ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОТЧЕТ
за второто тримесечие на 2013 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.

Предоставените данни за II–то тримесечие на 2013 са както следва:
- По показател Серен диоксид /SO2/
 За м. април няма превишения на ПДК СД и ПДК СЧК.
 За м.май няма превишения на ПДК СД и ПДК СЧК
 За м. юни няма превишeния на ПДК СД и ПДК СЧК
- По показател азотни окиси /NO/,
 За м. април няма превишения на ПДК СЧК.

 За м. май няма превишения на ПДК СЧК.
 За м. юни няма превишения на ПДК СЧК.

- По показател фини прахови частици /ФПЧ10/.
 За м. април има 10 броя отчетени концентрации над ПДК СД .
 За м. май има 6 броя отчетени концентрации над ПДК СД.
 За м. юни има 15 броя отчетени концентрации над ПДК СД.
- Данните са генерирани от Автоматичната измервателна станция,
находяща се в землището на с. Полски градец, Община Раднево, чиито
оператор е «ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2» ЕАД.
 Целогодишно се извършва ръчно метене на централна градска част.
Към ръчното метене се причислява и почистване на регулите чрез
изстъргване на наслояването от кал и прах.
 От месец март се извършва постоянно метене с мотометачка на
основните улици в града.
 През летния сезон се извършва миене на главните пътни артерии в
града.



На територията на Община Раднево продължават работа
работниците «Помощник пътен строител, както и лицата, назначени
по проект «Нов избор» като Еколог – техници.



Данните са от автоматичните измервателни станции, генерирани от
РИОСВ – град Стара Загора.

ВОДИ
Цел 2. Защита на населението от вредното въздействие на водите.
Поддържане в добро хидротехническо състояние на язовирите,
публична общинска собственост.
 Следи се състоянието на язовирите, публична общинска
собственост, отдадени на концесия. Проследява се състоянието на
язовирната стена, на основния изпускател и на преливника, както и

проводимостта на речното корито на 500 м след язовирната стена.
Издават се разрешителни за ползване на повърхностни водни
обекти в рамките на компетенциите на общинската администрация.

ОТПАДЪЦИ
Цел 1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.
 Попълват се и се изпращат въпросници до МОСВ и РИОСВ – гр.
Стара Загора относно системата за управление на отпадъците на
територията на Общината. Попълнени са въпросници и към
Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив,
касаещи мерките за наблюдение и контрол на Плана за управление
наречните басейни.
Цел 2. Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци.
 С “Екопак – България” ЕООД се водят преговори за предоставяне на
кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки от “Екопак
България” АД, които да се позиционират в сградата на общинската
администрация, както и в сградите на училища и детски градини.
През второто тримесечие съвместно с “Екопак – България” ЕООД на
територията на училищата в град Раднево се проведе екологичната
инициатива „Зеления 3D автобус – Летящата еко класна стая”,
където децата имаха възможност да се качат на модерен мобилен
център за обучения, представящ по интересен и интерактивен начин
разделното събиране на отпадъци от опаковки. Всяко от децата
получи подарък – семенца от дървета.
 От фирма «Сплавкомерс» АД са предоставени на общинска
администрация материали, касаещи разделното събиране на батерии,
които ще бъдат раздадени по училищата.
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.

Цел
4.
Укрепване
на
административния
капацитет
институциите, отговорни за управление на отпадъците.

на

 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 и опазване на околната среда.

Участие на обществеността
отпадъците.
Цел

5.

в управление на

 През второто тримесечие на 2013 г. в местната преса са публикувани
статии, информиращи обществеността в областта на околната среда.
 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.

ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
Цел 1. Намаляване шумовото натоварване на градската среда.
Изготвяне на шумова карта на град Раднево в съответствие с
Директива 2002/49/ЕС и План за действие за намаляване на шума в
околната среда на град Раднево
 Дейността е предвидена за по късен етап.

ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Цел 1. Опазване и подържане на биологичното разнообразие и
зелените системи на територията на общината
 През второто тримесечие се извърши санитарна сеч на територията
на град Раднево. Подрязаха се изсъхналите клони на дърветата, като
се обърна внимание на постъпилите в общината жалби и сигнали на
граждани.
 Извърши се първи етап на дезакакаризация на територията на
общината. Бяха обработени детските градини в града и населените
места от общината, централен парк, парк «Димитър Благоев», кв.

Кантона, стадиона, ул. «Георги Димитров», центъра
рехабилитация, междублоковите пространства в град Раднево.

за

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.
 Участие на община Раднево в асамблеите на АСЕКОБ.
 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

