ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ПРЕЗ 2010 г.
1. Работа по изпълнение на дейностите за 2010 г., залегнали в План
за действие 2009 – 2011 г. към Програма за намаляване нивата на
замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в
района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух на гр.
Раднево.
В Плана са предвидени конкретни мерки и действия, със съответните
срокове, водещи към намаляване емисиите на вредни вещества и
достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния
въздух. За 2010 г част от тези мерки са:
- контрол на ангажиментите на предприятията в общината по изпълнение
на дейностите, залегнали в Плана;
- Залесителни и озеленителни мероприятия на територията на Община
Раднево;
- Благоустройство на крайпътните и междублоковите пространства;
- Участие на Общината в национални и европейски проекти и оперативни
програми, касаещи опазване на околната среда и в частност атмосферния
въздух;
- Проучване възможността за финансиране и изграждане на АИС в гр.
Раднево за мониторинг на атмосферния въздух и осигуряване на
информационно табло за КАВ;
- съдействие при провеждане на изследвания с мобилната станция към
Регионална лаборатория – Стара Загора за замерване на атмосферните
замърсители на територията на гр. Раднево. Проследяването на качеството
на атмосферния въздух в града ще е в продължение на 10 седмици през
2010 г.;

- изготвяне на анализ на състоянието на атмосферния въздух 2008 – 2009
г. за общината въз основа на данните от автоматичен пункт с. Полски
градец. Публикуване на материала на интернет страницата на общината и
във вестник “Марица Изток”;
- Събиране на информация и подготвяне на отчет за 2009 г по
изпълнение на дейностите, залегнали в План за действие 2009 – 2011 г. към
Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на
установените норми за вредни вещества в района за оценка и управление
на качеството на атмосферния въздух на гр. Раднево. Представяне на
отчета пред РИОСВ – Стара Загора.;
- подготвяне и представяне пред РИОСВ – Стара Загора на
регистрационна карта за изразходвани горива в битовия сектор на
територията на Общината.
2. Работа по изпълнение на дейностите за 2010 г., залегнали в
Плановете за действие към Актуализирана програмата за управление на
отпадъците на територията на Община Раднево 2009 – 2013 г. и
Актуализирана програмата за опазване на околната среда на територията
на Община Раднево 2009 – 2013 г.
- Доизграждане на съществуващата система за разделно събиране на
масово разпространени отпадъци, с цел последващо увеличаване на дела
на оползотворяването и рециклирането, като методи за управление на
отпадъците. Въвеждане на нови схеми на разделно събиране, които
допълват изградената инфраструктура и съответстват на целите, поставени
с действащата нормативна уредба и политиката в сектора:
 Създаване на система за разделно събиране на портативни батерии
и акумулатори;
 Разделно събиране на офис хартия (самостоятелно или като част от
системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки) в
административните и обществени сгради;
 Усъвършенстване на схеми за разделно събиране на отпадъци от
опаковки в административната сграда на общината, училища и
детски градини;
 Проучване на възможностите за разширяване на системата за
разделно събиране на територията на цялата община;
 Проучване на възможностите и сключване на договор с
организация по оползотворяване или фирма, притежаваща
разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на
глава 5, Раздел 1 и 2 от Закона за управление на отпадъците за
събиране и временно съхранение на ИУЕЕО и за събиране и
третиране на ИУМПС на територията на общината.

- Непрекъснато оптимизиране на схемата за разделно събиране, която
съответства на целите, поставени с действащата нормативна уредба и
политиката в сектора.
- Контрол срещу изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и
изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците.
- Работа по изготвяне на проект ”Изграждане на регионални съоръжения
за третиране на отпадъците в регион Стара Загора”, където е включена и
Община Раднево, съгласно Националната програма за управление на
дейностите по отпадъците за периода 2009 – 2013 год. Общината оказва
активно съдействие на консултантите по изготвяне на проект EUROPEAID
124484/D/SV/BG: “Подготовка на мерки за управление на отпадъци в
региони Стара Загора, Луковит и Костенец”, в който е предвидено
изграждането на регионалното депо.
- работа по привеждане на Общинското депо за ТБО в съответствие с
изискванията на Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – ограждане на депото,
изграждане на охранителни канали и предепониране на отпадъците.
- Изготвяне на проект за рекултивация на общинското депо за твърди
битови отпадъци.
- Почистване на площи, замърсени с отпадъци /нерегламентирани
сметища/ и работа по предотвратяването на образуването им.
- Осигуряване на условия за екологосъобразно обезвреждане и
съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност –
контрол на състоянието на склада за излезли от употреба пестициди в кв.
„Гипсово”, град Раднево.
- организиране и провеждане на Великденско почистване на територията
на цялата Община с привличане в акцията на широката общественост,
училища, фирми, администрации.
- съдействие на МОСВ при изготвяне на проект на Национална стратегия
за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на
сгради на територията на Р България.
- Издаване на разрешителни на юридически лица за депониране на
строителни отпадъци.
- подготовка и отчет пред РИОСВ – Стара Загора на Информация за
дейностите по отпадъци в Община Раднево, съгласно Приложение № 7, 9 и
11 към Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните
документи и на закритите обекти и дейности.
- представяне на Отчет на битови и строителни отпадъци на община
Раднево пред НСИ

- Участие в комисиите за проверки на хидротехническо състояние на
язовирите, публична общинска собственост.
- организиране и контрол по извършването на пролетна и есенна
санитарна сеч, оформяне короните на дърветата.
- издаване на разрешителни за отсичане и намаляване короните на
дърветата, съгласно Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и
декоративната растителност и Закона за опазване на селскостопанското
имущество.
- залесявания на територията на общината. Подсигуряване на посадъчен
материал, организиране и провеждане на залесяването.
- повишаване на екологичната култура и информираността на жителите
на общината по въпросите за опазване на околната среда и управление на
факторите, които и оказват въздействие (отпадъци и др.) чрез подготвяне
на информационни материали и публикуването им в местните медии и на
сайта на общината.
- работа с учебни заведения на територията на общината с цел
повишаване екологичната култура на подрастващите и стимулиране на
екологичната мислене.
- участие в разработване на програми и акции за подобряване на
екологичната обстановка в района на енергиен комплекс “МАРИЦА –
ИЗТОК”, инициирани от областен управител на област Стара Загора.
- подготвяне на отчет за 2009 г по изпълнение на дейностите, залегнали в
Плановете за действие 2009 – 2013 г. към Програма за опазване на
околната среда и Програма за управление на отпадъците на територията на
община Раднево. Представяне на отчета пред РИОСВ – Стара Загора.
3. Участие в дейностите по проект: “Оценка, намаляване и
предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион
Стара Загора” по Норвежка програма за сътрудничество между Тракийски
университет, Аграрен факултет – Стара Загора и СНЦ “Гражданско
обединение – Екоцентър” – Стара Загора. През м. декември 2009 г. бяхме
включени в проекта чрез сключване на Споразумение за партньорство
между Кмета на общината и ръководителите на проекта.
4. Работа по молби, жалби, сигнали и въпроси на граждани.
Извършване на проверки на място и съставяне на предписания и актове
при констатиране на нарушения по следните общински документи:
- Наредба №1 за обществения ред в община Раднево;
- Наредбата за условията и реда за отглеждане на домашни животни на
територията на община Раднево;
- Наредба за управление на отпадъците на територията на Община
Раднево;
- Наредба за стопанисване на кучетата в община Раднево.

5. Участие в Комисията по ловно стопанство и Консултативния съвет
по охрана на горите при Държавно горско стопанство – Ст. Загора,
асамблеите на АСЕКОБ.
6. При необходимост, подготовка и участие в заседанията на
общинската епизоотична комисия.
7. Изготвяне на експертни становища по доклади за ОВОС на
инвестиционни предложения и по въпроси, касаещи опазване на околната
среда на територията на общината.
8. Активно съдействие на МОСВ, РИОСВ – Стара Загора, Басейнова
дирекция за управление на водите и други ведомства, работещи в областта
на екологията.
9. Подготвяне на информация за Басейнова дирекция за управление
на водите Източнобеломорски район – Пловдив, относно Мерките за
наблюдение и контрол при прилагане на Плана за управление на речните
басейни.
10. Поддържане на партньорство и провеждане на дейности
съвместно с неправителствени екологични организации.
11. При възможност за финансиране от общински бюджет през
втората половина на 2010 г, изпълнение на дейностите по Програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Раднево 2008 - 2011 г. За настоящата година е предвидено да
завърши обработка на бездомните кучета в гр. Раднево за останалата малка
част от популацията в града и обработка на тези в селата на общината.
12. Съдействие при изготвяне на проекти в областта на опазване на
околната среда.
13. Организиране и провеждане на пръскане против вредители
/гъсеници от първо поколение на Бяла американска пеперуда (Hyphantrid
cunea), каламитет на полски щурци, скакалци и др./, кърлежи и комари на
територията на общината.

