ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОТЧЕТ
за IV тримесечие на 2012 година
за изпълнение на мерките, заложени в Общинска
програма за опазване на околната среда на
територията на Община Раднево и План за действие
към нея 2009 – 2013 г.
През 2009 г. Община Раднево актуализира базисната Програма за
опазване на околната среда с период на действие 2009 – 2013 г..
Актуализацията е приета с Решение 512/25.09.2009 г. на Общински съвет
Раднево. Реализираните действия са в съответствие с приоритетите на
Националната стратегия по околна среда за периода 2005-2014 г,
Националната програма за управление дейностите по отпадъците за
периода 2009 – 2013 г., Общинския план за развитие за 2004 – 2013 год.,
съобразени са със специфичните проблеми на района и следват целите,
заложени в програмите. Представяме изпълнението на целите по
компоненти на околната среда.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
Цел 1. Намаляване на емисиите на вредни вещества и достигане на
нормите за качество на атмосферния въздух в района на гр. Раднево.
Община Раднево изиска данните от РИОСВ – гр. Стара Загора за
концентрациите на вредните вещества в атмосферния въздух,
регистрирани от автоматичния измервателен пункт, находящ се в
землището на с. Полски Градец, Община Раднево.
Предоставените данни за III – то и VI –то тримесечие на 2012 г. са както
следва:
- По показател Серен диоксид /SO2/.
 За мeсец юли няма превишения на ПДК СД и 7 броя превишения на
ПДК СЧК по показател серен диоксид.
 За месец август няма превишения на ПДК СД и ПДК СЧК по
показател серен диоксид .

 За месец септември няма превишения на ПДК СД и
показател серен диоксид.
 За месец октомври няма превишения на ПДК СД и
показател серен диоксид .
 За месец ноември няма превишения на ПДК СД и
показател серен диоксид.
 За месец декември няма превишения на ПДК СД и
показател серен диоксид.
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- По показател азотни окиси /NO/,







За м. юли няма превишения на ПДК СЧК.
За м. август няма превишения на ПДК СЧК.
За м.септември няма превишения на ПДК СЧК.
За м. октомври няма превишения на ПДК СЧК.
За месец ноември няма превишения на ПДК СЧК.
За месец декември няма превишения на ПДК СЧК.

- По показател фини прахови частици /ФПЧ10/
 За м.юли има 6 броя отчетени концентрации над ПДК СД на дати
06.04.2012 г, 14.04.2012 г, 15.04.2012 г, 25.04.2012 г и 29.04.2012 г.и
30.04.2012 г.
 За м. август има 7 броя отчетени концентрации над ПДК СД на дати
01.05.2012 г, 09.05.2012 г, 23.05.2012 г.
 За м. септември има 1 броя отчетени концентрации над ПДК СД на
дати 11.06.2012 г, 15.06.2012 г, 16.06.2012 г, 17.06.2012 г., 18.06.2012
г., 23.06.2012 г., 27.06.2012 г., 28.06.2012 г., 30.06.2012 г.
 За месец октомври има 4 броя отчетени концентрации над ПДК СД
на дати 23.10.2012 г., 27.10.2012 г., 28.10.2012 г., 31.10.2012 г.
 За месец ноември има 3 броя отчетени концентрации над ПДК СД
на дати 27.11.2012, 28.11.2012 г. и 29.11.2012 г.
 За месец декември има 11 броя отчетени концентрации над ПДК СД
на дати 02.12.2012 г, 16.12.2012 г., 17.12.2012 г., 24.12.2012
25.12.2012, 26.12.2012 г., 27.12.2012 г., 28.12.2012 г., 29.12.2012 г.,
30.12.2012 г., 31.12.2012 г.

 За по голяма прозрачност и информираност на гражданите община
Раднево изнася на интернет страницата на общината стойностите на
концентрациите на S02.
 Отново се извърши запръстяване на работния участък на общинско
депо за неопасни отпадъци, намиращо се в землището на град
Раднево.

ВОДИ
Цел 2. Изграждане на канализационна инфраструктура и подобряване
на водоснабдяването с питейна вода в населените места.
 Изграждане на канализационна инфраструктура и подобряване
на водоснабдяването с питейна вода в населените места.
 Ежедневно се правят анализи на водите на вход и изход на
съществуващата ГПСОВ – Раднево. Протоколите се съхраняват във
ВиК – Раднево. Периодично се провеждат внезапни проверки от
РИОКОЗ – Стара Загора, които вземат и независими проби на тези
води.
 Направиха се постъпки за издаване на Разрешителни за ползване на
повърхностни водни обекти публична общинска собственост.

ОТПАДЪЦИ
Цел 1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.
 През това тримесечие отново се извършваха проверки относно
чистотата на общинската пътна мрежа. Всички предписания на
РИОСВ – гр. Стара Загора са изпълнени в срок.
 На 29.08.2012 г. се подписа договор за безвъзмездна финансова
помощ по оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г” за
проект “Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Стара Загора”, в който е включена и Община
Раднево. Предстои избор на изпълнител за реализацията на
проекта.


Еколозите, назначени в общината по проект «Нов избор, развитие
и реализация» по оперативна програма «Развитие на човешките
ресурси» извършват непрекъснати проверки относно чистотата на
междублоковите пространства и улици на територията на град
Раднево. При нарушения се вземат съответните мерки.

Цел 3. Подобряване на организацията по разделяне, временно
съхранение, събиране и транспортиране на отпадъци.
 Организираната система по сметосъбиране и сметоизвозване
периодично се оптимизира – актуализират се маршрутните
графиците и местата за разполагане на съдовете за смет. При
необходимост със заявка на Общината се обновяват съдовете за
отпадъци.
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 Постоянно се дават непрекъснати консултации и инструкции на
кметовете и кметските наместници на населените места, както и на
служителите от звено БКД към общинска администрация по въпроси в
сферата на управление на отпадъците.
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 В интернет страницата на общината редовно се отбелязват въпроси,
съобщения и информация по опазване на околната среда.
 На таблата пред централния вход и пред информационния център на
Общинска администрация – Раднево стават обществено достояние
обявления и съобщения в тази област.
.

ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Цел 1. Опазване и подържане на биологичното разнообразие и
зелените системи на територията на общината
 Ежегодно в населените места се предприемат мерки по поддръжка
на парковете в населените места – зацветяване, окопаване,
окастряне на клони от общинските дървета, оформяне на храсти.
 Община Раднево реализира проект «Почистване и озеленяване на
площи за отдих и реновиране на спортно съоръжение в парка на
МБАЛ «Д-р Димитър Чакмаков», гр. Раднево.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕРКИ
Цел 1. По-широко участие на обществеността в решаване на
проблемите на околната среда
 Чрез интернет страницата на общината на обществеността се
предоставя актуална информация, свързана със състоянието на
околната среда, предстоящи и проведени екологични събития и
мероприятия.
 Общината поддържа сътрудничество и работи съвместно с
неправителствени екологични организации в региона.
 Изготвяни са експертни становища и съдействие по конкретни
проблеми, свързани с опазване на околната среда.
 Работа по молби, жалби, сигнали и въпроси на граждани,
включително и по тези постъпващи на откритата зелена телефонна
линия на Община Раднево. По всички постъпили в общината жалби
и сигнали е извършвана проверка на място и при констатирани
нарушения са съставяни предписания и актове.
 Издаване на разрешителни по Наредба №1 за опазване на
озеленените площи и декоративната растителност и по Закона за
опазване на селскостопанското имущество.
 Издаване на разрешителни на юридически и физически лица за
депониране на строителни отпадъци.
 Активно съдействие на МОСВ, РИОСВ – Стара Загора, Басейнова
дирекция за управление на водите и други ведомства, работещи в
областта на екологията.

Изготвил,
Виктория Маджарова
Гл. експерт Еколог

