


Приложение № 1 

 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

на Програмата за опазване на околната среда в Община Ружинци за 2021 година 

 

Общинската програма за опазване на околната среда е разработена в съответствие с 

чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с частта й – Програма за управление на 

отпадъците със срок на изпълнение 2021 г. – 2028 г.  

Съгласно заложените цели и план за действие в програмите, приети от Общински съвет 

Ружинци с Решение № 90/ 12.05.2017 г. с период на изпълнение 2016 – 2020 г. и изготвените и в 

процес на съгласуване програми с период на изпълнение 2021 – 2028  г. през 2021 г., може да се 

отчете следните дейности по приоритети и цели както следва: 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Стратегическа цел 1: Съхраняване на природните ресурси и подобряване на екологичните 

показатели на територията на общината. 

- Специфична цел 1: Ограничаване изменението на климата чрез дейности насочени 

към опазване на околната среда 

Дейност/мерки: Енергийни обследвания и сертифициране на сгради общинска собственост до 

получаване на удостоверения за енергийни спестявания. Реконструкция и обновяване на 

съществуваща общинска социална, здравна, спортна, културна, образователна и 

административна инфраструктура и въвеждане на пакети от енергоспестяващи мерки; 

Извършено обследване за енергийна ефективност, сертификат за енергийни характеристики 

на сграда общинска собственост – ДГ „Изгрев“ с.Ружинци и изготвен технически проект. 

Подадено проектно предложение за финансиране по Програма „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност“ по финансовия механизъм на европейското 

икономическо пространство 2014-2020 (ФМ на ЕИП). 

Дейност/мерки: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа; 

Реконструкция на 3,01715 км./15092 кв.м./ улична мрежа в селата Тополовец, Дреновец, Бело 

поле, Ружинци, Гюргич по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в 

общ. Ружинци, обл. Видин“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. на стойност 1399041,54 лева с ДДС. 

 

Стратегическа цел 2:: Подобряване на състоянието и развитието на инфраструктурата, свързана 

с опазване на околната среда 

- Специфична цел 2: Развитие на системата за управление качеството на водите; 

Дейност/мерки: Подмяна и изграждане на нови клоновете от водопроводната мрежа на с. 

Бело поле, с обща дължина 8 057 м. и в с. Ружинци с обща дължина 13 302 м, по проект 

„Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на 

с.Бело поле и с.Ружинци в Община Ружинци” по Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г. на стойност 5850978,42 лева с ДДС. 

 

 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване 

Дейност/мерки: Участие в Регионално сдружение в съответствие с чл. 24, ал. 2 от ЗУО; 

Община Ружинци е включена в Регионалната система за управление на отпадъците регион 

Видин. Изградено е и въведено в експлотация Регионално депо за неопасни отпадъци на 

общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, 



Ружинци и Чупрене. Община Ружинци има сключен договор с Регионално депо – Видин, където 

извозва и депонирана събраните битови отпадъци от територията на община Ружинци. 

През 2021 г. са събрани и депонирани на депото 570,300 тона смесени отпадъци. 

 

Дейност/мерки: Почистване на уличните платна, площадите алеите, парковете и другите 

територии от населените места предназначени за обществено ползване; 

Постоянно почистване на уличните платна, площадите, парковете и другите територии от 

населените места предназначени за обществено ползване. 

 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци 

Дейност/мерки: 33. Сключване на договори за разделно събиране на ОО и МРО 

Сключен е договор с фирма „Екопак България” АД. Насърчавене на изпълзването на 

доставените девет комплекта /син, жълт, зелен- 1500 л./ пластмасови цветни контейнери за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки в Ружинци, Дреновец и Бело поле от фирмата. 

       

 

 

 

 

Изготвил: 

Е. Евтимов- Директор „СА” при община Ружинци 


