отчитат в НСИ и РИОСВ.
Ежегодно в общината се издава бюлетин с информация за околната среда. За по
добра информираност на населението, относно околната среда Общината има раздел
„Екология” на Интернет страницата си, в който периодично се поместват материали
във връзка с екологичното законодателство и новите инвестиционни предложения на
територията на общината, за сведение на гражданите и предложения от тяхна страна.
Поддържане на система за управление на околната среда ISO 14001
Община Генерал Тошево през 2019 год. поддържа стандартите, по които е
сертифицирана- ISO 14001:2015 и 9001:2015 за управление на околната среда и
управление на качеството.
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