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Характеристика на област Пазарджик 

Пазарджишка област е разположена в Южен Централен Район и се разпростира на 4458 
km?, брой на жителите - 317 654. В административно отношение областта  се състои от 
11 самоуправляващи се общини. Сред по-важните от тях са Пазарджик, Велинград, 
Панагюрище, Батак и др., административен център е гр. Пазарджик – 76 897 жители 
(2003 г.).  

Географско разположение на област Пазарджик в Р. България 

 

Област Пазарджик обхваща 11 общини: Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, 
Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Панагюрище. 

Административна карта на област Пазарджик 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно 
териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.  

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в 
централната част на Южна България и граничи със     Софийска,  Благоевградска, 
Смолянска и Пловдивска област.Разпростира се на 4458 кв. км., представляващи 4% от 
общата територия на страната. Повече от половината от тази територия ( 56,07%) е 
заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се 
състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, 
добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и  
има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.  
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         РИОСВ – Пазарджик провежда и осъществява държавната политика по опазване 
на околната среда на регионално ниво. Инспекцията извършва превантивен, текущ и 
оперативен контрол на източниците на замърсяване и мониторинг на компонентите на 
околната среда – въздух, води и почви. Извършва охрана на защитени територии – 
изключителна държавна собственост и контролира правилното използване на 
природните ресурси и биоресурси. Работи активно с всички държавни и общински 
органи и е партньор на неправителствените организации.  
Участва в екологичното възпитание и обучение на учениците, популяризира и 
информира за дейността си обществеността чрез медиите.  РИОСВ – Пазарджик е от 
така наречените  “малки инспекции“. Общият брой на служителите е 38.Притежават 
висок образователен  ценз – 90% са с висше образование. За по-доброто 
административно обслужване на физическите и юридически лица е въведена системата 
“едно гише”. 
Експертите на РИОСВ – Пазарджик  обслужват 11 общини в областта, извършвайки 
съответно контрол и мониторинг на околната среда. 
Потокът от информация се обработва, класифицира и служи за вземане  както на 
управленски решения, така и за  навременно информиране на обществеността за 
състоянието на околната среда. 
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1. Въздух 
 
       1. Обхват на отчета 

1.1. Период от време и географска област 
1.2. Анализ за 2009 г. и сравнение спрямо предходната година на политиката по 

околна среда на местно ниво (стратегии, планове и програми, в териториалния обхват 
на РИОСВ) 
            1.3. Анализ за 2009 г. и сравнение спрямо предходната година на 
организационната структура  
   2. Околна среда, дейности и инсталации 
 2.1. Брой извършени проверки - кратък анализ и изводи 

Дейностите по управление на качеството на атмосферния въздух върху цялата 
територия на страната, подобряване качеството на течните горива, ограничаване на 
емисиите на вредни вещества в атмосферата и лимитиране на употребата на вещества, 
които нарушават озоновия слой са регламентирани в приетия през 1996 г., изменен и 
допълнен през 2009г. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). 

За отчетния период от извършените 149 проверки на 125 обекта с неподвижни 
източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух не са регистрирани 
същественни нарушения на нормативната уредба. От извършените проверки 27 бр. са 
по Наредба 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани 
в атмосферния въздух; 21 бр. по Наредба №7 за допустимите емисии на ЛОС в резултат 
употребата на разтворители. По закона за шума са извършени 6 провеки на 6 обекта и 
са наложени 2 акта.  
  Бензиностанциите представляват неподвижни източници на емисии от летливи 
органични вещества, които се съдържат в различните марки бензини – А95, А98 и др. В 
Наредба №16/1999г. са определени и техническите изисквания на които трябва да 
отговарят съоръженията, за да се спазят целевите норми за допустими емисии. През 
периода януари-декември 2009 г. на територията на РИОСВ – Пазарджик са проверени 
24 обекта попадащи под контрол за изпълнение на изискванията по Наредба № 16. 
Броят на обектите, които се контролират от инспекцията за съответствие на 
техническите изисквания по Наредба № 16 достигна 109. 
 РИОСВ – Пазарджик осъществява контрол и наблюдение на обекти, които 
извършват ремонт и поддръжка на хладилни и климатични системи, както и в 
производствени и други обекти където се използват тези технически съоръжения. За 
2009 г. са направени 14 проверки на обекти попадащи в обхвата на Наредбата за 
контрол и управление на озонразрушаващите вещества. 
 Широката употреба на органични разтворители в промишлените производства и 
в сектора на услугите предизвиква отделяне на големи количества органични 
замърсители в атмосферния въздух. Те допринасят за увеличаване както на здравните 
рискове за човека, така и на т.нар. “парников газ”, оказващ глобално отрицателно 
влияние върху природата и климата. 
Изискванията към предприятията, употребяващи органични разтворители (ОР) са 
определени с Наредба № 7/21.10.2003 г. През 2009 г. в РИОСВ – Пазарджик е получена 
информация за вложените количества органични разтворители от дейността на 12 бр. 
предприятия 

През 2009г. са наложени шест акта по ЗЧАВ – на фирма „Беев груп” ООД – 
Велинград, ЕТ “Петко Стефанов” - Панагюрище,  "Лакрима" АД – Пазарджик,  
"Булхес" ООД – Пазарджик,  "Рус Комерс" ООД – Пазарджик и “ВРЗ-99” АД.  

През годината е проведен емисионен контрол (измервания) на общо 55 
източника на емисии в 8 обекта на територията на РИОСВ – Пазарджик по утвърдения  
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от Министъра на околната среда и водите график за емисионни измервания за 2009 г. 
(чл.16 от Наредба № 6). За същия отчетен период 13 предприятия са докладвали в 
РИОСВ-Пазарджик за извършени СПИ /собствени периодични измервания/  на 58 
пробоотборни точки.  

За периода от 01.01 до 31.12.2009г. по : мониторинг на качество на 
атмосферния въздух, в гр.Пазарджик са извършени  253 броя замервания на имисии. 
Контролираните параметри са: азотен диоксид, серен диоксид и финни прахови 
частици.  Отчетени са 86 проби над ПДК за финни прахови частици:  16 проби за 
м.януари, 14 – за м.февруарии, 7 за м.март, 2 за м.април, 1 за месец август, 4 за месец 
септември, 6 – за м.октомври, 17 – за м.ноември и 19 за м.декември, което представлява 
34% от всички измервания за показателя финни прахови частици.  

Причините за завишените стойности на праха са – лошото състояние на пътната 
мрежа, непочистване и неизмиване на уличните платна, и използването на твърдо 
гориво за отопление в битовия сектор.  
 Във връзка с изискванията на Регламент 166/2006г. за създаването на 
Европейски Регистър за изпускане и пренос на замърсители през 2009г. са извършени 
проверки на 50 обекта на територията на РИОСВ-Пазарджик. 
    3. Изпълнение на плана за 2009 година - общи и специфични цели, които е трябвало 
да постигнем, резултати: 
          В плана за 2009г. бяха предвидени 145 предприятия за проверка, проверени са 
149. 

Системния контрол на РИОСВ - Пазарджик върху големите промишлени 
замърсители води до подобряване качеството на атмосферния въздух  на територията 
на РИОСВ – Пазарджик. Анализът на резултатите от извършената контролна дейност 
показва, че не се  използват  забранени озонразрушаващи вещества. През 2009 г. не са 
въведени в експлоатация нови инсталации употребяващи органични разтворители. 
 
    4. Постижения и проблеми в контролната дейност – изводи: 
 
Резултатите от  контролната дейност  на направление „Въздух”   за отчетния период е 
следния: 

- Наложените актове по ЗЧАВ, както и контрола по приетите общински 
програми за управление на КАВ   водят до подобряване на качеството на 
атмосферния въздух и намаляване  на  парниковия ефект. 
- Извършените проверки на бензиностанции и предприятия доведоха до 
съществено намаляване на емисиите на бензинови пари в жилищните квартали, 
а задължаването на всички оператори  да  работят само с регламентираните от  
ЗЧАВ  горива съществено подобрява качеството на атмосферния въздух. 
- Одобряването /контрола/ на ПУР/План за управление на разтворителите/, 
контрола по Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични 
съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, 
лакове и авторепаратурни продукти, както и съпътстващите измервания водят 
до намаляване на тези емисии в атмосферния въздух. 

 
    5. Насоки за подобряване на работата на инспекцията. 

 
Проблем при контролната дейност продължава да бъде липсата на апаратура за 

установяване вида на хладилния агент в хладилните и климатичните инсталации, а така 
също и апаратура  в Регионална лаборатория – Пазарджик, за контрол по реда на 
Наредба №7/23.10.2003г за норми за допустими емисии на ЛОС/Летливи органични 
съединения/,изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на 
разтворители, както и по реда на Наредба 16/1999г за ограничаване на емисиите при 
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превоз, товарене, разтоварване и съхранение на бензини е слабата страна  в 
контролната дейност в областта на качеството на атмосферния въздух . 
 
 
 

2. Води 
 

2.1. Брой извършени проверки-анализ и сравнение спрямо предишни 
отчетни години по направление „води”. 

В РИОСВ Пазарджик по компонент “води” работят  двама експерти като съответно 
се контролират емитерите, дифузните източници на замърсяване, аварийни 
изпускания, както и състоянието на водоснабдителните и канализационни системи. 

Сектор „ОВЗПЗН” осъществява системен  контрол върху точковите и дифузни 
източници на замърсяване. Изпълнени са заложените проверки за обектите на 
задължителен контрол. 
 По отношение на опазването на подземните води РИОСВ само регистрира тяхното 
състояние. 

За периода на  2009 година  по компонент „води” бяха извършени  143 бр. 
проверки върху дейността нa – 70 бр. обекта заустващи отпадъчни води . 

От извършените проверки 127 бр. са по работата на пречиствателните 
съоръжения и превантивен контрол по отношение на аварийни изпускания, по сигнали 
– 12 бр.  и жалби - 4 бр. 
  Дадени са 37  бр. предписания, от които са  изпълнени – 26  бр. 
 Съставени са  8 Акта на юридически лица  по Закона за водите и Закона за 
опазване на околната среда : 

 „Балнеолечебница”ЕООД – гр. Стрелча  за заустване на отпадъчни води без 
разрешително за заустване. 

 „ЗХ Белово”АД – гр.Белово за превишаване ИЕО. 
 „Дуропак Тракия Папир” – гр.Пазарджик за превишаване ИЕО. 
 „Яна”АД – гр.Панагюрище за превишаване ИЕО. 
 „Биовет”АД – гр.Пещера за превишаване ИЕО. 
 „Асарел Медет”АД– гр.Панагюрище за превишаване ИЕО. 
 „Еко Ф” АД – гр.София за замърсяване на тревни площи.  
 „Беев Груп” ООД - гр. Велинград за неизпълнение на предписание. 

     Наложени санкции за замърсяване на водни обекти през отчетния период : 
 Наложена е еднократна имуществена санкция за замърсяване водите на р. Луда 

Яна от „Йонтех”ООД в размер на 7100 лв. 
 За установено повторно замърсяване от „Йонтех”ООД е изготвено предложение 

до Директора на РИОСВ за налагане на  еднократна имуществена санкция   в 
размер на 380 лв. 

 Наложена е еднократна санкция за замърсяване водите на р.Стрелчанска Луда 
Яна  от Розоварна гр. Стрелча , собственост на „НПМ Трейдинг”ООД , гр. 
Пловдив в размер на 516 лв. 

 „Асарел Медет”АД– гр.Панагюрище за превишаване ИЕО на ПСРВ в размер на 
1815 лв. 

 
Чрез РИОСВ  до момента са издадени 108  бр. разрешителни за заустване на отпадъчни 
води. 
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2.2 Анализ и сравнение на състоянието на околната среда по компонент 
“води” спрямо предишни години. 

   
1.р. Марица при гр. Пазарджик  не са установени отклонения от  ПДК за втора 
категория водоприемник и спрямо предходния период запазва своя статус .   

  
2. Установена е  тенденция за повишаване на концентрации по показател 
„нитрити” и „БПК5”  за р. Стара след Пещера.  Основно причина за състоянието 
на повърхностния водоприемник са  Градските колектори на гр.Пещера 
заустващи без пречистване и маловодието в резултат на водовземане в горните 
участъци на реката /ВЕЦ „АЛЕКО”/ .  
 
3. Негативното въздействие върху качествения състав на водите се формира от 
антропогенната дейност, която се изразява в изменения в режима на водния 
отток, заустването на битово – фекални и промишлени отпадъчни води  в 
горното течение на водоприемниците.  
 
4. Подземните води показват наличие на  амониев азот нитрити и нитрати в едни 
и същи пунктове / с.Ивайло /,  което се дължи на влиянието на заустените 
битови води в подземни хоризонти и интензивно наторяване в района на 
обследваните пунктове . 
 
5.Остава нерешен проблема с изграждането на ефективни пречиствателни 
съоръжения в Завод за хавлии ”Яна ”АД, гр. Панагюрище, селищни 
канализации на селата с високи подпочвени води – Ивайло, с.Алеко 
Константиново, Мокрище,Огняново и др. 

  2.3 Насоки за подобряване работата по компонент “Води” в инспекцията 
Приоритети: 
   
- Изграждане на ПСОВ за   водите от пл.”Медет” и  изготвяне на план за 
управление  на водите от пл ”Елшица” и пл. р-к „Цар Асен”. 
 -Извършване на емисионен контрол по издадените разрешителни за заустване. 
-Превантивен контрол върху състоянието на обектите и  пречиствателните 
съоръжения за отпадъчни води . 
-Изграждане на ПСОВ за гр. Панагюрище, Велинград и Пещера. 

 
 
 

3. Почви, земни недра и подземни богатства 
 
                      3.1. Брой извършени проверки  земни недра - анализ и изводи  
 

През 2009г. по направление „Земни недра и почви”  бяха извършени 140 броя 
проверки- 103 бр. по ЗПБ и ЗООС и 37 бр. по ЗОЗЗ и Закона за опазване на  почвите. За 
констатирани нарушения са направени 46 бр. предписания- от тях 38 бр. по отношение 
на опазване на земните недра и контрола по изпълнение на проектите за добив и 
първична преработка на подземни богатства. 

За нарушение на чл. 4 ал.2 и чл.33 ал.1 от ЗПБ беше съставен акт за незаконен 
добив на подземни богатства.За нарушение на чл.4 ал.2 от ЗПБ беше спрян обект 
„Градище-2” за добив на инертни материали за срок от един месец.  
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През отчетния период бяха издадени  27бр. становища за съгласуване на 
годишни работни проекти за добив и първична преработка на полезни изкопаеми, за 
рекултивация на нарушени терени, както и на проекти за  извършване на ГПР.  

За периода са направени  и 9 проверки  по подадени жалби и сигнали. По 
отношение на опазване на почвите са направени 8 бр. предписания, като за 
неизпълнение на три от тях са съставени актове.  

В областта са определени за мониторинг на почвите  от първо ниво един пункт и 
три пункта за изследване за вкисляемост от националната мрежа. При извършеното 
пробонабиране не се констатира вкисляване .Няма  предпоставки за създаване на 
условия за засоляване и вкисляване на почвите в региона.     
            
                           3. Изпълнение на плана за 2009г. 
 
              През 2009г. по направление „Земни недра и почви” бяха планувани 120 бр. 
проверки свързани с извършването на превантивен и последващ контрол на обекти 
извършващи дейности  по ЗПБ, ЗООС и Закона за опазване на почвите. За годината са 
отчетени 140 бр. проверки, като не се констатираха сериозни отклонения от заложените  
в годишните проекти показатели. 
 
                            4. Проблеми в контролната дейност. 
 
                  За по-добро и точно осъществяване на текущ контрол на обектите попадащи 
в обхвата на ЗПБ, ЗООС, Закона за опазване на почвите е необходимо инсталиране на 
преносим компютър „NEC” програма „ARG” за проверка на координатите на 
утвърдената концесионна площ за съответното находище.По този начин при посещение 
на даден обект веднага ще се установява дали се работи съгласно утвърдените годишни 
проекти.         
 
 
 

4. Управление на отпадъците  
 

В началото на отчетната година беше изготвен годишен план за работа и 
контрол на обектите в сектор „Управление на отпадъците” по утвърдени от 
Директора на РИОСВ-Пазарджик критерии.  Целта е да се изгради и приложи 
интегрирана система за контрол на дейностите по отпадъците в регион 
Пазарджик. Интегрираната система за управление на отпадъците има за цел да 
се предотврати, намали и ограничи вредното въздействие на отпадъците върху 
човешкото здраве и околната среда. 
В изпълнение на тази политика през изтеклата 2009 год. са извършени общо 515 
бр. От тях 510 бр. са проверки на обекти, съгласно закона за управление на 
отпадъците и подзаконовите нормативни актове и 5 бр. проверки по селищна 
екология. Около 25% от проверените обекти са нови, които до този момент не са 
привели дейността си към изискванията на  нормативната уредба. Дадени са 617 
бр. предписания за отстраняване или ограничаване на вредното въздействие на 
отпадъците върху околната среда.  

За съществени нарушения в областта на управление на отпадъците са съставени 
41 бр. актове. Издадени са 40 бр. наказателни постановления, като 4 бр. от тях са 
издадени в началото на 2010 год. 
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Още в началото на годината бяха подготвени и изпратени напомнителни писма 
до всички общини на територията на РИОСВ-Пазарджик, и фирмите, 
извършващи дейности с битови и строителни отпадъци, съгласно изискванията 
на Наредба №9/2004 год. за представяне на годишните отчети по отпадъците. 
Целта е получаването на пълна и достоверна информация за дейностите по 
отпадъците в регламентирания от наредбата срок. 
 

Резултати: 
               В резултат на превантивния и текущ  контрол по отношение на 
дейностите с отпадъци 86 бр. фирми започнаха през отчетния период да 
привеждат дейността си към изискванията на нормативната уредба, 301 бр. 
фирми са в процедура, а за 61 бр. има вече издадени документи за дейности с 
отпадъци. От последващия контрол за изпълнението на дадени предписания, се 
установи, че 351 от тях са изпълнени.  
   Издадени са 33 бр. разрешения за дейности с отпадъци и 1 бр отказ; 9 бр. 
регистрационни документи; 4 бр. удостоверения по чл. 55 от ЗУО. 
               В резултат на постоянния контрол по отношение на масово 
разпространените отпадъци през отчетната година в ПУДООС са внесени  507 
558 лв. от продуктови такси от опаковки, батерии и акумулатори, както и МПС. 

                 Почистени са 45 бр. локални сметища, при което са възстановени 
качествата на общо 120 дка земи- крайпътни участъци, входно-изходни зони и 
регулацията на населените места, земеделски земи, площи от ДГФ, реки и 
дерета. При последващия контрол се констатират добри резултати от 
приложените мерки за недопускане на нови замърсявания на вече почистените 
терени. Като цяло обаче няма изградени стройни ситеми на контрол на 
дейностите по отпадъците в общините, което води до изхвърляне на отпадъци на 
неразрешени места.  
                 От началото на 2009 год. е закрито 1бр. селско депо за битови 
отпадъци в с.Главиница, общ.Пазарджик с площ 20,4 дка. 
   

5.1 Производствени и опасни отпадъци 
 

5.1.1.Брой извършени проверки – анализ и сравнение спрямо предишни 
отчетни години 
 
През отчетната 2009 година бяха извършени общо 53 бр. проверки на 

обекти, генериращи опасни и производствени отпадъци. Дадени са 100 бр. 
предписания за привеждане на дейността им към изискванията на ЗУО и 
ограничаване на вредното влияние на отпадъците върху околната среда. За 
нарушения на ЗУО са съставени 3 бр. актове и издадени наказателни 
постановления. 

През изтеклата година особено внимание се обърна на контрола на 
юридическите лица, извършващи основна производствена дейност оработка на 
дървен материал и на юридическите лица, образуващи болнични отпадъци при 
своята дейност. През месеците юни, юли,  август и септември  2009 г. РИОСВ - 
Пазарджик,  съвмесно с представител на общинските администрации извърши 
проверки на дейностите с болнични отпадъци от хуманитарната медицина във 
всички общини на територията на областта.  Целта на проверките беше да се 
извърши идентификация на обектите, които генерират такъв вид отпадъци, да се 
класифицират отпадъците по реда на Наредба № 3/ 2004 год. и се пристъпи към 
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регламентиране на дейностите с отпадъци, съгласно чл.12 от ЗУО. Дадени бяха 
предписания за сключване на договори, съгласно изискванията на чл.5, ал.2 от 
ЗУО с лица, които имат право да извършват последващо третиране. В резултат 
на тези проверки чрез еколозите на общините, бяха дадени писмени 
предписания на: 
 27 частни лекарски и стоматологични кабинета в Община Велинград; 
 41 частни лекарски и стоматологични кабинета в Община Панагюрище; 
 23 частни лекарски и стоматологични кабинета в Община Септември ; 
 6 частни лекарски и стоматологични кабинета в Община Батак ; 
 180 частни лекарски и стоматологични кабинета в Община Пазарджик; 
 5 частни лекарски и стоматологични кабинета в Община Стрелча ; 
 14 частни лекарски и стоматологични кабинета в Община Брацигово; 
 27 частни лекарски и стоматологични кабинета в Община Пещера; 
 17 частни лекарски и стоматологични кабинета в Община Белово. 
 13 частни лекарски и стоматологични кабинета в Община Ракитово 
 5 частни лекарски и стоматологични кабинета в Община Лесичово 
      

       Предписанията са изпълнени и е постигната основната цел, а именно да се 
предотврати изхвърлянето на болнични и опасни болнични отпадъци в съдовете 
за битови отпадъци. 
        През изтеклата 2009 година бяха разгледани 1653 броя работни листове за 
класификация на отпадъци, образувани в резултат на производствена дейност на 
442 бр. фирми. Издадени са 297 бр. становища за съответствието на избрания 
код с вида на отпадъка и характера на производството, в резултат на което се 
образува отпадъка. Издадени са 178 броя становища за несъответствие на 
избраните кодове, съгл.чл.8, ал.3 от  Наредба №3/2004 год за класификация на 
отпадъците.    
        Във връзка с изпълнението на задълженията на РИОСВ, определени с  
Наредба №9/2004год. са обработени 88 бр. годишни отчети на фирми, 
генериращи производствени и опасни отпадъци, 65 бр. годишни отчети на 
фирми, транспортиращи опасни и производствени отпадъци, 16 бр. годишни 
отчети на дружества, които образуват болнични отпадъци. Обработени са 38 бр. 
годишни отчети на инсталации за третиране на отпадъци.  

 На територията на РИОСВ-Пазарджик има 1 бр. депо за производствени 
отпадъци – на „Завод за хартия-Белово”АД, намиращо се в землището на 
с.Дъбравите, община Белово. С решение № 00-07-01-01/2007 год. на Министъра 
на околната среда и водите планът за привеждане на депото към изискванията на 
Наредба № 8/2004 год. е върнат и не е  утвърден, поради което експлоатацията 
на депото трябва да се  преустанови, съгласно §5,ал.1 от Наредба №8/2004 год. 
Дружеството е преустановило експлоатацията на депото, но не са изпълнени 
условията по решението за изготвяне на проект за рекултивация и изпълнение на 
рекултивацията до 31.12.2008 год. 
                 
5.2. Разрешителен и регистрационен режим за дейностти по управление на 

отпадъците. 
 

5.2.1.Брой извършени проверки – анализ и сравнение спрямо предишни 
отчетни години 
През отчетната 2009 год. са извършени  125 бр. проверки на лица, 

извършващи дейности с отпадъци, за които се изисква документ по чл.12 от 
ЗУО. От тях 32  бр.са  във връзка с издаване на разрешение за извършване на 
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дейности с отпадъци, на основание чл.41, ал.2 от ЗУО. Извършени са 6 бр. 
проверки за издаване на удостоверения на площадки за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали. Съставени са 7 бр. актове за нарушения на 
ЗУО и неизпълнени предписания за привеждане на дейностите с отпадъци към 
изискванията на закона. 
През годината са издадени са 33 бр. разрешения по чл. 37,т.1 от ЗУО  и 1 отказ 
за издаване на осн.чл.42, ал.3 от ЗУО,  9 бр. регистрационни документи за 
извършване на дейности с неопасни отпадъци ; 4 бр. удостоверения за площадки 
за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Проверени са 213 бр. 
условия, поставени във вече издадени разрешения за дейности с отпадъци. 
Установено е, че 213 бр. от тях са изпълнени или се изпълняват ( за тези с 
постоянен срок).  

Разгледани са общо 87 бр. фирмени програми за управление на 
дейностите по отпадъците, от които 54 бр. са утвърдени от Директора на 
РИОСВ-Пазарджик. За 13 бр. програми за УДО са издадени съгласувателни 
становища, а 25 бр. програми са върнати за със задължителни предписания за 
привеждането им в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите 
нормативни актове. 

Извършени   са  12 бр. проверки на главните архитекти по общини във 
връзка с изискванията на чл.7, ал.3 от ЗУО и са дадени предписания с постоянен 
срок. От извършения последващ контрол се установи, че предписанията се 
изпълняват. Няма издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на 
строежи, без наличие на разрешение за дейности с отпадъци, когато такова се 
изисква по реда на чл.12 от ЗУО. С тези проверки се постигна една основна цел, 
а именно за всички обекти(над III категория), които се въвеждат в експлоатация 
от главните архитекти по общини да бъдат спазени изискванията на Закона за 
управление на отпадъците. 

През изтеклия период внимание се обърна на контрола на юридическите 
лица, извършващи търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и 
площадките, на които извършват дейността. Бяха извършени 10 бр. проверки. 
Съставен е 1  бр. акт за неспазване на изискванията на ЗУО при извършване на 
дейности на тези площадки. Основно нарушенията при тези обекти са 
извършване на дейности с отпадъци, за които се изисква документ по чл.12 от 
ЗУО, а не само лиценз за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Най- 
често върху тези площадки се извършва разкоплектоване на излезли от употреба 
МПС, без площадката да отговаря на нормативните изисквания и без 
съответното разрешение за дейности с отпадъци по реда на ЗУО.  

 
 

5.3.Битови отпадъци 
 

5.3.1. Брой извършени проверки – анализ и сравнение спрямо предишни 
отчетни години 

 
              През второто тримесечие на 2009 год. са извършени общо 110 бр. 
проверки на обектите, залегнали в работния план. От тях    88 бр. проверки са за 
чистотата на населените места, републиканската и общинска пътна мрежа, и 
прилежащите им територии. За по-добра организация и всеобхватност на 
контрола по общини беше издадена Заповед №  РД-09-109/07.04.2009год. за 
определяне на комисия за съвместни проверки между различни институции, 
имащи отношение към решаването на проблемите. Това са общините, Обласно 
пътно управление-Пазарджик, Регионална Дирекция по горите-Пазарджик. 
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Съставени бяха констативни протоколи със съответни предписания за 
почистване на замърсявания с отпадъции ликвидиране на възникнали 
нерегламентирани сметища. Отговорните лица са определени, съгласно 
разпоредбите на чл.9 от ЗУО. През третето тримисечие предзстоят проверки по 
изпълнение на дадените предписания. 
     Обработени са 12 бр. годишни отчети за транспортиране на битови и 
строителни отпадъци и 12 бр. годишни отчети за депа за битови отпадъци  
            До този момент са закрити общо 71 бр.от  депата за неопасни отпадъци, 
които не отговарят на изискванията на наредба № 8/2004 год. и нямат утвърдени 
планове за привеждане в съответствие със същата наредба. 38 бр. от селските 
депа за битови отпадъци са със спряна експлоатация, но не е приключила 
процедурата по закриване на депата. В общините Пещера, Панагюрище, Стрелча 
и Ракитово са закрити всички селски депа. В останалите общини закриването на 
селските депа и нерегламентирани сметища трябва да приключи до 16.07.2009 
год. 
            Основен проблем в региона е изпълнението на регионалната мярка за 
управление на отпадъците и изграждане на регионалното депо-Пазарджик, 
EUROPEAID 117409/D/SV/BG, в която са включени общините : Пазарджик, 
Белово, Брацигово, Батак, Велинград, Ракитово, Лесичово, Септември и Пещера. 
Забавянето в процедурите по реализиране на мярката идва от община 
Пазарджик. Все още няма издадена заповед на кмета на общината за изработване 
на ПУП на основната площадка, няма изготвено задание от Възложителя, не е 
стартирала процедурата по ОВОС. Все още няма регистрирано сдружение на 
общините от региона. До този момент само общините Лесичово, Септември, 
Брацигово и Пазарджик са представила общинската програма за управление на 
отпадъците за преценка от ЕО, по реда на ЗООС и такава е извършена. 
           През отчетния период са извършени 18 бр. проверки на депа в 
експлоатация, вкл. общинските депа за битови отпадъци. Последните имат 
утвърдени планове за привеждане в съответствие с нормативната уредба, по реда 
на Наредба №8/2004 год. и продължават да се експлоатират, съгл. §5, ал.6 от 
ПЗР на същата наредба.Основна задача при тези проверки е уточняването на 
заетата площ на депата на базата на точни координати, изпълнението на 
мерките, залегнали в плановете, както и дадените условия в решенията за 
утвърждаване на плановете. Информацията е предоставена на МОСВ. 
Констатираните пропуски са основно в изпълнение на изискванията за 
отвеждане на дъждовните води извън тялото на депото и входящия контрол на 
приеманите за обезвреждане отпадъци.  
           Съставени са  9  бр. актове и издадени наказателни постанавления 
           От началото на 2009 год. е закрито 1бр. селско депо за битови отпадъци в 
с.Главиница, общ.Пазарджик с площ 20,4 дка. 
 
 
5.4.Масово разпространени отпадъци 

 
5.4.1. Брой извършени проверки-анализ и сравнение спрямо предишни 
отчетни години. 

 
          През  2009 година бяха извършени общо 217 бр. проверки на обекти, 
генериращи масово разпространени отпадъци. От тях 99 бр. проверки на лица, 
изпълняващи задълженията си по чл.11 ал.1.и ал.2.от ЗУО по план,  10 бр. във 
връзка с Писмо на МОСВ за проверка на фирми неплатили лицензионни такси 
на организации по оползотворяване  , 7 бр.проверки на общини на територията 
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на РИОСВ-Пазарджик по отношение на МРО,  19 бр.проверки на площадки  за 
третиране на ИУМПС, 7 бр.проверки на лица, извършващи дейности с излезли 
от употреба гуми, 9 бр. проверки на лица, извършващи дейности с опаковки, 19 
бр.проверки на площадки,на които се извършват дейности с отработени масла, 3 
бр.проверки на площадки , на които се извършват дейности с  НУБА, 5 
бр.проверки на лица във връзка с изискванията на  Наредбата за ЕЕО, 8 
бр.проверки на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално, 15 
бр.проверки във връзка с Писмо на МОСВ относно провеждане на проучване за 
количествата  метални опаковки в общия поток метален скрап, 6 бр.проверки на 
фирми, които са извършили внос и/или върешнообщностно придобиване на 
МПС на територията на Р. България, 1бр.проверка във връзка с подадена жалба 
и1 бр.проверка във връзка с подаден сигнал(учение). Направени са 8 
бр.проверки на подизпълнителите на организациите по оползотворяване на 
отпадъците от опаковки, като са  проверени  247 точки с разположени 
контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, собственост  на 
„Екобулпак”АД и 365 точки с разположени контейнери за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, собственост  на „Екопак”АД на територията на Област 
Пазарджик. 
          Дадени са общо 269 бр. предписания за привеждане на дейностите с 
масово разпространени отпадъци към изискванията на нормативната уредба и 
предотвратяване на  вредното въздействие на тези отпадъци върху компонентите 
на околната среда, от които 146 бр. предписания за лицата изпълняващи 
задълженията си по чл.11 ал.1 и ал.2 от ЗУО, 30бр. на фирми неплатили 
лицензионни такси на организации по оползотворяване  във връзка с Писмо на 
МОСВ , 14 бр.предписания на общини по отношение на МРО,  18 
бр.предписания на площадки за ИУМПС, 14 бр. предписания на  лица, 
извършващи дейности с излезли от употреба гуми , 7 бр. предписания на лица, 
извършващи дейности с опаковки, 16 бр.предписания на  лица, извършващи 
дейности с отработени масла, 1 бр. предписание на лице, което събира НУБА, 7 
бр.предписания на лица, които изпълняват задълженията си съгласно   
изискванията на  Наредбата за ЕЕО, 6 бр. предписания на лица, изпълняващи 
задълженията си индивидуално,1 бр. предписание на лице, което е извършило 
внос и/или вътрешнообщностно придобиване на МПС на територията на 
Р.България и 1 бр.предписание във връзка с подадената жалба . Дадени са  8 
бр.предписания на подизпълнителите на организациите по оползотворяване на 
отпадъците от опаковки по отношение на разставените съдове. 
          От проверените фирми, 35 бр. oт тях имат сключен договор с организация 
по оползотворяване, 7 бр.  не пускат на вътрешния пазар опакована стока,  5 бр. 
не извършват дейност,1 бр.е прекратила дейност 1бр. не опакова, 1бр. работи на 
ишлеме, а 2 бр.  фирми заплащат дължимата продуктова такса към ПУДООС . В 
резултат на проверките 9 фирми са сключили договор с организация по 
опoлзотворяване на отпадъците от опаковки. В ПУДООС са постъпили 507 558  
лв.от продуктови такси, от които 490 063 лв. от продуктова такса за батерии и 
акумулатори, а 17495 лв.от продуктова такса за опаковки и МПС.  
           Обработени  и изпратени в ИАОС са 24 бр. годишни отчети ,съгласно 
Наредбите регламентиращи управлението на масово разпространените 
отпадъци. 
         През този отчетен период са съставени 22 акта за нарушаване изискванията 
на ЗУО по отношение на масово разпространени отпадъци .  
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5.5. Анализ за 2009 год. и сравнение спрямо предишната отчетна годинина 
на състоянието на околната среда по компоненти и фактори  на 
въздействие 
 
        В сравнение с  2008 г. броят на фирмите,  които са привели  дейностите си, 
съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите  нормативни актове се е 
увеличил. Фирмите, сключили договор с организации по оползотворяване  на 
отпадъци от опаковки  също се е увеличил. С предприетите през последните три 
години мащабни проверки по отношение на отпадъците от опаковки се 
наблюдава лавинообразен процес на привеждане на дейностите с отпадъци към 
изискванията на ЗУО. В много случаи обектите са въведени в експлоатация след 
влизане в сила на ЗУО, но без да са изпълнени условията на чл.7 от закона, което 
наложи проверка на всички главни архитекти по общини и издаваните от тях 
удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите по реда на ЗУТ. В 
края на отчетната година  Това определя  предстоящата работа през  2010 год. на 
контрол върху решенията на компетентните лица по чл.177, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, 
като при констатиране на споменатите пропуски ще се налагат съответни глоби. 
         Въведе се разделното събиране на отпадъци от опаковки в общините.  
         Нарушенията са свързани с нарушения на Закона за управление на 
отпадъците и за неизпълнение на предписания . 
         През отчетната година са образувани 438 003,73  тона отпадъци, от които 
съгласно подадените и обработини информационни карти, производствените 
отпадъци  са 53 вида, а тези с опасни свойства – 44 вида.  През 2009 г  
информация, съгласно изискванията на Наредба №9/2004 год.  за образуваните и 
третирани отпадъци за предходната година са подали  88 фирми/лица, чиято 
дейност се осъществява на 124 бр. площадки. В сравнение с предходната година 
се наблюдава намаление на подадените информационни карти. Причините са 
обективен и субективен характер. Много от фирмите през разглежданата година 
са прекратили дейността си или временно са преустановили своята дейност, във 
връзка с нарастващата криза в страната. През предишните години РИОСВ – 
Пазарджик изпращаше и напомнителни писма до фирмите, за подаване на 
информационните карти. През 2009 год., с цел да се намалят разходите на 
инспекцията, във връзка с икономическата нестабилност в страната, такива 
нарочни писма не бяха изпратени. 

В изпълнение на плана за 2009 год. дейността при управлението и 
контрола на производствени и опасни отпадъци бе насочена през отчетната 
година към фирмите от болничната, доболничната и стоматологичната дейност, 
които не са класифицирали отпадъците си и не са привели дейността си с 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове по 
неговото прилагане и към фирмите, които обработват дървен материал, и към 
фирмите които произвеждат мебели от дърво. 
           От контролната дейност по общини се установи, че значителен напредък 
има по отношение на изпълнението на задължинията им за разделно събирани 
на отпадъци, в т.ч. отпадъци от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени 
масла и нефтопродукти. Не се забелязват положителни тенденции по отношение 
на чистотата на населените места и републиканската и общинска пътна мрежа, 
както и предотвратяване на образуването на нерегламентирани сметища. 
Въведени са системи за организирано събиране и извозване на битовите 
отпадъци в общините, които обхващат всички населени места, но няма 
изградени стратегии и създадени системии за контрол на дейностите с битови и 
строителни отпадъци от страна на общини и кметства, което обуславя 
извършване на нерегламентирани дейности с тези отпадъци.  
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   5.6 . Постижения и проблеми в контролната дейност 
          След влизане в сила на Наредбите за опаковките и отпадъците от 
опаковки, за излезлите от употреба моторни превозни средства, негодните за 
употреба батерии и акумулатори, отработените масла и отпадъчни 
нефтопродукти, за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 
и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса 
за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци се засили контрола и управлението на масово разпространените 
отпадъци, а също така и финансовия контрол на продуктовата такса.       
         В сравнение с  2008 г. броя на фирмите, които извършват дейности с 
масово разпространени отпадъци се увеличи. Фирмите, сключили договор с 
организации по оползотворяване  на отпадъци от опаковки също се  е увеличил.  
         След двугодишна целенасочена работа по общини е постижение 
въвеждането на разделното събиране на отпадъци от опаковки, което  действа в 
10 бр. от тях.  
         Проблемът с третирането на стъклените отпадъци не е решен, тъй като в 
региона  няма фирми, които да оползотворяват тези отпадъци.  
         Проблемът в направление  - контрол и управление на производствени и 
опасни отпадъци е огромния брой преписки, които затрудняват прекия  контрол 
на прозводствените площадки и дейности на територията на област Пазарджик.        
 

5.7. Насоки за подобряване на работата на инспекцията. 
 

         Проблемът, който трябва да се реши е предотвратяване замърсяването на 
компонентите на околната среда с МРО, чрез организиране на безопасно 
съхраняване на отпадъците. За подобряване на контролната дейност и обхвата й 
ще се направи групиране на обектите и фирмите по отрасли и общини, като ще 
се наблегне на комплексните проверки. На базата на изготвения и утвърден от 
Директора на РИОСВ-Пазарджик годишен план ще се изработват месечни 
работни планове за контрол и отчитане на резултатите. Анализът на резултатите 
ще показва своевременно основните нарушения, слабости в работата на общини 
и фирми и пропуските по отношение на контрола на дейностите с отпадъци.    

  
 
 
 
 
 

5. Защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие и 
генетично модифицирани организми 

 
2. Околна среда, дейности и инсталации 

 2.1. Брой извършени проверки - кратък анализ и изводи 
2.2. Анализ за 2009 г. и сравнение , спрямо предходната година на състоянието 
на околната среда по компоненти и фактори на въздействие : 

 
      При направените през 2009 година проверки на защитени територии по смисъла на 
Закон за защитените територии се извърши следното : проведени 11 броя 
специализирани акции, в резултат на което са съставени 3 Акта за нарушение на 
законодателството; конфискувани са : резачки /2бр./, каруца /1 бр./, самари /2 бр./ и 
незаконно добити дърва от границите на резерват „Купена”. Издадени са 103  решения  
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в изпълнение изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (НУРИОСПППИППЦОЗЗ) (ДВ, 
бр. 73/2007 г.) 
     През 2009г. са проведени мониторингови дейности към НСМБР, съгласно утвърден 
график от ИАОС.Бяха обследвани видовете : европейски лалугер / Spermophilus 
citellus/;мъх от вида Buxbaumia viridis; кръглолистна росянка / Drosera rotundifolia /; 
текирска мишорка /Gypsophila tekirae/; алпийско сграбиче /Astragalus alopecurus/;черно 
френско грозде/ Ribes nigrum/; сребристовлакнесто подрумниче / Anthemis 
argyrophylla/; дива коза /R. rupicarpa/ и кафява мечка /U.arctos/. 
 
 
     През 2009г. в РИОСВ-Пазарджик постъпиха 15 сигнала за защитени видове в 
безпомощно състояние,  които съгласно изискванията на Закона за биологичното 
разнообразие /ЗБР/ са предадени за лечение на ЦРРРБ „Зелени Балкани”-гр. Стара 
Загора.В сравнение с предишната година сигналите са се увеличили  поради факта, че 
обществеността е информирана за тази дейност на инспекцията.  
     През периода бяха извършени проверки на  зоологическа градина, намираща се на 
територията на градски парк – остров „Свобода” - гр. Пазарджик , която започна 
процедура по лицензиране след прилагане на принудителна административна мярка от 
Министъра на околната среда и водите. Проверени са и зоомагазините на територията 
на област Пазарджик.За констатирано нарушение на природозащитното 
законодателство е съставен един Акт.  
    През отчетния период на територията на РИОСВ – Пазарджик бяха регистрирани 56 
пункта за изкупуване на живи охлюви, черупки и месо от видовете : лозов охлюв и  
градински охлюв.Броят им е значително увеличен в сравнение с предходната година. 
Това е резултат от засилената контролна дейност на инспекцията в тази област и след 
множество съставени актове през 2008 година. 
      Към момента на територията на област Пазарджик са регистрирани 66 броя 
билкозаготвителни пунктове, съгласно реда на Закона за лечебните растения.В 
сравнение с 2008 година техният брой също е увеличан в резултат на системен контрол 
на билкозаготвителите от страна на инспекцията. 
     За отчетния период са издадени 16 бр.регистрационни карти , съгласно разпоредбите 
на раздел IV от  Закон за биологичното разнообразие –  на екземпляри от видове 
гръбначни животни, съгласно Приложения А и В от Регламент 338/97., като за 2008 
година броят им е непроменен. 
 
     3. Изпълнение на плана за 2009 година - общи и специфични цели, които е 
трябвало да постигнем, резултати : 
 
     Предотвратени са нарушения на режима на резерват «Купена» , в следствие на 
проведените акции; съгласувано е реализирането на инвестиционни намерения, 
съобразно действащото законодателство, т.е без увреждане на екосистеми, на 
растителни и животински видове след издадени решения; проведеният мониторинг 
представлява механизъм за наблюдение, анализ и оценка на промените върху 
биологичното разнообразие; оказаната помощ на защитени животински видове, 
упражненият конторол върху регулираното ползването от природата на растителни и 
животински видове беше с цел опазване на местообитанията им, както и на попълване 
на популациите на редки и застрашени видове.  
 
     4. Постижения и проблеми в контролната дейност – изводи 
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     Контролната дейност на експертите от сектор „БРЗТ”  беше  насочена към опазване 
на местообитания на застрашени и ендемични видове в рамките на Националната 
екологична мрежа НАТУРА 2000, опазване на защитени растителни и животински 
видове, включително и на тези, обект на ползване и търговия, както и за регулиране на 
търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата природа. 
 
     4.1. Защитени територии /ЗТ/  
          
          На територията на РИОСВ – Пазарджик подлежат на контрол 87 бр. защитени 
територии /ЗТ/, от които 4 бр. резервата с строг режим /с обща  площ  5 503 ха/; 69 бр. 
защитени местности /ЗМ/ и 14 бр. природни забележителности /ПЗ/. През 
2009г.,относно опазването на ЗТ бяха извършени 445 бр. проверки ,включително и тези 
на въоръжената охрана, като приоритетни бяха обектите изключително държавна 
собственост в ЗТ, а именно четирите резервата със строг режим: „Дупката”, „Купена”,” 
Мантарица” и „Беглика”..Дадени са осем /8/ броя предписания за почистване на терени 
замърсени с отпадъци. 
             През 2009г. са проведени единадесет /11/ броя съвместни акции със служители 
на ДГС»Пещера» и Полицейско управление – Пещера  относно спазването на режима 
на резерват «Купена».В резултат на това са съставени  три /3/ бр. Акта за нарушение на 
Закона за защитените територии/ЗЗТ/ и са конфискувани :два /2/ броя резачки;каруца с 
един кубик отразяни дърва и два /2/ броя самари.  
 

4.2 Натура 2000 
 

 За отчетния период са издадени общо 103 бр. решения  в изпълнение 
изискванията на от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (НУРИОСПППИППЦОЗЗ) (ДВ, 
бр. 73/2007 г.) .Извършени са общо 9 бр. проверки на постъпили инвестиционни 
намерения в РИОСВ. 

 
  4.3 Защитени растения и  проведен мониторинг, съгласно Национална 
система за мониторинг на биологичното разнообразие /НСМБР/ 
 
            През 2009г. експерти от сектор „БРЗТ” и главните специалисти към въоръжената 
охрана на РИОСВ – Пазарджик проведоха мониторингови дейности към НСМБР, 
съгласно утвърден график от ИАОС. Бяха обследвани следните  видове :европейски 
лалугер / Spermophilus citellus/;мъх от вида Buxbaumia viridis; кръглолистна росянка / 
Drosera rotundifolia /; текирска мишорка /Gypsophila tekirae/; алпийско сграбиче 
/Astragalus alopecurus/;черно френско грозде/ Ribes nigrum/;сребристовлакнесто 
подрумниче / Anthemis argyrophylla/;дива коза /R. Rupicarpa/ и кафява мечка /U.arctos/.  
Извършени са 10 посещения на терен ,с цел събиране на данни по определена 
методика. В резултат на това обработени и попълнени  полеви формуляри със 
събраните данни, които се предадени в ИАОС и МОСВ. 
 
  4.4  Защитени животни           
                
             През месец януари на 2009г. взехме участие в 33-тото среднозимно преброяване 
на водолюбиви птици съвместно с екип на Българско дружество за защита на птиците 
на територията на РИОСВ – Пазарджик. В продължение на два работни дни бяха 
обходени водоеми посочени с писмо от ИАОС и МОСВ. Събраните данни са 
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обработени и отразени в полеви формуляри, съгласно Националната система за 
мониторинг на биологичното разнообразие /НСМБР/. 

 През отчетния период в РИОСВ – Пазарджик постъпиха  15 броя сигнали за 
защитени видове в безпомощно състояние: бял щъркел /Ciconia ciconia/, чухал /O. 
scops/, обикновен мишелов /Buteo buteo/ и др. - в изпълнение на чл.39, ал.2 от Закон за 
биологичното разнообразие /ЗБР/ и Заповед №242/14.03.2003г. на Министъра на 
околната среда и водите птиците  са предадени на ЦРРРБ „Зелени Балкани” за лечение 
и аклиматизация. Осъществен е контрол върху условията на Разрешително издадено от 
МОСВ по реда на Наредба №8 /2 бр./.Извършена е проверка на четири /4/ броя сигнали 
относно :изложена граблива птица на обществено място; извършено нападение от 
кафява мечка и за прораснали клони възпрепятстващи влитането на щъркели в тях. 
Предоставен е на ОУ ”Проф.И.Батаклиев” конфискуван защитен вид /препарат на дива 
коза/, съгласно чл.39, ал.2, т.3 от ЗБР. 

 
4.5 Лечебни растения 
В изпълнение на Заповед №РД-88/2001г. на МОСВ и Заповед №РД-09-

058/24.02.2009г. на Директора на РИОСВ – Пазарджик бяха разпределени от комисия 
количествата билки, получавани от естествените находища на лечебни растения под 
специален режим на опазване и ползване, като право на ползване получи само една 
фирма. 
 

4.6 Животински видове под режим 
 
През отчетния период на територията на РИОСВ – Пазарджик бяха 

регистрирани 56 бр. пункта за изкупуване на живи охлюви, черупки и месо от видовете 
:лозов охлюв /Helix pomatia/ и градински охлюв /Helix lucorium/.При извършените 7 бр. 
проверки не бяха са констатирани нарушения на  чл.42 от ЗБР и Заповед №РД-
361/09.04.2004г. на Министъра на околната среда и водите. Проверките установиха 
слаб интерес към събиране и изкупуване с цел търговия на живи охлюви през 2009 г, 
въпреки големия брой регистрирани пунктове. 

 
 
4.8 Зоопаркове и зоомагазини 

 
         През 2009г. бяха четири /4/ броя направени проверки на обект представляващ 
зоологическа градина, съгласно §1, т.21 от допълнителните разпоредби към Закона за 
биологичното разнообразие /ЗБР/ /ДВ, бр.77 /2002/,на територията на градски парк – 
остров „Свобода” в гр. Пазарджик. Проверките установиха, че зоологическата градина 
осъществява дейност без лиценз, издаден от Министерство на околната среда и водите 
и съответно беше съставен Акт за нарушение на чл.62 от ЗБР.В изпълнение  на Заповед 
№ РД-646/28.09.2009г. на Министъра на околната среда и водите бяха предприети 
действия за преместване на четири /4/ броя муфлона и две /2/ сърни и съответно 
пломбирахме помещенията за тяхното отглеждане. След като собственика на 
зоологическата градина – община Пазарджик  - внесе необходимата документация в 
МОСВ -беше издадена Заповед №РД-848/14.12.2009г. и назначена междуведомствена 
комисия , която извърши обща проверка на условията и състоянието на обекта 
,необходима за  издаването на лиценз.     
         През 2009г. са извършени четири /4/ броя проверки на зоомагазини на територията 
на област Пазарджик за  контрол върху търговията със застрашени видове от дивата 
флора и фауна, като са дадени съответно и четири /4/ броя предписания, съгласно 
изискванията Закона за биологичното разнообразие. Съставен е Акт на  зоомагазин за 
папагал от вида „пъстра розела” , който е вид включен в Приложение В на Регламент 
338/97 и Приложение II на Конвенцията CITES. Необходимо е съгласно изискванията 
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на Закона за биологичното разнообразие птицата да се регистрира в РИОСВ – 
Пазарджик, а това не беше извършено от собственика.  
 

4.10 Билкозаготвителни пунктове 
 
           Към момента на територията на област Пазарджик са регистрирани 66 броя 
билкозаготвителни пунктове, съгласно реда на Закона за лечебните растения. През 
2009г. бяха направени 23 бр. проверки и дадени 14 бр. предписания за регистрация на 
пункт, за водене на документация /книга/ и издадени позволителни за ползване. 
Контрола беше засилен – именно през активния сезон за събиране на лечебни растения 
– месеците август, септември и октомври -   съгласно и указания дадени с  писмо на 
Министерство на околната среда и водите и писмо на Върховната Административна 
прокуратура/ВАП/.                                                                                                                
          При извършените проверки се съставиха  14 броя Акта за нарушение на Закона за 
лечебните растения и Наредба №2/2004г. на МОСВ: за пунктове осъществяващи 
дейност без подадена регистрация в РИОСВ; за събиране на морфологични части от 
лечебни растения /плодове/ извън указания срок ,т.е. зелена шипка; за липса на 
позволителни за ползване. 

 
4.12 Конвенция CITES   

 
През отчетния период са издадени 16 бр. регистрационни карти ,съгласно 

разпоредбите на раздел IV от  Закон за биологичното разнообразие – екземпляри от 
видове гръбначни животни, съгласно Приложения А и В от Регламент 338/97. 
 
 
 

6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване 
 
6.1.  ОВОС 

 
 
            2. Околна среда, дейности и инсталации 
 2.1. Брой решения по ОВОС: 

През 2009 година са проведени 3 заседания на ЕЕС към РИОСВ-Пазарджик и са 
постановени общо 4 броя решения по ОВОС за одобряване на инициираните 
предложения при определени условия и предложения план за мерки.   

Едно от решенията след обжалване от БДЗП, Сдружение за аграрни екологични 
проекти ГЕО, ПП „Зелените”, Екологично сдружение за земята – гр. София е отменено 
от Министъра на околната среда и водите.  

Процедурите по ОВОС за всички ИП протичат при стриктно спазване на ЗООС, 
ЗБР и подзаконовите нормативни актове. На основание ПМС № 253/          2004 г.  са 
събрани дължимите такси. 

През отчетния период за инвестиционни предложения разглеждани в МОСВ от 
ВЕЕС са дадени две становища относно представените доклади по ОВОС.     

2. 2. Брой решения за преценяване на необходимостта от ОВОС: 
През 2009 година от инспекцията са издадени 65 броя решения за преценяване 

на необходимостта от изготвяне на ОВОС. От тях 9 са със заключение “подлежи на 
ОВОС”, 56 със заключение “ не подлежи на ОВОС”, като едно се обжалва. 

Процедурите за преценяване на необходимостта от ОВОС за всички ИП 
протичат при стриктно спазване на ЗООС, ЗБР и подзаконовите нормативни актове. На 
основание ПМС № 253/2004 г.  са събрани дължимите такси. 
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2.3. Становища за инвестиционни предложения не попадащи в приложения № 1 
и 2 на ЗООС: 

Издадени са общо 673 броя становища за инвестиционни предложения не 
попадащи в приложения № 1 и 2 на ЗООС. На основание ПМС № 253/2004 г.  са 
събрани дължимите такси.  

3. Контрол върху изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС: 
3.1. Издадени от МОСВ – Проведен е контрол на 1 решение по ОВОС, чрез две 

проверки – една по документи и една с посещение на място. Не е констатирано 
неизпълнение на включените за контрол условия.  

3.2. Издадени от РИОСВ -  Проведен е контрол на 12 решения по ОВОС, чрез 
направени проверки на място на площадките на ИП. Не е отчетено неизпълнение на 
включените за контрол условия. За по-голяма част от ИП се констатира, че няма 
строителство и всички инвестиционни предложения са стопирани на етап проектиране 
поради финансови съображения.  

През този период няма наложени актове или санкции за неизпълнение на 
условия от решения по ОВОС или за развиване на дейност без провеждане на 
процедурите по глава шест на ЗООС. 

 
6.2.  Екологична оценка 
 
През 2009 г. постъпиха два доклада за ЕО : на „ПУП – ПРЗ за изграждане на 

спортно туристическа зона „Самодивска поляна-Дъното” от Община Пещера и Общ 
устройствен план на Община Велинград.Направени бяха консултации , доклади   за 
степента на въздействие на ОУП на община Велинград и на „ПУП – ПРЗ за изграждане 
на спортно туристическа зона „Самодивска поляна-Дъното” .Становища за докладите 
ще бъдат издадени през 2010г.    
 

7.4 Решения за преценяване необходимостта от ЕО: 
През отчетния период са издадени 19 /деветнадесет/  Решения за преценяване  
необходимостта от ЕО за ПУП. 

 - Пречиствателна станция на общ. Белово и с цел промяна предназначението на 
поземлен имот №000455 в масив 000  на възстановена собственост на село Мененкьово, 
общ. Белово, обл. Пазарджик. Решението е да не се извършва ЕО. 

- Пречиствателна станция на общ. Стрелча, с. Свобода, обл.Пазарджик и с цел 
промяна предназначението на ПИ № 000455 и № 027104, м. „Тепе тарла”, землището на 
с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик. Решението е да не се извършва 
екологична оценка. 

- Общинска програма за управление на отпадъците на община Брацигово 2008-
2013г, с възложител : Васил Гюлеметов – кмет на Община Брацигово, ул. „Атанас 
Кабов” № 6А.Решението е да не се извършва екологична оценка.  

- Общинска програма за управление на отпадъците на община Лесичово 2008-
2013г, с възложител : Иван Стоев – кмет на Община Лесичово, ул.  „Никола Чочков” № 
11-13. Решението е да не се извършва екологична оценка. 

  - Общинска програма за управление на отпадъците на община Септември 2008-
2013г, с възложител : инж. Томи Стойчев – кмет на Община Септември, 
ул.„Александър Стамболийски” № 37. Решението е да не се извършва екологична 
оценка.         

- Решение за преценяване  необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ „Екотера-
2005”ООД, гр.София - за производство на електроенергия, проектиране и монтаж на 
фотоволтаични системи в имоти № 060001, 060002, 060003 - с. Бошуля, местността 
„Каратупрак” общ. Септември, обл. Пазарджик.Решението е да не се извършва ЕО. 
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- Решение за преценяване  необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ с възложители : 
Лъчезар Тошев и Илия Хаджийски, гр.София – за изграждане на система за добив на 
електроенергия от възобновяеми  енергийни източници – фотоволтаична инсталация, 
план за застрояване в местността «Асмълъка»  в землището на с. Лесичово, общ. 
Лесичово, обл. Пазарджик.Решението е да не се извършва екологична оценка. 

- Решение за преценяване  необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ  с възложител 
Боян Гърдев Греков, гр.София, ул.«Бунтовник» за смяна предназначението на имот № 
060011 от нива в урегулиран поземлен имот за изграждане на фотоволтаична централа 
в местността „Ливадите” , землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик.Решението за 
преценка от ЕО е да не се извършва екологична оценка.  

- Решение за преценяване необходимостта от ЕО за ПУП ПРЗ  с възложител 
Боян Гърдев Греков, гр. София, ул. «Бунтовник» за смяна предназначението на имот № 
060012 от нива в урегулиран поземлен имот за изграждане на фотоволтаична централа 
в местността „Ливадите” в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик.Решението за 
преценка от ЕО е да не се извършва екологична оценка.  

- Решение за преценяване  необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ с възложител 
Роман Йорданов Георгиев, гр. София, жк.” Стрелбище”, блок 92, вход Б, 
ап.13.Образуване на урегулиран поземлен имот в УПИ I-244I отреждане за 
„фотоволтаични системи”.Решението е да не се извършва екологична оценка. 

- Общинска програма за управление на отпадъците на община Пазарджик 2009-
2013г. с възложител :  Тодор Попов – кмет на Община Пазарджик, бул.„България”№2. 
Решението е да не се извършва екологична оценка. 

-  Решение за преценяване  необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ с възложител 
Боян Кънчев Миланов гр. София,  бул.” България” №111,ет2, офис 1-2 В ПИ 
151097,151098,151099 в с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, местността „Хана” - ЕО на 
ПУП за фотоволтаични системи.Решението е да не се извършва екологична оценка. 

 - Решение за преценяване  необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ с възложител 
Румен Борисов Трендафилов - гр. София,  район „Триадица”, бул България” №111,ет2, 
офис 1-2 в ПИ №153071 , местност „Хаджийски ливади”, землището на с. Мало Конаре, 
общ. Пазарджик, област Пазарджик за фотоволтаична централа.Решението е да не се 
извършва екологична оценка. 

- Решение за преценяване  необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ с възложител 
Гинка Николова Върбакова  и Теодора Николова Пайтакова, гр. София,  ул „Ладогабл” 
бл.227, вх.б. в ПИ №153067, 153070 в местност „Хаджийски Ливади” с площ 17.800дка. 
за фотоволтаична централа. Решението е да не се извършва екологична оценка. 

- Решение за преценяване  необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ с възложител „ 
Грунд” ЕООД, собственик – Васил Ненов, гр. Батак,  ул „Петър Вранчев” № 38 в ПИ № 
095039 в местност „Пасището” с площ 49.900 дка, в землището на с. Сарая за 
фотоволтаични системи.Решението е  да не се извършва Екологична оценка. 

-  Решение за преценяване  необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ с възложител 
Стайко Иванов Спиридонов, гр. Пазарджик, ул. „Райко Даскалов” №4 в ПИ № 005278 в 
местност „Татарекин” с площ 31.956 дка, в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик за 
фотоволтаична централа.Решениеото  е да не се извършва Екологична оценка. 

-  Решение за преценяване необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ с възложител  
„Емстрой Енерджи” ООД- Стоян Беличев, гр. Пазарджик, ул. „Братя Консулови” №26 в 
ПИ № 073092 в местност „Нови Лозя” с площ 6.841 дка. в землището на с. Априлци , 
общ. Пазарджик за фотоволтаична централа.Решението е да не се извършва Екологична 
оценка. 

-  Решение за преценяване  необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ с възложител  
Петър Александров Захариев, гр. Пазарджик, ул. „Рила” №24,вх.В в ПИ № 011104 в 
местност „Юта” с площ 3.860 дка, в землището на с.Симеоновец , общ. Септември, обл. 
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Пазарджик за фотоволтаична централа.Решението е да не се извършва Екологична 
оценка.   
 

7.5. Съгласуване на общински програми по чл.26т.1 от ЗООС.Становища за 
обекти разглеждани от ВЕЕС; 
  
 

7.6 Писма, относно процедура за  преценяване необходимостта от ЕО: 
По отношение процедура по изискванията на глава шеста от ЗООС са изготвени 16 бр. 
писма.  
  7.7. Становища за обекти разглеждани от ВЕЕС; 
 През отчетния период от ВЕЕС към МОСВ няма разгледани планове и програми, 
относно ЕО.  
  

7.8. Анализ и проблеми при провеждане на процедурата по EО и 
преценяване на необходимостта от EO; 
 

Процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО протичаше при 
стриктно спазване на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми и  подзаконовите нормативни актове.За 
подпомагане на процедурата по ЕО са изготвени 23  бр. писма и 19 бр. Решение за 
преценяване  необходимостта от извършване на екологична оценка.  По отношение 
изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за 
изграждане на фотоволтаични системи в област Пазарджик в извънурбанизирани 
територии, при наложителност от промяна предназначението на земеделска земя, 
считам за целесъобразно и подходящо да се процедира по реда на глава шеста от ЗООС,  
чрез преценяване на необходимостта от извършване на Екологична Оценка на 
изискващиятзготвени се за такова намерение подробен устройствен план (ПУП), 
възложен по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), е включен в  към 
чл. 2, ал. 2, т.4  на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 
на планове и програми (ПМС № 139, ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., изм. и доп. ПМС № 301, 
ДВ, бр. 3/10.01.2006 г.). Съгласно чл. 2, ал. 2, т.4 от Наредбата за ЕО ПУП и ПРЗ, 
попадат в преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО. Преценяване на 
необходимостта  и обхвата за ЕО по реда  на глава втора, чл8, ал.1 и 2. 
Изготвени 10 писма до МЗ , 9 писма до РИОКОЗ- Пазарджик за становище по 
съответната процедура.  
За всички издадени Решения за преценка необходимостта от ЕО, на основание ПМС № 
348/2008 г.,  са  събрани  дължимите такси.  
 

7.9 Брой извършени проверки : Извършени 3 проверки относно процедура за 
Преценка необходимостта от ЕО. 1.В Община Белово във връзка с подадено искане за 
преценяване  необходимостта от ЕО за ПУП на имот № 000440 , попадащ в землището 
на с.Мененкьово, общ. Белово, кв. Малко Белово с площадка за Пречиствателна 
Станция  за ГПСОВ.2. Проверка във връзка с подадено искане за преценяване  
необходимостта от ЕО за ПУП – ПРЗ с възложител „ Грунд” ЕООД, собственик – Васил 
Ненов, гр. Батак, ул „Петър Вранчев” № 38 в ПИ № 095039 в местност „Пасището” с 
площ 49.900 дка, в землището на с. Сарая за „Фотоволтаични системи”.3.Във връзка с 
писмо от МОСВ, на 21.10.2009г. РИОСВ извърши проверка на място в Община 
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Септември и констатира : има издадено Решение № 0038 - ОС/2009г за преценяване на 
вероятната степен на отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, 
предмет на опазване в защитена зона BG 0002069 ”Рибарници Звъничево”, част от 
Националната екологична мрежа / „ НАТУРА 2000”. РИОСВ съгласува Инвестиционно 
предложение „Складово-ремонтна база”, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие.Инвестиционното предложение не засяга защитени територии 
по смисъла на чл.5 от Закона за защитените територии и е допустимо по смисъла на 
НУРИОСПППИППЦОЗ.Инвестиционното предложение не подлежи на задължителна 
оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС , тъй като не попада в обхвата на Приложения 
№1 към чл.92, т.1 и №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда. 

Прилагам копие от Решение № 0038-ОС/2009г., Скица на имот №123046 в 
землището на с.Бошуля, общ. Септември и Становище на Главен архитект на Община 
Септември.  

Анализ за 2009 г. и сравнение спрямо предходната година на състоянието на 
околната среда по компоненти и фактори на въздействие. 

Спрямо 2008г. и получените през 30.04.2009г. Методически указания за 
практическо прилагане на изискванията на нормативна уредба по околна среда. 

При намерения за изграждане  на „фотоволтаични и соларни паркове” в 
извънурбанизирани територии /извън регулационните граници на населени места и 
селищни образувания/, при наложителност от промяна на предназначението на  
земеделска земя  или изключване от горски фонд, се  счита за целесъобразно и 
подходящо да бъде процедирано по реда на глава шеста от ЗООС, чрез  преценяване  на  
необходимостта от извършване на ЕО, на изисксващия се за такова намерение 
подробен устройствен план/ПУП/, възложен по реда на Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/ В тези случаи е съобразявано и вероятно т.нар. „раздробяване на 
цялостното намерение”, както и „кумулирането” на съответното намерение с други 
съществуващи, изграждащи се одобрени или планирани  намерения за строителство в 
съответния район и за които съответния компетентен орган по околна среда мотивира 
свое мнение за предположения за значително въздействие върху околната среда при 
прилагането  на съответния план. 
      - Насоки за подобряване на работата на инспекцията. 
  За подобряване работата на  експерта по ЕО в РИОСВ – Пазарджик , при 
мотивирано изискване на провеждане на процедура по ЕО, следва да се отчитат и 
планове, програми, стратегии на по- високо ниво, които съдържат мерки или 
изисквания по отношение на фотоволтаични системи. 
   За мотивиране   на съответно становище, да се отчитат особеностите, 
капацитетите и мащабността на местоположението  и  наличие на други намерения в 
района на намерението, констатирани или предполагаеми по- значителни въздействия, 
дори и те да бъдат само по-отношение на един компонент или фактор на околната 
среда. 
При съгласуване от страна на компетентния орган по околна среда трябва да има 
достатъчно проучвания, данни и анализи, както и гаранции за осъществяване на 
необходими мерки с цел спазването на нормите за качеството на околна среда. 
 

6.3.  Комплексни разрешителни       

       За 2009 год. са: 

- Изготвени „Списъци за проверка на изпълнението на условията в издадените 
комплексни разрешителни” – за 7 броя обекти; 
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            -Изготвени становища на Заявления за издаване на Комплексни разрешителни -1 
бр.; 
            -Изготвени становища на проект на  Комплексни разрешителни и технически 
оценки -1 бр.; 
            -Извършени проверки на ГДОС на оператори с издадени КР - 4 бр.; 
            -Изготвени становища на ГДОС - 7 бр.; 
            -Извършени комплексни проверки на оператори с издадени Комплексни 
разрешителни по чл.117 ал.1 и ал.2 – 7 бр.; 
            -Извършени проверки на оператори с влезли в сила Решения за неиздаване на 
Комплексно разрешително - 3 бр. 

  - Решения за неиздаване на КР са издадени на: 
 „Депо за неопасни отпадъци на „Завод за хартия Белово” АД, гр.Белово - 

Решение № 245-Н0-И0-А0/ 2008 г. на Министъра на околната среда и 
водите 

 „Свиком” АД, гр.Пазарджик, площадка с.Априлци -                               
Решение № 374-Н0-И0-А0/2009 г.  

 
Във връзка с Решенията за неиздаване на КР са предприети следните действия: 
- „Депо за неопасни отпадъци на „Завод за хартия Белово” АД, гр. Белово – 

установено е депониране на отпадъци на съществуващото депо за неопасни отпадъци, 
във връзка с това е наложен. С писмо от 15.07.2009 г. ЗХ „Белово”, гр.Белово е 
уведомил РИОСВ – Пазарджик за започнало полагане на повърхностен пласт на 
депото. На 20.08.2009 г. е извършена проверка на място и е констатирано, че 
депонирането на отпадъци е преустановено и депото е запръстено. 

- „Свиком” АД, гр. Пазарджик, площадка с.Априлци. На 28.05.2009 г. е 
извършена проверка на площадката на инсталацията и е дадено предписание да се 
представят официални документи за максималния производствен капацитет и броя на 
отглежданите в момента животни (КП № 2868-006/28.05.2009 г.). Предписанието не е 
изпълнено в срок и е съставен АУАН № 33/21.07.2009 г.  

- Издадени Заповеди за прилагане на принудителни административни мерки – 
2 бр. 

С оглед недопускане на извършване на административно нарушение и с цел 
спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда, са издадени заповеди 
от Директора на РИОСВ-Пазарджик за: 

1. Ограничаване на капацитета под прага заложен в Приложение №4 на 
ЗООС(до 2000 места за свине за угояване и до 750 места за свине майки) до издаване 
на комплексно разрешително и осигуряване на техническа възможност за пломбиране  
на халета (Заповед № РД-08-330/24.08.2009г.). 

2. Преустановяване дейността по депониране на отпадъци на „Депо за неопасни 
отпадъци” на „Завод за хартия Белово” АД, гр. Белово (Заповед № РД-08-
331/25.08.2009г.) 
  
           През 2009 г. няма влезли в сила нови КР. Два обекта са в процедура по 
издаване на комплексно разрешително: 

 - „Братя Ангелови” ООД, гр.Пещера, оператор на инсталация за интензивно 
отглеждане на птици с капацитет 100 000 бр. места за кокошки-носачки; 

- „АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД, гр. Панагюрище – „Инсталация за производство на 
електролитна мед”.  
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През 2009 г. експертите от направление “Комплексни разрешителни” са 
работили в следните насоки: 

1. Подготовка за контрол на изпълнение на условията на издадените 
комплексни разрешителни: 

Изготвени „Списъци за проверка на изпълнението на условията в издадените 
комплексни разрешителни”- 7 броя;         

            2. Участие в издаване на комплексни разрешителни по чл.117, ал.1 и ал. 2 
на ЗООС:  

             Изготвените становища на Заявления за издаване на Комплексни разрешителни 
по чл.117 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002 год.), Проекти на 
Комплексни разрешителни и Технически оценки (ТО) са както следва:  

Становище по Заявление за издаване на КР на „АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД, гр. 
Панагюрище; 

Становище по проект на КР и ТО на „Братя Ангелови”ООД, гр. Пещера. 

            3. Извършени проверки за определяне необходимостта от подаване на 
Заявление за издаване на Комплексно разрешително: 

Във връзка с установяване на производствения капацитет на инсталации са извършени 
6 бр. проверки 

            4. Извършени проверки на ГДОС на оператори с издадени Комплексни 
разрешителни – 4 бр. : 

По преценка на експертите е извършена проверка във връзка с информацията подадена 
в ГДОС на:  

- „Биовет” АД, гр. Пещера – 1 бр.; 
- „Огняново К”АД, завод „ Огняново”, гр. Пазарджик – 2 бр.; 
- „ЗХ Белово”,гр. Белово - КР № 136/2006  - 1 бр. 

4.1 Изготвени становища по представени ГДОС за 2008г. на оператори с 
издадени КР – 7 бр. 

          5. Извършени проверки на инсталации с  издадени Комплексни 
разрешителни  са както следва: 

           5.1. Проверки на издадени Комплексни разрешителни по чл.117 ал.1  

             Извършена проверка по изпълнение на условията и сроковете в Комплексните 
разрешителни: 

„Биовет”АД, гр Пещера – КР № 28/2005 г. - извършена комплексна проверка с 
издадени констативни протоколи № 1586-022/24.09.2009г.; № 1586-023/25.09.2009г.; № 
1586-024/26.09.2009г.; № 1586-029/30.10.2009г.; На оператора са дадени 3 бр. 
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предписания изпълнени в срок. В резултат на констатациите и установените 
несъответствия с условията на разрешителното е съставен АУАН № 72/30.10.2009г.;  

„Дуропак Тракия Папир”АД, гр. Пазарджик – КР № 114/2006. - извършена 
комплексна проверка с издадени констативни протоколи № 1586-024А/06.10.2009г.; № 
1586-025/07.10.2009г; № 1586-026/08.10.2009г. В резултат на комплексната проверка са 
дадени 12 бр. предписания изпълнени в срок. 
 
„Йонтех”ООД, с. Цар Асен – КР № КР № 117/ 2006 – за 2009 г. не е извършвана 
комплексна проверка, тъй като оператора е прекратил временно дейността си. В 
резултат на проверка от страна на експерти на РИОСВ е установено неизпълнение на 
условия от КР и е наложен АУАН № 19/08.04.2009г. и е издадено НП № 19/28.05.2009г. 
в размер на 10 000 лв. Дадени са 3 бр. предписания. 
 
„Огняново К”АД, завод „ Огняново”, гр.Пазарджик - КР № 81/ 2005 – извършена 
комплексна проверка с издадени констативни протоколи № 2668-057/14.10.2009г и № 
2668-058/15.10.2009г. в резултат са дадени 14 бр. предписания изпълнени в срок. 
 
„Елхим Искра” АД, гр.Пазарджик - КР № 137/2006- извършена комплексна проверка 
с издадени констативни протоколи № 2668-060/11.11.2009г. и № 2668-061/12.11.2009г, 
в резултат са дадени 2 бр. предписания – изпълнени в срок; 
 
„Илма-Ил” ООД, гр.Пазарджик - КР № 278-НО/2008 - извършена комплексна 
проверка с издадени констативни протоколи № 2668-059А/28.10.2009 г. и 2668-
059/26.10.2009г. в резултат са дадени 8 бр. предписания – изпълнени в срок; 
 
„ЗХ Белово”,гр.Белово - КР № 136/2006  - извършена комплексна проверка с 
издадени констативни протоколи № 2868-055/03.09.2009г.; № 2868-054/29.09.2009г; № 
2868-056/01.10.2009г, в резултат са дадени  14 бр. предписания – изпълнени в срок; 

6. Извършени проверки на оператори с влезли в сила Решения за 
неиздаване на Комплексно разрешително: 3 бр. проверки – 

- „Депо за неопасни отпадъци на „Завод за хартия Белово” АД, гр. Белово – 
установено е депониране на отпадъци на съществуващото депо за неопасни отпадъци, 
във връзка с това е наложен. С писмо от 15.07.2009 г. ЗХ „Белово”, гр.Белово е 
уведомил РИОСВ – Пазарджик за започнало полагане на повърхностен пласт на 
депото. На 20.08.2009 г. е извършена проверка на място и е констатирано, че 
депонирането на отпадъци е преустановено и депото е запръстено. 

- „Свиком” АД, гр. Пазарджик, площадка с.Априлци. На 28.05.2009 г. е 
извършена проверка на площадката на инсталацията и е дадено предписание да се 
представят официални документи за максималния производствен капацитет и броя на 
отглежданите в момента животни (КП № 2868-006/28.05.2009 г.). Предписанието не е 
изпълнено в срок и е съставен АУАН № 33/21.07.2009 г. 

Анализ за 2009г. спрямо предходни години  

В сравнение с предходната година общия брой комплексни проверки на 
условията в издадените КР е по-малък, тъй като има инсталация временно изведена от 
експлоатация поради финансово-икономическата криза (Йонтех” ООД, площадка с. 
Цар Асен). Броя на дадените предписания е 46, и отнесен към броя на проведените 
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комплексни проверки спрямо 2008 г., е по-голям. Операторите, за които е установено, 
че не спазват условията в КР са аналогични на предходната година (2008г.). 
Наложените Актове за установяване на административно наказание са по-малко в 
сравнение с 2008 г. – 2 бр., като за един от операторите се наблюдава повтаряемост в 
условията, които са констатирани като неизпълнени („Биовет”АД, гр. Пещера). За 
разлика от 2008 г. има издадени 2бр. Заповеди на Директора на РИОСВ за налагане на 
принудително административни мерки („Свиком” АД, гр.Пазарджик, площадка 
с.Априлци и „Депо за неопасни отпадъци на „Завод за хартия Белово” АД, гр. Белово), 
като само едната Заповед е приложена и инсталацията е спряна („Депо за неопасни 
отпадъци на „Завод за хартия Белово” АД, гр. Белово). За 2009 г. е установена 
експлоатацията на една нова инсталация, без наличие на КР -  Когенерираща централа -  
„Биовет” АД, гр. Пещера. 

 Насоки за подобряване на работата на инспекцията 

За подобряване качеството на контролната дейност в областта на прилагане и 
контрол на условията заложени в комплексните разрешителни е необходима по-добра 
координация между експертите в РИОСВ, между тях и експертите в системата на 
МОСВ и извън нея. Завишен контрол по отношение на оператори, за които се 
констатира регулярни неспазване изискванията на комплексните разрешителни. 
 
     
 

6.4. Контрол и управление на опасни химични вещества и  
        препарати и управление на риска 

 
    2. Околна среда, дейности и инсталации 
 2.1. Брой извършени проверки - кратък анализ и изводи 
 

А. Контрол на обекти, осъществяващи дейности с химикали в обхвата на 
ЗЗВВХВП 

АНАЛИЗ 
За периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. са извършени общо 46 броя проверки на 

обекти, на които се употребяват, съхраняват и/или произвеждат химични вещества и 
препарати. 

Проверките бяха свързани с обхвата на Регламент 1907/2006 на ЕП и Съвета 
(REACH). 

През първите девет месеца на 2009 г. приоритетно бяха проверени 
производителите, вносителите и лицата, които са извършили предварителна 
регистрация на химични вещества. 

През четвъртото тримесечие на годината контролът бе насочен към потребителите 
по веригата. 

Контролът включваше проверки на документите, удостоверяващи извършена 
предварителна регистрация, начина на съхранение на хичичните вещества и препарати, 
наличието и формата на информационните листове за безопасност, и предоставянето на 
информация във веригата на доставки. 

 
За изминалия период са дадени общо 66 броя предписания, свързани с 

производството, вноса  съхранението и предоставянето на информация за химични 
вещества и препарати. 
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А.1. Контрол по изпълнение на изискванията за регистрация на химични 
вещества. 

При всички (44 бр.) направени проверки на производители, вносители и 
потребители по веригата е изискана информация, която доказва, че е извършена 
предварителна регистрация на химичните вещества, както следва: 

 за производители и вносители – предрегистрационни номера 
 за потребители – писма-потвърждения от доставчици 
 
Дадени са общо 48 бр. предписания за изготвяне, поддържане и предоставяне на 

информацията в РИОСВ-Пазарджик, свързана с регистрация на вещества. 
 
А.2. Проверки, свързани с ИЛБ 
При 34 броя от всички проверки, е проверено и наличието и формата на 

информационните листове за безопасност. 
 
Дадени са 15 броя предписания свързани с наличието и актуализацията на 

информационните листове за безопасност. 
 
При всички проверки (6 бр.) по контрол на условията на Разрешителнтите по чл. 

104 от ЗООС са проверявани информационни листове за безопасност . 
 
А.3. Проверки на съхранение на ХВП 
На всички обекти, където се съхраняват химични вещества и препарати е 

извършен контрол по спазване изискванията на съхранение, съгласно условията в 
информационните листове за безопасност. 

 
Дадено е 1 бр. предписание, свързнано със съхранение на химично вещество. 
 
А.4. Проверки на производители на детергенти 
Извършена е една проверка на производител на детергенти във връзка с контрол 

на изискванията на Регламент 648/2004 относно детергентите. 
 
Дадени са 2 броя предписания за предоставяне на информация в РИОСВ-

Пазарджик. 
 
А.5. Проверки по сигнали 
От общия брой проверки за отчетния период, 2 броя са по сигнали. 
 
Първият сигнал е за замърсяване с негодни продукти за растителна защита в бивш 

стопански двор на с. Блатница, общ. Стрелча. Сигналът е основателен, а замърсяването 
отстранено своевременно от органите на Общ. Стрелча. 

Вторият сигнал е за работа с токсични химични вещества и отделяне на отровни 
газове от къща в гр. Пазарджик. Сигналът е неоснователен - констатира проверката, 
извършена  съвместно с представители на общ. Пазарджик. Не се констатира наличие 
на токсични вещества, както и на бои, лакове и разредители. Не се установи наличие на 
опаковки или остатъци от такива вещества. 

 
А.6. Информация 
През отчетната годината от фирмите бе изискана информация за: 

- Дейността на фирмата; 
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- химичните вещества и препарати, които произвежда, внася или употребява; 
- пререгистрационните номера и тонажните групи; 
- роля във веригата на доставки и др. 

 
Въз основа на контролната дейност и събраната информация, фирмите бяха 

разделени на целеви групи: производители, вносители и потребители по веригата. 
Започна изготвянето и поддръжката на електронни досиета на всички целеви 

групи във веригата на доставки на химични вещества. 
 

А.7. Нарушения 
За изминалия период е установено 1 брой нарушение за неизпълнение на 

предписание. Изпратена е покана до управителя на фирмата за съставяне на акт, но 
поканата е върната, неприета от получателя на адреса, посочен от него като адрес на 
съдебна регистрация на фирмата. 

 
През годината не са установени нарушения, свързани със съхранението на 

химични вещества и препарати. 
Не са установени нарушения, свързани с производство или внос на вещества, за 

които не е извършена предварителна регистрация.   
 

ИЗВОДИ 
Установено бе, че броят на същинските производители и вносители на химични 

вещества е по-малък от този на лицата, извършили предварителна регистрация. 
Установени бяха лица, които не произвеждат и не внасят химични вещества, но са 

извършили предварителна регистрация. 
Всички проверени производители и вносители са извършили предварителна 

регистрация, като в някои случаи е извършена предварителна регистрация на по-голям 
брой вещества от броя на произвежданите/внасяните. 
 Извършената в срок предварителна регистрация, както и липсата на нарушения 
при съхранение на химични вещества и препарати показва, че постоянния контрол и 
предоставянето на информация от страна на РИОСВ кара фирмите своевременно да 
изпълняват нормативните изисквания. 
 

Установено бе, че част от информационните листове за безопасност, които са 
предоставени на потребителите на химични вещества, не са на български език и не са 
актуални.  

Това показва, че съществуват пропуски по веригата на доставки. 
 
 

Б. Контрол на условият в разрешителните по чл. 104 от ЗООС 
 
През първото тримесечие на годината РИОСВ-Пазарджик уведоми членовете на 

комисите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за заповедите на Министъра на околната среда и 
водите за годишните планове за проверки и за определяне на поименния състав на 
комисиите. 

 
Проведена бе една подготвителна среща на членовете на комисиите, с цел 

запознаване с дейността на обектите и определяне обхвата на проверките. 
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Съгласно утвърдения годишен план, през месеците Май и Юни, комисиите по чл. 
157а, ал. 2 от ЗООС извършиха проверки на предприятия, на които са издадени 
разрешителни по чл. 104 от ЗООС, както следва: 

-  „Агрофарм” ООД, гр. Пазарджик; 
- „Агрогарант” ООД, гр. Пазарджик; 
- „Агрокемикъл” ЕООД, складова база в землище на с. Величково; 
- „Импрегнация 2000” АД, гр. Белово; 
- „Дино НитроМед” АД, гр. Панагюрище; 
- „Биовет” АД, гр. Пещера. 
 
Комисиите провериха изпълнението на условията в издадените разрешителни и 

изпълнението на предписанията от предишни протоколи. 
В проверените обекти не бяха установени нарушения на условията в 

разрешителните. Предписанията,  давани в предишни протоколи, са изпълнени. 
 
Дадени бяха общо 25 бр. предписания за подобряване на техническите мерки за 

безопасност и предписания, свързани с актуализацията и проиграването на аварийните 
планове. 

 
 

В. Други проверки, становища и дейности 
 
В.1 Други проверки 
През 2009г. бяха извършени проверки на състоянието на  12 бр. стари склада  с 

наличие на забаранени или негодни за употреба препарати за растителна защита. 
Мониторингът  показа, че складовете са в лошо състояние. 

 
През 2009 г. експертите, работещи в областта на ОХВ и УР участваха 6 бр. 

комплексни проверки по контрол на условията в Комплексните разрешителни, 
свързани с управлението на ОХВП.  

 
В.2. Становища 
Във връзка с инвестиционни намерения, доклади по ОВОС, Екологични оценки, 

проекти на КР и др.,  през годината бяха изготвени 11 броя становища,  относно 
управлението на ОХВ. 

 
Дадени са 6 броя становища във връзка с годишни доклади по изпълнения на 

условия в КР, относно управлениято 
 
 

 
7. Информационна и образователна дейност 

 
През периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г. в РИОСВ-Пазарджик са подадени  26 

заявления по ЗДОИ.Издадени са 21 решения за предоставяне на достъп до информация 
в указания от Закона 14 дневен срок и 5 уведомителни писма до заявителите в 
случаите, когато РИОСВ не разполага с исканата информация. 

През годината информационната дейност на РИОСВ-Пазарджик беше 
фокусирана в осъществяване на почти ежедневни контакти с медиите по теми на деня , 
актуални екологични проблеми и по повод резултатите от контролната дейност на 
инспекцията.Редовното захранване на сайта на инспекцията с актуална информация от 
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упражнен контрол беше причина дейността на РИОСВ да присъства редовно на 
страниците на електронните и печатни национални и регионални издания. 

През 2009г. интернет-страницата е посетена от 13 446 потребители.В рубриката 
“Актуално” са публикувани 56 прессъобщения, отразяващи резултати от контролната 
дейност, информации по повод важните екологични дати : 2 февруари – Международен 
ден на влажните зони, 22 март – Световен ден на водата, 1 април – Международен ден 
на птиците, 22 април – Ден на Земята /”Зелена седмица”/,  5 юни - Световен ден на 
околната среда, 29 юни – Международен ден на река Дунав. На сайта редовно беше 
обновявана информацията  за промени в законодателството : по повод влезлия в сила 
Регламент “REACH “, информация за новости в екологичното законодателство в 
областта на отпадъците и др.Изготвен и публикуван на интернет – страницата беше и 
Годишен доклад за състоянието на околната среда в област Пазарджик за 2008 година. 

Инициативите, посветени на Деня на Земята, в чиято организация и провеждане 
активно се включиха и експерти от РИОСВ-Пазарджик, бяха фокусирани върху темата 
за изменението на климата и последиците от глобалното затопляне. 

Активна беше работата на инспекцията и по организацията на кампанията 
“Европейска седмица на мобилността–2009г”.РИОСВ-Пазарджик взе участие и 
подпомогна методически всички общини в региона при изработването на програмите 
им за участие в международната кампания “Седмица на мобилността и Ден без 
автомобили - 22 септември“2009г.В програмите на общините Панагюрище , Велинград, 
Пазарджик, Брацигово имаше ежедневни, устойчиви и във фокуса на общественото и 
медийно внимание прояви, в чието иницииране и реализиране се включи активно и PR-
специалиста на инспекцията.В организираните по места дейности  се включиха над 
4 500 ученика и представители на неправителствения сектор , обществеността и на 
държавните институции. 

РИОСВ-Пазарджик все по-успешно изпълнява ангажиментите си за 
информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната 
среда, както и повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната 
среда и устойчивото развитие.В информационнния кабинет е предоставен достъп до 
библиотечния фонд на инспекцията и безплатен интернет-достъп.През 2009г. в него 
потърсиха информация, нагледни материали и експертна помощ много ученици, 
студенти, учители, журналисти, граждани, както и представители на неправителствения 
сектор и различни институции.                 
 
 

8. Административно – наказателна отговорност и принудителни 
административни мерки 

 
Съставени са 86 бр. актове за установяване на административно нарушение  и са 

издадени общо  79 бр. наказателни постановления /НП/, от тях : 
 

 Влезли в сила НП - 69 бр.; 
 5 бр. административнонаказателните преписки са прекратени на основание 

чл. 54 от ЗАНН с мотивирана резолюция; 
 За 31 бр. от влезлите в сила НП има представени копия от платежни 

документи или потвърждение от ПУДООС за внесени суми по наложените 
глоби и имуществени санкции в размер на 12 850лв.; 

 Предстои изпращането в НАП на НП, които са влезли в сила и няма данни, 
че са платени; 

 Обжалвани са 10 бр. от връчените НП; 
 Предстои разглеждането на една административнонаказателна преписка и 

издаването на НП в рамките на законовия срок; 
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За периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г. са наложени санкции по реда на чл.69 и  

следващите от ЗООС в общ размер на 9 914 лв., от които : 
 

 3 бр. са еднократни санкции; 
 една е текуща санкция; 
 направено е едно предложение за налагане на санкция от Министъра на ОСВ 

и съответно има издадено НП от Министъра на ОСВ за налагане на 
еднократна санкция на “Йонтех” ООД; 

 2 бр. от наложените санкции са обжалвани и са потвърдени от съда. 
 

През изтеклата година са издадени две заповеди за налагане на принудителни  
административни мерки на основание чл. 160 от ЗООС. Едната е за преустановяване на 
дейност в защитена местност, осъщесвявана в нарушение на забраната в заповедта за 
обявяване. Същата е потвърдена след оспорване по административен ред пред 
Министъра на ОСВ и е влязла в сила. Другата е за преустановяване на дейност без 
издадено комплексно разрешително. Същата е потвърдена от административен съд – 
Пазарджик и към момента е висяща пред ВАС. 
 
 
 

9. Политика по околната среда на регионално и местно ниво 

Приоритетите в контролната, превантивна, последваща  и мониторингова  дейност на 
РИОСВ–Пазарджик през 2009год. бяха насочени за изпълнение на изискванията на 
новата нормативна база по околна среда, синхронизирана с изискванията на  
Европейските директиви в тази област. 

         Политиката на регионално равнище от страна на РИОСВ - Пазарджик е била 
главно по въвеждането и контролирането на интегрираните условия за устойчиво 
развитие по отделните компоненти и фактори на околната среда от страна на общините, 
предприятията и гражданите, които са залегнали за изпълнение , както в Директивите 
на ЕС, така и в транспонираните такива в съществуващата нормативна уредба по 
околна среда и Оперативните планове по околна среда на Национално ниво. Анализът 
спрямо предходната година по съответните дейности и програми на общините  сочи по-
голяма активност в разработването на проекти с екологична насоченост по различни 
оперативни програми и изпълнение на залегналите срокове в законодателството за 
актуализиране на общинските планове и програми за опазване на околната 
среда.Експертите на РИОСВ-Пазарджик оказаха методическа помощ на общините при 
решаване на важни екологични проблеми, издаваха в срок необходимите 
съгласувателни становища за кандидатстване по оперативните програми и  
подпомогнаха еколозите на общини и екипите, ангажирани с разработването на 
екологични проекти и кампании с навременни и компетентни консултации. 

  

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

ПО КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Поради завишените нива на финни прахови частици  в зимните месеци през 
последните няколко години,  през изминалата 2009год. с Решение №232 от 17.12.2009г., 
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взето с Протокол №20 на Общински съвет- Пазарджик беше актуализиран „План за 
действие, за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, към „Програма за 
управление качеството на атмосферния въздух на община Пазарджик” за периода 2009-
2013 година. Включени са следните мерки за подобряване качеството на въздуха: 
 
1. Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци/ ТБО/ за общините 
Пазарджик, Белово, Батак, Ракитово, Пещера,  Велинград, Септември и Лесичово; 
2. Озеленяване, рехабилитация на парковите терени и улична мрежа; възстановяване на 
отсечената  дървесна растителност вследствие на реконструкция и подобрения на 
инфраструктурата; 
3. Завишаване на контрола и отпимизиране на графиците за поддържане чистотата на 
местата за обществено ползване, чрез миене, метене, сметосъбиране и сметоизвозване 
4. Оптимизиране на зимното снегопочистване- опесъчаване чрез замяна на пясъка със 
специализирани препарати за третиране на снежната покривка 
5. Основен ремонт, рехабилитация  и поддръжка на пътната мрежа в града и селата от 
територията на общината  
6. Реализиране на целеви проекти за опазване чистотата на атмосферния въздух 
7. Забрана за движение за товарни автомобили по определени улици 
8. Организация и оптимизиране на броя на паркоместата 
  
         Шум 
 
         Поради необходимостта от комплексно прилагане на контрол и спазване на 
нормите за шум, Кмета на община Пазарджик определи упълномощените  длъжностни 
лица от съществуващите структури, които да осъществяват контрол, съставят 
предписания и актове за констатирани нарушения по съществуващата нормативна 
уредба. 
         През 2009г. са проведени следните дейности за ограничаване на шумовото 
натоварване на града: 

 Реконструкция на уличното платно на ул.”Цар Симеон”, ул.”Д-р Никола 
Ламбрев”, ул.”Мильо Войвода”, ул.”Цар Освободител в участъка от 
ул.”К.Величков” до ул.”Ал. Стамболийски” и на ул.”Мария Луиза” в участъка от 
ул.”Пловдивска” до ул.”Цар Шишман”. 

 Асфалтиране на междублокови пространства на следните улици: 
ул.”Рила”№4,6,8,10,12; бул.”България”№40; ул.”Киселец”; ул.”Света Петка”; 

 Асфалтиране на: ул.”Г.Машев”, ул.”Х.Димитър”, ул.”Т.Христович”, 
ул.”Пловдивска” в участъка от входната табела до хотел”Елбрус” 

 Преасфалтиране на: ул.”Стефан Захариев” в участъка от ул.”Ал. Батенберг” до 
ул.”Гр. Игнатиев”, ул.”Н.Вапцаров” в участъка от ул.”Ген. Скобелев” до 
ул.”Г.Бенковски”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Болнична”, ул.”Искра” в участъка от 
ул.”Ст.Стамболов” до „Елхим Искра”, ул.”Цар Асен” 

 Машинно изкърпване на ул.”Стоян Ангелов”, ул.”Ал. Стамболийски”, 
ул.”Христо Ботев”, ул.”Г.Бенковски” в участъка от ул.”Ст.Ангелов” до входната 
табела на гр. Пазарджик, ул.”Ц.Йоана” и подходите към надлез-Главиница-
частично преасфалтиране, ул.”Димчо Дебелянов”, ул.”Г.Гурко” в участъка от 
ул.”Г.Бенковски” до Минералната баня, ул.”Струма”, ул.”Луда Яна” 

 Ръчно изкърпване на ул.”Тинтява” в участъка от ул.”Тинтява” до ул.”Хр. Ботев”, 
ул.”Мария Луиза”, ул.”Хан Крум”, ул.”Найчо Цанов”, ул.”Рила”, 

 Ремонт на път ІV-37511 участъка с.Огняново-с.Хаджиево 
 Машинно изкърпване на: главен път на с. Звъничево, с.Пищигово, главна улица 

на с.Главиница и с. Ивайло, ул.”Бесапара” в с. Алеко Константиново, Алеко 
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Константиново от Пещерско шосе до главен път, с.Мокрище-пътя до ЖП 
надлеза, с. Величково-част от централната улица, с.Говедаре-главната улица,  

 Асфалтиране на ул.”27-ма” в с.Братаница 
 Изкърпване и преасфалтиране на улични платна в: с. Паталеница, Црънча, Мало 

Конаре, Овчеполци, Черногорово 
 Променена е транспортната схема на града. Намален е броя на автобусните 

линии, които са неефективни. 
 Проведени са залесителни кампании: пролетна- засадени повече от 100 дървесни 

вида по уличната мрежа на града; есенна– засадени са 260бр. декоративни 
кълбовидни форми на видовете: акация и явор по протежение на ремонтираните 
улични платна в града и са предоставени на гражданите повече от 850бр. от 
видове – ясен, явор, каталпа, акация, габър, червен дъб. 

 Оптимизиране на графика за миене на пътните артерии и улиците на града от 
натрупаната прах и поддържането им в добро състояние. Заменена е дейността 
„оросяване”  с дейността  „миене” от сметопочистващата фирма  „Брокс”ООД 

 
Отпадъци 

 
С Решение №215/12.11.2009г., взето с Протокол №18 на Общински Съвет-
Пазарджик, беше актуализирана „Програма за управление на дейностите с 
отпадъците 2009-2013 година”. В плана за действие на същата са заложени всички 
мерки за управление на отпадъците по компоненти, съответстващи на нормативната 
уредба. Актуализилани са базата данни и фактическите промени, настъпили през 
изминалите периоди, включително и включването на община Пазарджик в 
регионална мярка „Регионално управление на отпадъците-Пазарджик” 
        През изтеклата 2009 година с Решение №07-036/24.04.2009г. на Директора на 
РИОСВ-Пазарджик е закрито нерагламентирано сметище за неопасни отпадъци, 
намиращо се в с. Главиница, м.”Стадиона”, община Пазарджик. 

              На територията на град Пазарджик и с.Главиница и Мокрище от системата за 
разделно събиране са генерирани общо 522 761 кг. отпадък, от които 187 105 кг. или 
36% са оползотворени-сортирани и балирани, които са с 2% по-малко от 
предходната година, а 335 656 кг. или 64% са смесените битови отпадъци-
неподлежащи на обработка, депонирани на депото за ТБО – Алеко Константиново, 
което е с 2% повече от предходната година . От общото оползотворено количество 
отпадъци 66%  са хартиени- с 8% повече от 2008г., 15% пластмасови-2% по-малко 
от 2008г. и 19% стъклени-с 5% повече от 2008г.. За разглеждания период няма 
събрани метални отпадъци.  
         Продължава изграждането на стационарни площадки за разполагане на 
контейнерите, с цел игнориране на проблемите със своеволното им преместване от 
гражданите.  
       Съставени са: 27 акта на граждани за изхвърляне на битови отпадъци на 
неразрешени за това места, 2 акта на граждани и фирми за изхвърляне на 
строителни отпадъци на неразрешени за това места, 3 акта на граждани за 
неправомерно събиране на липов цвят.  
 
       Кампании 

 
Община Пазарджик се включи в Европейската седмица на мобилността. Проведени 
бяха следните мероприятия: 

- Възстановяване на вертикалната маркировка и освежаване на хоризонталната 
маркировка около училищата и натоварените пътни артерии. 
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- На 18.09.2009 год. беше преустановено на движението  в участъците: 
бул.”България”  в отсечката от ул.”Ведилина” до бул.”Цар Шишман”; 
ул.”Екзарх Йосиф” в отсечката от бул.”България” до ул.”Константин 
Величков”; ул.”К.Величков” в отсечката от ул. „Екзарх Йосиф” до 
ул.”Александър Батенберг” 

 
През пролетната залесителна кампания са засадени повече от 100 дървесни вида 

по уличната мрежа на града. 
Есенната залесителна кампания започна със обновяване на дървесната 

растителност с 260 вида кълбовидна акация и кълбовиден явор по реконструираните 
улични платна – ул.”Цар Освободител”, ул.Мария Луиза”, ул.Мильо Войвода, ул.”Д-р 
Никола Ламбрев” и ул.”Цар Симеон”.  

Облагородени бяха и зелените площи на парк-остров „Свобода”-източната част, 
както и на парковете и градините в града с видовете: червен дъб, шестил, бреза и 
различни форми на явор. 

    Община Пазарджик предостави възможност на гражданите да се включат в 
кампанията като облагородят жилищните райони в които живеят. Предоставени бяха 
550 бр. млади фиданки за залесяване както следва: ясен-100бр.; каталпа-150бр.; акация-
75бр.;  габър-75бр.; червен дъб-50бр. и обикновен явор-100бр.  

            С цел повишаване на екологичната култура на населението  към  ноември 
2009г. се проведе кампания с безплатно раздаване на 500бр.  домашни контейнери за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки на желаещите граждани. 
         

ОБЩИНА БРАЦИГОВО 
 
  От  2008г. община Брацигово е сертифицирана по интегрирана система за опазавне на 
околната среда – ISO 1401:2004., За правилното въвеждане на стандарта се  извършва 
ежегоден одит.Одитният доклад от проверката на сертифициращата организация е 
положителен.Сертификатът за стандарт ISO 1401:2004 е подновен с една година.  През 
2009 год. е актуализирана Общинската програма за опазване на околната среда за 
периода 2008-2013г. с Решение № 231/26.03.2009г. на ОбС- Брацигово.Програмата е 
разработена с активното участие на заинтересованите институции, организации и 
гражданите на общината.Основните задачи, които си поставя са свързани с настоящите 
проблеми по опазване на околната среда, бъдещите мероприятия за снижаване на 
вредните последици от човешката дейност, както и изготвяне на план за действие, 
съдържащ организация на изпълнение, начини и източници на финансиране, отговорни 
звена и очакван ефект. 
Съгласно плана за действие бяха поставени и изпълнени следните основни задачи: 
      1.За подобряване качеството на атмосферния въздух и повишаване  на енергийната 
ефективност на публичните сгради, с цел  намаляване на количеството вредни емисии в 
атмосферата, са реализирани следните проекти : 
-Основен ремонт и саниране на ОУ « Христо Ботев » с. Исперихово , ОДЗ « Йордан 
Шопов» с. Исперихово и ОДЗ « Здравец  » гр. Брацигово към ОП  « Регионално 
развитие »  на стойност 811 104.56 лв. 
-Основен ремонт, подмяна на парна инсталация и саниране на ЦДГ « Вела Пеева » с. 
Бяга.Парната инсталация се захранва с пелетно гориво.  
-Подмяна на парна инсталация на ОДЗ  « Здравец » и ДДЛРГ « Васил Петлешков » гр. 
Брацигово .  
     За подобряване качеството на атмосферния въздух община Брацигово използва 
възобновяеми енергийни източници (слънчеви колектори) - през 2009 год.  монтира 
слънчеви колектори на  / 3 / три обществени сгради. 
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      2. За подобряване управлението на водните ресурси,  с цел намаляване на загубите 
от вода, разумно ползване и опазване на водите бяха подготвени и реализирани 
следните проекти : 

 « Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод с подземни води до лет. 
Васил Петлешков / Атолука /, община Брацигово – допълващо водоснабдяване 
от извори « Такев връх « и « Пейкови мандри » на стойност 573 951 . 10 лв към 
МРРБ. 

 "Реконструкция на водопровод от разпределителна шахта над с. Розово до 
водоем Висока зона - гр. Брацигово".  Дължината на участъка възлиза на 2914.5 
м 2.Средствата,  които са усвоени възлизат на стойност 560 000 лв. Проектът е 
финансиран от МРРБ и Министерство на финансите.   

За подобряване качеството на живот на жителите на Община Брацигово,  чрез 
подобряване на санитарно – хигиенните условия през 2009 год. общината е изградила 
следната канализационна система : 

 В ромски квартал на с. Исперихово е изградена частично с дължина на участъка 
3395 м 2  -  на стойност  1 800 000 лв.  

 Канализация на с. Бяга – главен колектор – Западен.Дължината на участъка  
1018 м 2.  

За останалите населении места са внесении проекти за изграждане на канализации по 
различни оперативни програми и мерки,  както следва : 

 По мярка 321 « Основни услуги на населението и икономиката в селските 
райони » от приоритетна ос 3 « Качество на живот и разнообразие на 
възможностите за заетост » към МЗХ. В проекта е включено изграждане на 
канализация на с. Козарско. Същият е внесен за одобрение. 

На територията на Община Брацигово няма изградени ПСОВ, затова през 2009г. 
общината изготви проект - «Изграждане на нови канализационни мрежи и съпътстващ 
водопровод  и ПСОВ в град Брацигово » към ОП « Околна среда » на стойност 
11 217 730 лв. Същият е внесен за одобрение в МОСВ. Реализирането на проекта ще 
доведе до повишаване на степента на благоустрояване на града, ще осигури 
отвеждането и пречистването на битовите и дъждовните води, което  ще подобри 
санитарно-хигиенните условия и качеството на живот на населението. 
      3.По отношение управлението на отпадъците през 2009г. Община Брацигово  
сключи договор с фирма «Тонер Дайрект» София,  притежаваща необходимите 
разрешителни за третиране на излезли от употреба битови домакински електроуреди и 
електронна техника.Чрез местните медии населението беше уведомено за мястото, 
където се приема този вид отпадък,  съгласно изготвен график.  
Във връзка с изпълнението на задълженията на кмета на общината, вменени му от ЗУО 
през 2009 г. беше сключен договор и с фирма « БАЛ БОК » София , притежаваща  
разрешително за транспортиране на излезли от употреба луминисцентни лампи, лампи, 
съдържащи живак и др.С решение № 254 / 23.04.2009г. на ОбС- Брацигово е приета 
актуализация на Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците в 
Община Брацигово , която е съгласувана с РИОСВ – Пазарджик - Решение № ПК-03-
ЕО/2009г. за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка. 
    4.За подобряване състоянието на зелените системи в урбанизираните територии по 
проект « Красива България » общината озелени и изгради детска площадка в кв. 121 по 
плана на гр. Брацигово на стойност 146 817 лв.Реализацията на този проект оказа  
благотворно влияние върху редица от факторите на околната среда и води до ново 
качество на средата за живот.С реализирането на два проекта по кампанията “ Чиста 
околна среда “ се почистиха, залесиха и облагородиха замърсени с отпадъци площи.  
Почистените терени се превърнаха в приятно място за отдих на децата от града. 
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ОБЩИНА  БЕЛОВО 
 
Актуализираната Програма за управление на дейностите по отпадъците на община 
Белово 2007-2013г. е насочена основно към : 

 предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на 
отпадъците - препоръки за заплащане на услугите по събиране и обезвреждане 
на отпадъците в зависимост от количеството на образуваните отпадъци, 
популяризиране на схемите за „еко-маркировка” , повишаване на екологичното 
съзнание на купувачите; 

 подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците - 
въвеждане на регионален принцип и обхващане на всички жители в системи за 
събиране и транспортиране на битови отпадъци; 

 увеличаване на количеството оползотворени и рециклирани отпадъци; 
 системи за разделно събиране, финансирани и организирани от производителите 

и вносителите на продукти, от които се образуват масово разпространени 
отпадъци; 

 въвеждане на система за оползотворяване на биоразградими отпадъци; 
 въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата; 
 подобряване на екологосъобразното обезвреждане на отпадъците – експлоатация 

на регионалното депо съвместно от всички общини в региона:  
 изграждане на регионално депо;  
 въвеждане на регионална схема за транспорт на отпадъците до регионалното 

депо; 
 съоръжения за третиране на отпадъците. 
 намаляване на риска от стари замърсявания - закриване и следексплоатационен 

мониторинг на съществуващото общинско депо, и закриване на 
нерегламентираните сметища; 

 подобрена правна регулация на дейностите по управление на отпадъците и 
укрепване на административния капацитет на общинската администрация; 

 мерки, свързани с повишаване на общественото съзнание и стимулиране 
участието на населението в системите за разделно събиране на отпадъците; 

Бъдещото регионално депо за отпадъци следва да обслужва общините Пазарджик, 
Пещера, Белово, Лесичево, Брацигово, Септември, Ракитово, Батак и Велинград и да 
има достатъчен капацитет, за да приема всички неопасни отпадъци, предназначени за 
депониране в региона за период, не по-малък от 20 години.  
      
             ГПСОВ- Белово 
  Oбщина Белово е бенефециент по Договор 58-131-C145 от 12.01.2009год.  за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Белово  по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за 
регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност за проект 
“Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за  изграждане на 
канализация колектор и ПСОВ - град Белово”, приоритетна ос 1 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. 
   Реализацията на проекта  предвижда изграждане  на  събирателни   колектори за 
битови отпадни води в гр.Белово,  кв.Малко Белово , с.Аканджиево , с.Мененкьово , 
с.Голямо Белово , с.Дъбравите и с.Момина Клисура  и площадка на  ГРАДСКА 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ  ЗА ОТПАДНИ ВОДИ.С осъществяването на 
проекта, който е на етап прединвестиционни проучвания в населени места с над 10 000 
екв.ж.,  ще се подобри градската  среда, ще се използва по–ефективно водният ресурс, 
ще се подобри качеството и надеждността на пречистването на вода  за всички 
потребители, ще се постигне спестяване на енергия и разходи по ремонти и поддръжка 
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на мрежата. Мерките ще дадат възможност за изпълнение на изискванията на 
Директивата на ЕС за пречистване на градски отпадъчни води. Събирането на 
отпадъчните води ще се подобри.Ще се намалят течовете и инфилтрацията в 
канализационните системи.Ще се увеличи броят на домакинствата, свързани към 
канализационната система. 

 
 
 
ОБЩИНА  ПАНАГЮРИЩЕ  
 
През 2009г.  Общината стартира изпълнението на следните проекти:   

1.„Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините 
Панагюрище и Стрелча” № 58231-48-352, който беше  одобрен за финансиране от 
Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”В хода на изпълнение на проекта през 2010 год. ще бъдат 
актуализирани Наредбата по чл. 19 и Програмата по чл. 29 от ЗУО.  
2.„Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор – с. Попинци, 
община Панагюрище № 58-131-71-71, одобрен за финансиране от Оперативна 
програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.” 
3.„Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор - гр. 
Панагюрище, община Панагюрище № 58-131-72-72, който беше  одобрен за 
финансиране от Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG161PO005/08/1.30/01/01 
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на 
оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
4. Прие Наредба за  изграждане и опазване на зелената система на територията на 
Община Панагюрище. 
5.Изготви проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на община 
Панагюрище.  
6.Проведе кампания „ Бъди модерен!Събирай разделно” съвместно с „ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ” АД за насърчаване на населението за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки.На база събрани и отчетени количества отпадъци от хартиени, пластмасови и 
метални и стъклени опаковки в контейнерите за разделно събиране на отпадъци бяха 
предоставени на общината 200 бр. дървета, 7576 бр. луминесцентни тръби и 309 бр. 
натриеви лампи и раздадени на домакинства  250  контейнера за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки в домашни условия. 
7.Участва в Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2009 год.под 
мотото : „Да подобрим градския климат” като община-участник в кампанията. 
8.Партнира на СОУ „Нешо Бончев” в изпълнението на международен проект 
„Европейски училища за жива планета” към Фондация за защита на живата 
природа. 
9.Извърши четирикратно измерване на КАВ от Мобилна станция на Регионална 
лаборатория - гр. Пловдив към ИАОС В изпълнение на Програмата на качеството на 
атмосферния въздух. 
10.Организира засаждането на 340 млади фиданки и 3 110 бр .храсти в изпълнение на 
Програмата за озеленяване на община Панагюрище 
11.Извърши текущ ремонт по поддържане на улици и пътища  - 9098 м2 . 
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12.Достави 60 бр контейнери с обем 1,1 м3 за съхранени на битови отпадъци в 
изпълнение на системата за събиране на ТБО от община Панагюрище. 
13. Извърши мероприятия по реките и речните русла - ≈ 1000 м по р. Луда Яна в 
регулационните граници на гр. Панагюрище по линия на защита от бедствия и аварии.  
14. Изгради следните канализационни клонове и колектори: 
 
 

 

Населено място Дължина, 
м 

Вид и диаметър на 
тръбите 

Усвоени 
средства, лв. 

с. Баня, ул. „Пролет” Нова   14 946,82  
гр. Панагюрище – кв. 169 Подмяна на 

обслужваща 
канализация 

  8 900, 71 

гр. П-ще, северно от ул. 
Кап. Галперт” от о.т. 
149А; о.т. 137 до о.т. 
136А 

Водопровод и 
канализация 

100 ПЕВП O 90/ 10 АТМ 35 250,52 

с. Левски Ремонт на 
канализация и 
водопровод 

  7 842 

гр. Панагюрище – кв. 169 Проект за 
подмяна на 
канализация 

   

гр. Панагюрище, ул.” 
Одрин”  

канализация   29 997,83 

 
15. Изгради следните външни и вътрешни водопроводи и водопроводни мрежи: 
 

Населено място Дължина, 
м 

Вид и диаметър на 
тръбите 

Усвоени средства, 
лв. 

с. Попинци,     
ул.”С. Карабойчев” 

Допълнително 
възникнали СМР на 

водопровод 

  7 765,82 

с. Попинци,     
ул.”С. Карабойчев” 

СМР водопровод 250 ПЕВП O110/10 АТМ 62 500 

гр. Панагюрище, 
ул. „Л. Каравелов 

Водопровод 80 ПЕВП O110/10 АТМ  25 750 

гр. Панагюрище, 
ул.„М. Шишков” от 
о.т. 28 до о.т.29 

Благоустроиство на 
улица 

64 ПЕВП O110/10 АТМ 26 871 
 

гр. Панагюрище, 
ул. „Б. Овесянин” 

Водопровод 100 O110/10 АТМ 27 988 

С. Баня, ул.”Иван 
недеков” от о.т. 20 
до о.т. 20 

Благоустрояване  ПЕВП O110/10 АТМ 19 959,48 

 
 

ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД 
 
 През 2009г. общината спечели проект „Осигуряване на устойчива и екологична среда и 
повишаване привлекателността на община Велинград” по Оперативна програма 
Регионално развитие по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за 
подобряване на градската среда” на стойност  9 947 708 лв.   
Дейностите, които са предвидени в проектното предложение са свързани с 
рехабилитация и благоустройство на парковите зони, места за отдих и зелени площи на 
територията на град Велинград; осигуряване на достъп на хора с увреждания; 
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реиновирани пешеходни направления; изграждане и реконструкция на съществуващи 
детски площадки, подмяна на парково и улично осветление. 
Обхванати са обекти, основни места за отдих и почивка, както за жителите, така и за 
гостите на града : парк Клептуза, парк Двореца, парк Вельова баня, Централен градски 
парк, парк срещу къщата на Николай Гяуров, градинка „Финансовото”,  градинка  
„Еделвайс”, пешеходни направления на ул. „Димитър Благоев”, ул. „Братя Маврикови”, 
ул. „Бачо Киро” и ул. „Стефан Попов”. 
Спечелен проект „Осигуряване на устойчива и екологична градска среда и повишаване 
привлекателността на град Велинград” по Оперативна програма регионално развитие. 
Договорът е подписан на 21.10.2009г. между общината и Управляващия орган. Срокът 
за изпълнение е 2 години, а стойност на проекта е  над 7 млн. лв. 
Спечелени проекти  по “ ЧОС” – 
1.Премахване на нерегламентирано сметище, почистване и облагородяване на зелена 
площ в централната част на с. Драгиново – 10 000 лв. 
2.Почистване и облагородяване на нерегламентирани сметища – с. Пашово – 10 000лв. 
3.Проект «Почистване на парковата площ в централната част на Велинград и 
облагородяване на почиствените площи» по ПУДООС  на обща стойност – 10 000 лева 
– изпълнен. 
4.Проект «Възстановяване и облагородяване на зелена площ в с. Чолаково» по 
ПУДООС  на обща стойност – 10 000 лева – изпълнен. 
5.Проект „Почистване и облагородяване на замърсената с отпадъци площ в с. Бирково» 
по ПУДООС  на обща стойност – 10 000 лева – изпълнен. 
6.Проект «Почистване, озеленяване и облагородяване на парковата площ в с. Цветино»  
ПУДООС  на обща стойност – 3 000 лева – изпълнен. 
7.Проект „Да учим и играем в зелен и чист двор - ОДЗ "Слънчице» по ПУДООС  на 
обща стойност – 3 000 лева - изпълнен. 
8.Проект “Осиновен парк” - място за среща на различни поколения велинградчани” към 
Фондация „Екообщност” – изпълнен - Туристическо дружество „Сютка” – Велинград 
към ПГГС “Христо Ботев”. 
 9.Проект “МЛАДИ ЛЕСОВЪДИ" по ОПРЧР от Училищно настоятелство към ПГГС 
“Христо Ботев” - град Велинград – тече изпълнението му и към момента. 
 
 

ОБЩИНА  ПЕЩЕРА 
 
Приета с Решение № 293 на Общински съвет-Пещера Общинска програма за опазване 
на околната среда - основен рамков документ за осъществяване на политиката в 
областта на околната среда на местно ниво. 
Във връзка с прилагането на политиките на Община Пещера за опазване на околната 
среда, през 2009г.са постигнати следните резултати: 
 - месец януари - Кметът на Община Пещера подписа договор  за безвъзмездна 
финансова помощ по ОП “Околна среда” 2007-2013г. за реализация на проект 
“Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Модернизация на 
интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на 
съществуваща водоснабдителна  и канализационна мрежа и изграждане на 
пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Пещера” - подаден в МОСВ. 
 - месец март - приета актуализация в плана за действие на Общинската програма за 
управление качество на атмосферния въздух 2003-2010.Предстои цялостна 
актуализация на Програмата. 
 - месец август - доставени и монтирани пречиствателни съоръжения за обезмирисяване 
на въздуха чрез озониране на точков източник сушилня “ИВК”.Резултат има, но е 
незадоволителен. 
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-  с Решение №403/13.10.2009г. на ОбС – Пещера, Община Пещера се включи в     
Сдружение за извършване на общественополезна дейност в регион /област/ Пазарджик 
“Изграждане и експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци» , учредено от 
общините : Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичево , Брацигово, Септември, Ракитово, 
Батак,  Велинград”-гр.Пазарджик,обл.Пазарджик. 

 
- месец октомври-Кметът на Общината подписа четири договора за отпускане на  
финансова помощ  с Държавен фонд “Земеделие” за четири одобрени проекта:  

1. Проект “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в с. 
Радилово, Община Пещера”.По проекта е предвидена реконструкция на 
22 755,95м. водопроводна мрежа в с.Радилово. 

2. Проект “Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. 
Радилово-южна част, Община Пещера”. По проекта е предвидена 
реконструкция на 4 462,93 м. канализация . 

3. Проект “Реконструкция и рехабилитация  на канализационна мрежа в с. 
Радилово-северна част и с. Капитан Димитриево”.Предвидена е 
реконструкция на 5 701,95 м. канализация в с.Капитан Димитриево, както и 
реконструкция на 5 661,44 м. канализация в с. Радилово-северна част.  

4. Проект“Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в  с. 
Капитан Димитриево и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни 
води в с. Капитан Димитриево, Община Пещера”.Проектът предвижда 
реконструкция на 13 258,29 м. водопроводна мрежа в с. Капитан Димитриево 
и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в селото. 

- във връзка с цялостното изграждане на вътрешна водопроводна и канализационна    
мрежа на летовище Св.Константин  е приключен първи етап  и е изградена канализация 
-  в резултат на успешно проведена информационна кампания  за  разделно събиране на 

          отпадъци от хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки в цветните 
контейнери, „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД предостави на Община Пещера 100 бр. 
дървера, 3601 бр. луминесцентни тръби и 191 бр. натриеви лампи. 
                                                              

 
ОБЩИНА  СЕПТЕМВРИ 
 

Общински съвет гр. Септември прие предложената от ОА – гр. Септември Актуализация на 
Програмата за управление на отпадъците на община Септември с Решение № 477, взето с 
Протокол № 25/03.11.2009г. 
За подобряване чистотата на въздуха в Програмата за управление на дейностите по 
отпадъците са заложени мерки по изграждане на Регионална депо за твърди битови отпадъци 
/ТБО/, за общините Пазарджик, Белово, Батак, Ракитово, Пещера, Велинград, Септември и 
Лесичово.В плана за действие от Програмата за управление на отпадъците са заложени мерки 
по: 

- организиране на мероприятия за популяризиране на схемите за „еко – маркировка” и 
повишаване на екологичното съзнание на купувачите; 

- провеждане на мониторинг за оптимизиране периодичността на извозване на битовите 
отпадъци , обема и състава на контейнерния парк ; 

- разработване на Проект и кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на средства за 
разделно събиране и последващо транспортиране на негодни за употреба батерии от 
бита ; 

- установяване на контакти и провеждане на преговори за сключване на договор с две от 
лицензираните до момента организации по оползотворяване на ИУМПС ; 

- провеждане на преговори и сключване на договор с организации по оползотворяване 
на ИУЕЕО ; 
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- доставка на компостери за компостиране на органични отпадъци от личните 
стопанства; 

- поетапно закриване на съществуващите депа на територията на общината, които не 
отговарят на нормативните изисквания ; 

- намаляване на количеството на битовите отпадъци на депото за ТБО на община 
Септември , чрез продължаващата практика и през 2009г. в гр. Септември за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки - фирма „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД ; 
 - община Септември съвместно с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД проведе кампания „Бъди 
модерен! Събирай разделно!, за насърчаване на населението за разделно събиране на 
отпадъците от опаковки.За всеки тон разделно събрани отпадъци от опаковки от жителите 
на гр. Септември - 76 тона годни за рециклиране суровини: 36 тона хартиени и картонени 
опаковки, 25 тона пластмасови и метални опаковки и 16 тона стъкло, ЕКОПАК предостави 
безвъзмездно на общината : 462 бр. дървета, 161 бр. натриеви лампи и 2 453 бр. 
енергоспестяващи луминесцентни лампи. 
 - за подобряване на чистотата на населените места община Септември прие Наредба за 
отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци. 
 - с Решение № 151 на Об. Съвет гр. Септември се прие програма за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета 2008-2011г. 
     За подобряване качеството на  водите и околната среда има изготвени , реализирани и в 
процес на реализация следните проекти :  
-  „Реконструкция на гравитачен водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Ветрен 
дол, община Септември” с източник на финансиране ПУДООС. 
-  Канализация с. Ковачево, финансиран от ПУДООС - все още в процес на изпълнение. 
-  Канализационна мрежа с. Злокучене, община Септември” - в процес на изпълнение. 
- Изготвен проект по Оперативна програма околна среда, МОСВ „Изграждане на 
пречиствателна станция за отпадъчни води, реконструкция и подмяна на водопроводна 
мрежа и частично изграждане на канализационна мрежа в с. Ковачево, общ. Септември. 
- Изготвен проект по Оперативна програма околна среда, МОСВ „Изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Ветрен, общ. Септември. 
-  Изготвен проект „Изграждане на ПСОВ, землище, гр. Септември”. 
През 2009г. бе изготвен и внесен в МЗХ /Междуведомствена експертна комисия по старите 
пестициди Проект:„Събиране и постоянно съхраняване на негодните за употреба 
пестициди в контейнери Би-Би куб в община Септември”. 
  Община Септември провежда ежегодно разяснителни кампании за обществеността, 
относно начините и методите за събиране и депониране на отпадъците в определените за 
тази цел съдове за отпадъци чрез информации в местния вестник  „ЗА СЕПТЕМВРИ” . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


