
ГОДИШЕН ДОКЛАД
за състоянието на околната среда

в област Пазарджик
за 2010г.



Характеристика на област Пазарджик
Пазарджишка област е разположена в Южен Централен Район и се разпростира на 4458 
km², 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  4 458  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. Общият брой на служителите в РИОСВ-Пазарджик 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  и  Регионална  лаборатория  -  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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Компонент Въздух  :  
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 2010г. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

През  2010г.  експертите  на  РИОСВ  извършиха  98  проверки  на  73  обекта  с 
неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.  От тях: 
17 проверки по Наредба №7/2003г – За норми на допустими емисии на ЛОС  /летливи 
органични  съединения/,  изпускани  в  резултат  от  употребата  на   разтворители,  42 
проверки по реда на Наредба №6/1999г. за реда и начина на измерване на емисиите в 
атмосферния въздух,  изпускани от точкови източници, 15 проверки по Наредбата за 
контрол и управление на веществата,  нарушаващи озоновия слой и  20 проверки по 
Наредба  №16  за  ограничаване  емисиите  на  летливи  органични  съединения  при 
съхранение и разтоварване на бензини.
Не са регистрирани същественни нарушения.

Извършени са проверки на  обекти за  употреба на определени бои, лакове и 
авторепаратурни  продукти,  съдържащи  органични  разтворители  и  на  фирми, 
ползватели на озоноразрушаващи и флуорирани парникови газове.

Резултати от контролната дейност :
- Извършени са емисионни измервания на 8 предприятия.
- 100% от бензиностанциите са изпълнили изискванията на Наредба 16;
- 10  фирми  са  представили  доклади  за  извършени  собствени  периодични 

измервания /СПИ/;
- Преустановено е използването на забранени озоноразрушаващи вещества .
- Води  се  отчет  за  техническото  състояние  на   инсталациите,  съдържащи 

озоноразрушаващи вещества.
            Извършени са 8 проверки по сигнали за замърсяване на атмосферния въздух и 4 
по сигнали за шум. Наложени са 3 акта по ЗЧАВ.Извършеният през 2010г. имисионен 
контрол на град Пазарджик отчете 91 проби над ПДК по показател РМ10. През 2009г. 
има 86 превишения по същия показател.

Причините за завишените стойности на прах са: лошото състояние на пътната 
мрежа, големият обем строителни дейности в централната градска част, непочистване и 
неизмиване на уличните платна, използване на твърдо гориво за отопление в битовия 
сектор.  Емисионният  контрол  на  обектите  не  отчете  значителни  превишения  на 
нормите за допустими емисии.
Основните усилия на инспекцията са насочени към:

1. Подобряване  качеството  на  атмосферния   въздух  в  районите  за  оценка  и 
управление  със  замърсяване  над  установените  норми  за  съдържание  на 
съответните замърсители или т.нар. "горещи точки".

2. Поддържане  на  съществуващото  качество  на  атмосферния  въздух  в 
останалите райони, в които не е налице замърсяване над установените норми за 
съдържание на съответните замърсители.

3. Своевременно  информиране  на  засегнатото  население  за  установените 
превишения на нормите за качество на атмосферния въздух и осигуряване на 
обществен достъп до резултатите и данните от оценката.

компонент „Шум”:

Човешкият живот  е  тясно  свързан  със  съществуващата  звукова  среда. 
Въздействието  на  шума  има  неблагоприятен  ефект  върху  човешкото   здраве, 
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предизвиква  раздразнение,  действа  като  стресов  фактор и атакува  почти  всички 
органи и системи на човешкия организъм. 

Шумът  в  околната  среда,  причинен  от  транспортните,  индустриалните  и 
ремонтни  дейности  е  един  от  главните  екологични  проблеми  в  урбанизираните 
райони. 

Най-натоварени в акустично отношение са големите градове. Преобладаващите 
нива на шум за по-голямата част от населените места са в рамките на 68 - 72 dB(A) 
при нормативно изискване за гранични стойности до 60 dB(A) - ден. Това се дължи 
на  непрекъснато  нарастващия  брой  транспортни  средства.  Освен  това 
недостатъците в градоустройствените и в транспортно-комуникационните планове и 
несъобразената с околната среда организация на движение допълнително утежняват 
акустичния климат в населените места.  Допустимата гранична стойност на нивото 
на шум за производствено-складови територии и зони е 70 dB(A).

Законът за  защита  от шума  в  околната  среда  (ЗЗШОС)  урежда  оценката, 
управлението  и  контрола  на  шума  в  околната  среда,  причинен  от  автомобилния, 
железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлени инсталации и 
съоръжения, определя  степента  на  шумово  натоварване и акустичното  планиране 
чрез разработването на планове за действие за намаляване и предотвратяване на шума в 
околната среда.

РИОСВ  контролира  шума  в  околната  среда, съгласно  компетенциите 
дадени в чл. 12 от ЗЗШОС, а именно:

1. Инвентаризация на действащите промишлени източници на шум;
2. Изготвяне на годишен график за проверки.
3. Провеждане на контролни измервания на нивата на шум, съгласно графика;
4. Анализ  на  резултатите  от  проведените  измервания  за  съответствие  с 

нормативните  изисквания ,  издаване на  предписания,  контрол върху изпълнението 
им, анализ на ефективността на провежданата контролна дейност по отношение  на 
шума,  излъчван  от  промишлени  източници ,  предоставяне  на  информация  на 
обществеността за шумовото натоварване в околната среда.

РИОСВ-Пазарджик  контролира  обектите,  значими  емитери  на  шум  в  околната 
среда. Приоритетни са тези, които граничат със жилищни територии или се намират в 
жилищни  зони.  Такива  са:  „Биовет”  АД  –  гр.  Пещера,  „Феникс  Агро”  ЕООД  –  с. 
Ковачево, „Балкан Райс” ООД – с. Ковачево  и др.

По  компонент  «Въздух»РИОСВ  –  Пазарджик  контролира  над  300  обекта, 
значими емитери на вредни вещества в атмосферния въздух: 

- Бензиностанции;
- Инсталации, в които се употребяват органични разтворители;
- Обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители;
- Фирми, ползватели на озоноразрушаващи и флуорирани парникови газове;
- Обекти  и  дейности  с  неподвижни  източници  на  емисии  в  атмосферния 

въздух;
  Инспекцията  осъществява  контрол  и  по  изпълнение  на  мерките,  заложени  в 
общинските програми за управление качеството на атмосферния въздух.

До края на 2010г. всички бензиностанции на територията на област Пазарджик 
изпълниха изискването да се оборудват със системи за обратно връщане на парите при 
ползване на бензиноколонките. 

По  компонент  „Шум”  РИОСВ  –  Пазарджик  контролира  27  обекта,  значими 
емитери на шум в околната среда. Проблемни са предприятията с нарушена хигиенно – 
защитна норма. Такива са: „ Биовет” АД , „Феникс Агро” ЕООД, „Балкан Райс” ООД и 
др.
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Води

 РИОСВ Пазарджик контролира точковите източници, заустващи отпадъчни води в 
повърхностни  водоприемници,  аварийни  изпускания,  както  и  състоянието  на 
водоснабдителните и канализационни системи, осъществява системен  контрол върху 
точковите  и  дифузни  източници  на  замърсяване.  По  отношение  на  опазването  на 
подземните води РИОСВ само регистрира тяхното състояние.

През 2010  година  бяха  извършени  176  проверки  върху  дейността  нa 94  обекта, 
формиращи  отпадъчни  води.  Всички  хвостохранилища  в  областта  са  проверени. 
Акцентирано  беше  върху  състоянието  на  контролно-информационните  системи  на 
действащите  хвостохранилища,  отчитащи  стабилитета  на  хвостовата  стена  и 
провеждания мониторинг.

От извършените проверки, 120 са по работата на пречиствателните съоръжения и 
превантивен контрол по отношение на аварийни изпускания и дифузни източници на 
замърсяване на повърхностните  води,  а  47 за  проверки на комплексните  и значими 
язовири,  9 са по сигнали и жалби. Дадени са 63 предписания, от тях са изпълнени  32. 

Съставени са 16 Акта на юридически лица  по Закона за водите и ЗООС и 3 Акта на 
физически лица по ЗАНН и Закона за водите :

1. „Инфрастрой”ЕООД, гр. Брацигово, за непредставяне в срок на информационна 
карта за отпадъчните води;

2. „Яна”АД, гр. Панагюрище, за превишаване на ПДК за градски колектор;
3. „Биовет”АД,  гр.  Пещера,  за  превишаване  на  индивидуалните  емисионни 

ограничения на изход от ПСОВ;
4. „Реклин”ООД, гр. София, за неуведомяване на РИОСВ за възникнала аварийна 

ситуация и изпускане на хвост от ОФ „Елшица”;
5. „Каучук”АД,  гр. Пазарджик,  за  превишаване  на  ИЕО  по  показател 

„нефтопродукти”;
6. “Гаро”ЕООД, гр. София, за превишаване на ИЕО на изход от ПСОВ на обекта;
7. Йордан Рабухчиев,  н-к ПСРВ на „Асарел Медет”АД, за нарушаване на ИЕО и 

неуведомяване на РИОСВ, относно обстоятелства имащи значение за опазване 
на водите;

8. Богдан Борисов, собственик на „ЕКО Ф” ЕАД, за неизпълнение на предписание 
по ЗАНН;

9. „Ина ”ЕООД, гр. Панагюрище, за неизпълнение на предписание по ЗАНН;
10. „Велина”АД, гр. Велинград, за заустване на отпадъчни води без разрешително 

по Закона за водите;
11. “Асарел Медет”АД, за превишаване на ЕО по Закона за водите;
12. “Асарел Медет”АД, за неуведомяване, относно обстоятелства, имащи значение 

за опазване на водите по Закона за водите;
13. „ЗХ Белово”АД, гр. Белово, за превишаване на ИЕО на изход от ПСОВ;
14. ”Свиком”АД – превишаване на  ЕО по Закона за водите;
15.Кмет на гр. Батак, за неоказване на съдействие по ЗООС;
16.„ВиК Батак” ЕООД, за заустване на ГК в яз. Батак без разрешително по Закона за 

водите;
17.„7м”  ЕООД,  за  заустване  на  отпадъчни  води  без  наличие  на  пречиствателно 

съоръжение по чл.132 по Закона за водите;
18.ВС  „Ива”,  яз. „Доспат”,  за  заустване  на  отпадъчни  води  без  наличие  на 

пречиствателно съоръжение по чл.132 от Закона за водите;
19.ВС „Русалка ”, яз.”Ш. Поляна”, за неправилна експлоатация на ПСОВ по чл. 126, 

ал.1 от Закона за водите.
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Наложени санкции за замърсяване на водни обекти през отчетния период:
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 1 300 лв.

Чрез  РИОСВ  до  момента  от  БД  „ИБР”,  гр.  Пловдив  са  издадени  oбщо 115 
разрешителни за заустване на отпадъчни води за обекти в експлоатация и в процес на 
проектиране .

За  състоянието  на  околната  среда  по  компонент  „Води”  може  да  се  съди  по 
състоянието на водните обекти, водоприемници на отпадъчни води, а именно: 

• р. Марица: При гр. Пазарджик не са установени отклонения от ПДК за втора 
категория водоприемник. През 2010г. не са установени и превишавания на ПДК 
в горното течение на реката в района на „Завод за хартия Белово” АД. Спрямо 
2009г. има значително подобрение на качествения състав на водите.

• р. Стара: Наблюдава се тенденция за повишаване на концентрации по показател 
„нитрити”  и  „БПК5”  след  град  Пещера. Основна  причина  за  състоянието  на 
повърхностния водоприемник са липсата на ГПСОВ за градските колектори на 
гр.  Пещера,  моментни  отклонения  от  ИЕО за  отпадъчните  води  на  изход  от 
ПСОВ  на  „Биовет”АД  и  маловодието,  в  резултат  на  водовземане  в  горните 
участъци на реката /ВЕЦ „АЛЕКО”/.

• р.  Луда Яна:  След гр.  Панагюрище се  наблюдава повишение  на  биогенните 
елементи /азот,  фосфор/, дължащо се на заустването на непречистени битово-
фекални отпадъчни води от канализационната система на гр. Панагюрище.
През 2010г. е установено аварийно залпово замърсяване с метални йони /мед, 
манган и желязо/ на р. Банска Луда Яна в района на с. Баня, общ. Панагюрище 
от  „Асарел  Медет”АД-  източникът  е  локализиран.  Дадени  са  конкретни 
предписания  за  изготвяне  на  програма  за  възстановителни  дейности  и 
мероприятия.

• р.  Тополница:  не  са  установени  отклонения  от  ПДК  за  втора  категория 
водоприемник. 

Негативното  въздействие  върху  качествения  състав  на  водите  се  формира  от 
антропогенната  дейност  и  заустването  на  битово–фекални  отпадъчни  води  без 
съответното пречистване в горното течение на водоприемниците. 

Остава  нерешен  проблемът с  изграждането  на  ефективни  пречиствателни 
съоръжения в Завод за хавлии ”Яна”АД, гр. Панагюрище и селищни канализации на 
селата с високи подпочвени води – с. Алеко Константиново, Мокрище, Огняново и др.

На  територията  на  РИОСВ  Пазарджик  има  изградена  само  една  ГПСОВ  в  гр. 
Пазарджик.  Проектна  готовност  имат  всички  агломерации  над  10 000  екв.  жители: 
Велинград, Пещера, Панагюрище  и тези с екв. ж. от 2000 до 10 000 : Батак, Брацигово, 
Белово и Септември. Повечето от общините са кандидати за бенефициенти по различни 
програми.

- Опазване и подобряване състоянието на водите.
РИОСВ  - Пазарджик осъществява  системен емисионен контрол на обектите с 

издадени  разрешителни за заустване;
- Превантивен  контрол  върху  състоянието  на  обектите,  поддръжката  и 

експлоатацията на  пречиствателните съоръжения за отпадъчни води;
- Контрол  при  аварийни  ситуации  и  изпускания  и  контрол  за 

предотвратяването им.
- Комплексни  разрешителни  и  комплексно  предотвратяване  на 

замърсяванията;
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- Мониторинг на отпадъчните води и поддържане на националната контролно-
информационна система за състоянието на отпадъчните води;

В сравнение с 2009 год.  няма увеличение на обектите,  формиращи по-големи 
количества отпадъчни  води.

• Общински програми по околна среда.
Общинските програми по направление „Води” са насочени към продължаване 

подобряване  на  инфраструктурата  на  населените  места  и  кандидатстване  като 
бенефициенти .

• Приоритети в превантивната дейност на РИОСВ:
-Извършване  на  текущ  емисионен  контрол  на  обектите, разположени  в 

непосредствена близост до акваторията на комплексните и значими язовири;
-Изграждане на ПСОВ за  водите от площадка ”Медет” и  изготвяне на план за 

управление   на  водите  от  площадка  ”Елшица”  и  окисните  отвали  на  рудник  „Цар 
Асен”;

- Изграждане на канализация и ПСОВ за курорт „Цигов Чарк ”;
- Изграждане на ПСОВ за градовете : Панагюрище, Велинград и Пещера.

              Почви, земни недра и подземни богатства

През  2010  година  по  направление  „Почви  и  подземни  богатства”  бяха 
извършени 112 проверки.

Бяха проверени всички бетонови центрове работещи на територията на областта 
с цел недопускане използването на незаконно добити количества инертни материали- 
пясък и чакъл. За констатирани нарушения бяха дадени 50  предписания. Съставени са 
два акта за замърсяване на почвите по ЗООС.

В резултат на засиления контрол по спазване на годишните проекти за добив и 
първична преработка  на  подземни богатства,  проекти  за  рекултивация  на  нарушени 
терени  не  се  допуснаха   значителни  отклонения   на  компонентите,  свързани  с 
опазването на околната среда, опазване на земните недра, земеделските земи и горите. 

Завишен беше контролът на обектите, извършващи дейности по управление на 
минните отпадъци  и  най- вече работата на действащите хвостохранилища.

Управление на отпадъците 

През  2010 год. бяха извършени 550 проверки на обекти, генериращи отпадъци. 
Около  30%  от  проверените  обекти  са  нови,  които  до  този  момент  не  са  привели 
дейността си към изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
нормативни актове. Дадени са 657 предписания за отстраняване или ограничаване на 
вредното  въздействие  на  отпадъците  върху  околната  среда.  Неизпълнените 
предписания са по-малко от 10% от общия брой дадени предписания.

За съществени нарушения в областта на управление на отпадъците са съставени 
99 акта за установени административни нарушения.

В резултат на превантивния и текущ  контрол по отношение на дейностите с 
отпадъци  75  дружества  започнаха  да  привеждат  дейността  си  към  изискванията  на 
нормативната уредба.  Почистени са 17 локални сметища, при което са възстановени 
качествата  на  общо  55  дка  земеделски  земи  и  почистени  крайпътни  участъци  във 
входно-изходни зони на населените места в общините Пазарджик, Велинград, Белово, 
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Брацигово,  Батак  и Ракитово.  От началото на  2010 год.  е  закрито  1 селско депо за 
битови отпадъци в с. Аканджиево, общ. Белово с площ 2 дка. 

Извърши се  проверка  и на фирма -  производител на батерии и акумулатори. 
Установи се, че не е заплащала продуктова такса батерии и акумулатори за 2007, 2008 и 
2009 г. В резултат на осъществения контрол и дадените предписания към ПУДООС са 
постъпили  41 407 лв.  продуктови такси  за опаковки,  батерии и акумулатори,  от 
които 11 418 са за батерии и акумулатори.

Производствени и опасни отпадъци

През 2010 г. бяха извършени 28 проверки на 24 обекти, генериращи опасни и 
производствени отпадъци. Дадени са 31 предписания за привеждане на дейността им 
към изискванията на ЗУО и ограничаване на вредното влияние на отпадъците върху 
околната среда. 

През 2010г. са обработени 2 694 работни листа за класификация на отпадъците, 
издадените становища за съответствие на избрания код с вида на отпадъка и характера 
на производството,  в резултат  на  което се образува  отпадъкът  са  367. Проверени и 
утвърдени са 1948 работни листове за класификация на отпадъците. Проверени са 745 
работни  листове  за  класификация  на  отпадъците  и  са  дадени  145  становища  с 
предписания, съгласно чл.7 от Наредба № 3 / 2004 год за класификация на отпадъците, 
за  несъответствие на  избраните  кодове,  съгл.чл.8,  ал.3  от  същата  наредба.  Бяха 
оббработени :
- 510 годишни отчети на фирми, генериращи производствени и опасни отпадъци;
- 94 годишни отчети на фирми, транспортиращи опасни и производствени отпадъци;
- 26 годишни отчети на дружества, които образуват болнични отпадъци;
- 10 годишни отчети на инсталации за третиране на отпадъци. 

Проверени  са  261  отчетни  книги  за  достоверност,  по  които  се  представя 
информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публичния регистър 
на  издадените  разрешения,  регистрационни  документи  и  на  закритите  обекти  и 
дейности преди заверка от Директора на РИОСВ – Пазарджик.

Извършена е проверка и контрол на 3028 транспортни карти за превоз на опасни 
отпадъци.

Извършена е проверка и контрол за достоверност на 90  договори, съгл. чл.5, 
ал.2 от ЗУО.

През 2010 г. информационните карти , съгласно изискванията на Наредба № 9 / 
2004  г  са  подали  113  фирми с  образувани  61 291,3  тона,  от  които  производствени 
отпадъци по информационни карти са 56 вида, а с опасни свойства, по информационни 
карти са 48 вида. В сравнение с предходната година се наблюдава увеличение на броя 
на  подадените  информационни  карти.  Причините  са  :  систематично  прилагане  на 
контролни,  разяснителни  и  наказващи  функции  от  страна  на  експертите  в  сектор 
„Отпадъци”. 24 759, 2 тона отпадъци са предадени на други фирми за оползотворяване, 
които имат съответно разрешение по чл. 37 от ЗУО или Комплексно разрешително по 
ЗООС.

Разрешителен  и  регистрационен  режим  за  дейностти  по  управление  на 
отпадъците.

През 2010 год.  са извършени  153 проверки на лица,  извършващи дейности с 
отпадъци,  за  които  се  изисква  документ  по  чл.12  от  ЗУО  и  дадени  общо  158 
предписания за привеждане на дейността им към изискванията на закона. От тях  45 са 
във  връзка  с  издаване  на  разрешение  за  извършване  на  дейности  с  отпадъци,  на 

9



основание чл.41, ал.2 от ЗУО. Извършени са 8 проверки за издаване на удостоверения 
на площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

През  годината  са  издадени  45  разрешения  по  чл.  37,  т.1  от  ЗУО,  10 
регистрационни документа за извършване на дейности с неопасни и опасни отпадъци и 
5 отказа за издаване съгл. чл. 51, ал. 1, т.5 от ЗУО, 8 удостоверения за площадки за 
търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.  Проверени са  513 условия, 
поставени във вече издадени разрешения за дейности с отпадъци.   Установено е, че 513 
от тях са изпълнени или се изпълняват.  Съставени са 11 акта,  с които са наложени 
глоби на  физически  лица  и имуществени  санкциии за  допуснатите  нарушения  – не 
изпълнени предписания.

Разгледани са 93 фирмени програми за управление на дейностите по отпадъците, 
от които  55 са утвърдени от Директора на РИОСВ – Пазарджик, а за 19 програми е 
издадено решение за отказ, съгласно изискванията на ЗИД на ЗУО. За 8 програми за 
УДО са  издадени  съгласувателни  становища  и  2  програми  не  са  съгласувани,  а  56 
програми  са  върнати  със  задължителни  предписания  за  привеждането  им  в 
съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

Особенно внимание се обърна на контрола над юридически лица, извършващи 
търговска  дейност  с  отпадъци  от  черни  и  цветни  метали  и  площадки,  на  които  се 
извършва дейността.  Извършени са 22 проверки. Съставени са 12 акта за неспазване на 
изискванията  на ЗУО при извършване на дейности с  отпадъци,  за  които се изисква 
разрешение по чл.12 от ЗУО, а не само лиценз за търговска дейност с ОЧЦМ..

През 2010 год. са извършени 56 проверки на обекти, заложени в работния план, 
т.е. в 72% от планираните дружествата е извършен контрол по изпълнение на условията 
и са дадени 36 предписания,  които са изпълнени в законоустановения срок. 

Засилена  контролната  дейност  по  разрешителен  и  регистрационен  режим  за 
дейности  по  управление  на  отпадъците  се  извърши  на  обекти  и  инсталации, 
оползотворяващи   неопасни  и  опасни  отпадъци  и  обезвреждащи  опасни  болнични 
отпадъци.  Констатира  се,  че  дружествата  спазват  условията  в  разрешителните  и 
инвестират в разширяване на дейността, което е отразено в допълнените разрешения 
по чл.37 от ЗУО за дейности с отпадъци.

През  изтеклата  година  се  извършиха   контролни  планови  проверки  на  19 
болничните  заведения  на  територията  на  област  Пазарджик,  за  изпълнение  на 
условията  в   издадените  разрешения  по  чл.  37  и  последващ  контрол  на  частните 
лекарски  и  стоматологични  кабинети, генериращи  опасни  болнични  отпадъци.  В 
резултат на извършените проверки са сключени 256 договора за предаване на опасните 
отпадъци от група 18 с фирма, притежаваща необходимото разрешение за дейности с 
опасни  болнични  отпадъци. В  сравнение  с  2009  год.,  се  увеличиха  с  32  %, 
юридическите лица, изпълнили изискванията на чл.5, ал. 2 от ЗУО.

Контролната  дейност  обхвана  и  леярски  и  металообработващи  дружества.  9 
дружества вече са в процедури, съгласно изискванията на ЗУО.

Наблюдава се значително увеличение броя на фирмите, привели дейностите си, 
съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

Битови отпадъци

През  2010  година  са  извършени  122 проверки  на  обекти,  чиято  дейност  е 
свързана с образуване, третиране и транспортиране на битови и строителни отпадъци. 
Извънредните проверки са 46 % от общия брой извършени през годината. Дадени са 83 
предписания за отстраняване и предотвратяване на замърсяване с отпадъци. От тях  65 
са  изпълнени.  Неизпълнени  са  5  предписания,  за  което  са  наложени  санкции  на 
юридическите лица, вкл. общини по 2000 лв., съгласно чл.104в от ЗУО. 
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От  извършените  проверки  42  са  за  чистотата  на  населените  места, 
републиканската и общинска пътна мрежа и прилежащите им територии, а 17 проверки 
от  охраната  на  защитените  територии  за  чистотата  на  горски  и  крайселищни  зони. 
Установи  се,  че  предписанията,  дадени  при  предишни  проверки  са  изпълнени  и  са 
постигнати сравнително добри резултати по пъщищата в областта. 27 са проверките на 
депа  за  битови  отпадъци,  11  –  главните  архитекти  на  общините  в  областта,  13  са 
проверките на лица за привеждане на дейността им към изискванията на ЗУО и 12  - по 
жалби и сигнали.

В началото на 2010 год. беше изпратен въпросник до всички общини, относно 
управлението  на  строителните  отпадъци  и  отпадъците  от  разрушаване  на  сгради 
(СООРС). От подадената информация за фирмите, извършващи строителна дейност на 
територията на област Пазарджик се установи, че голяма част от тези дружества не са 
привели дейността си към изискванията на Закона за управление на отпадъците. В тази 
връзка бяха подготвени писма до всички лица, подадени от общините като генератори 
на  СООРС  за  изпълнение  на  задълженията  в  определен  срок  по  реда  на  ЗУО.  С 
извършената  от  тях  класификация  на  отпадъците  ,  както  и  въвеждане  на  отчетни 
книги  ,   считаме,  че  значително  ще  се  подобри  качеството  и  достоверността  на 
информацията по отношение на образуваните и третирани строителни отпадъци, която 
се  събира  в  системата  на  МОСВ  и  която  е  основополагаща  при  определяне  на 
Националната стратегия за СООРС.

През  годината  са  извършени  11  проверки  на  общинските  депа  за  битови 
отпадъци, които имат утвърдени планове за привеждане в съответствие с нормативната 
уредба и  чиято  експлоатация  продължава. Основна  задача  при  тези  проверки  е 
изпълнението на мерките,  залегнали в плановете. За констатирани нарушения в това 
отношение са съставени 3 АУАН - на общините Ракитово, Лесичово и Велинград и са 
наложени имуществени санкции.

Направени са 11 проверки за състоянието на закрити вече депа и изпълнение на 
условията,  поставени  в  решенията  за  закриване.  Нарушения  са  констатирани  на 
закритото  депо  на  гр.Костандово  и  е  съставен   АУАН.  Наложена  е  имуществена 
санкция на община Ракитово.

По искане на общините  са проверени 5 депа в процедура по закриване.  През 
2010г.  е  закрито  1  депо  за  неопасни  отпадъци  –  на  с.Аканджиево,  община  Белово. 
Издадено е Решение № 07-037 / 03.06.2010 год. за закриване на депото на основание 
чл.42, ал.2 от Наредба № 8 / 2004 год. На 4 от тях са констатирани неизпълнени мерки 
по закриване и няма решение на компетентния орган,  а  закриването на депото в  с. 
Голямо Белово е отложено, поради преустановен достъп до него. До този момент са 
закрити общо 72 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.  36  от  селските  депа  за  битови  отпадъци  са  със  спряна 
експлоатация, но не е приключила процедурата по закриване на депата. След падане на 
мост над  р.Яденица,   до  едно от  депата  – в  с.Голямо Белово,  община  Белово няма 
достъп  и  закриването  му към настоящия  момент  е  отложено.  В общините  Пещера, 
Панагюрище, Стрелча и Ракитово са закрити всички селски депа. В останалите общини 
за закриването на селските депа са дадени 4 предписания и предстоят да бъдат дадени 
такива с конкретни срокове за приключване на процедурата.

Извършени са 42 проверки по чистотата на населените места и републиканска 
пътна мрежа. Дадени са  26 предписания за почистване,  от които 18 са проверени и 
изпълнени. В резултат на изпълнението им са почистени 17 локални сметища, като са 
възстановени  качествата  на  общо  55  дка  земеделски  земи,  крайпътни  участъци  и 
входно-изходни зони на населените места в общините Пазарджик, Велинград, Белово, 
Батак,  Ракитово  и  Брацигово.  С  писма  до  общините,  областно  пътно  управление  - 
Пазарджик и горските стопанства са уведомени за задълженията им по отношение на 
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изискванията на чл.16в и чл.9, ал.1 от ЗУО и за предприемане на мерки за изпълнението 
им.  В  сравнение  с  2009  год.  извършените  проверки  са  повече,  но  няма  драстично 
подобрение  на  чистотата  на  населените  места  и  републиканска  пътна  мрежа.  С 
промяната  на  ЗУО и  отговорностите  на  лицата  считаме,  че  с  времето  и  постоянна 
работа в тази насока ще се постигнат по – добри резултати и то -  видими. 

Обработени са 12 годишни отчети за транспортиране на битови и строителни 
отпадъци и 12  годишни отчети за депа за битови отпадъци. Извършени са 12  проверки 
по жалби и сигнали на граждани, подадени или препратени в РИОСВ – Пазарджик. 6 от 
сигналите се оказаха основателни и след намесата на РИОСВ проблемите са решени, 3 
са неоснователните сигнали  и 3 - от компетентност на други институции.

Във връзка с констатирани нарушения на ЗУО и подзаконови нормативни актове 
по отношение на битовите отпадъци са съставени  14  АУАН. 

От извършените  проверки  по  общини  се  установи,  че  е  масова  практика 
откриването на строителни площадки за обекти,  получили разрешение за строеж да 
става без да се изисква документ по чл.12 от ЗУО за третиране и транспортиране на 
строителни отпадъци, вкл. изкопни земни маси за лицата по чл. 18, ал.1 от ЗУО. Това 
наложи изпращането на предупредителни писма да всички общини с напомняне, че при 
подписване на протокол – образец № 2 и 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 / 2003 
год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е необходимо да се 
попълват позициите, в които се изисква посочване на документа по чл.12 от ЗУО или 
писмен договор по чл.5, ал.2 от ЗУО. Законодателят е предвидил тази практика, така, че 
да се затвори кръгът на контрол по отношение на дейностите по СООРС и считаме, че 
на  територията  на  РИОСВ–Пазарджик  са  постигнати  добри  резултати  в  това 
отношение.

През 2010г.  бяха проверени всички главни архитекти на общините за спазване 
изискванията на чл.7 от ЗУО, относно въвеждане в експлоатация на строежи по реда на 
ЗУТ, без наличие на разрешение на дейности с отпадъци, когато такова се изисква по 
реда на чл.12 от ЗУО. Не бяха констатирани нарушения при издаването им от главните 
архитекти.

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 
изготвено  задание  от  Възложителя  и  не  е  стартирала  процедурата  по  ОВОС. 
Регистрирано е сдружение на общините в региона по чл.19б от ЗУО. До този момент 
само 4 общини са разработили общинска програма за управление на отпадъците (част 
от  общинската  програма  за  опазване  на  околната  среда),  за  която  има  направена 
преценка за ЕО, по реда на ЗООС.

 Масово разпространени отпадъци

През  2010 година  бяха  планирани 156 обекта  и  207 проверки от  експертите, 
отговарящи за контрола по МРО. Проверени са 139 обекта и извършени 188 проверки 
от плана.

През 2010 година са извършени 247 проверки на обекти,  генериращи масово 
разпространени  отпадъци.  От  тях  :  68  са проверките  на  лица,  изпълняващи 
задълженията  си по чл.11  ал.1  и ал.2  от  ЗУО, 56  във  връзка  с  писмо на  МОСВ за 
проверки  на  големи  търговски  обекти,  хотелски  вериги  и  предприятия  относно 
разделното събиране на отпадъците от опаковки,  10 - на общини на територията на 
РИОСВ - Пазарджик по отношение на МРО, 23 -  на площадки за третиране на ИУМПС 
(две от тях,  извършващи дейности и с отпадъци от ЕЕО), 9 са проверките  на лица, 
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извършващи дейности с излезли от употреба гуми, 23 - на лица, извършващи дейности 
с опаковки, 8 - на лица, които извършват дейности с отработени масла, 5 проверки на 
площадки, на които се извършват дейности с НУБА, 3 проверки на лица във връзка с 
изискванията на Наредбата за ЕЕО, 6 проверки на лица, изпълняващи задълженията си 
индивидуално, 33 от проверки във връзка с Писмо на МОСВ относно провеждане на 
проучване за количествата  метални опаковки в общия поток метален скрап, 2 проверки 
на фирми, които са извършили внос и/или върешнообщностно придобиване на МПС на 
територията на Р. България,  проверка по сигнал. 

Дадени  са  385  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 
тях 101 са предписанията на лица, изпълняващи задълженията си по чл.11 ал.1 и ал.2 от 
ЗУО, 151 на търговски обекти, хотелски вериги и предприятия, 27 - на общини, 44 - на 
площадки за  ИУМПС, 12 предписания на  лица,  извършващи дейности с  излезли  от 
употреба гуми, 2 -  на лица, извършващи дейности с опаковки, 27 предписания на лица, 
извършващи дейности с отработени масла, 11 предписания на лица, които извършват 
дейности с НУБА, 9 на лица, които изпълняват задълженията си съгласно изискванията 
на  Наредбата  за  ЕЕО,  1  предписание  -  лице,  което  е  извършило  внос  и/или 
вътрешнообщностно придобиване на МПС на територията на Р.България.

От проверените фирми по чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗУО,   31  имат сключен договор с 
организация по оползотворяване, 3 не пускат на вътрешния пазар опаковани стоки, 8 са 
прекратили дейност, 2 не опаковат, 2 работят на ишлеме, а 1 фирма заплаща дължимата 
продуктова  такса  към  ПУДООС.  В  резултат  на  проверките 9 фирми  са  сключили 
договор с организация по опoлзотворяване   на  отпадъците  от опаковки, 3 фирми не 
извършват внос/ ВОП, 1 има сключен договор с организация по оползотворяване на 
отпадъци от батерии и акумулатори. В ПУДООС от продуктови такси са постъпили 41 
407 лв. , от които 11 418 лв. са от продуктова такса за батерии и акумулатори.

Обработени  и изпратени в ИАОС са 29 годишни отчети, съгласно Наредбите 
регламентиращи управлението на масово разпространените отпадъци.

Извършена е проверка и контрол на 90 транспортни карти за превоз на опасни 
отпадъци и на 63 договори, съгл. чл.5, ал.2 от ЗУО за изпълнение на изискванията на 
чл.6, ал.1 от закона.

Съставени  са  27 акта,  от  които -  18 за  нарушаване  изискванията  на  ЗУО по 
отношение  на  масово  разпространени  отпадъци  и  9  за  неизпълнение  на  дадените 
предписания.
            В сравнение с 2009 г. броят на фирмите, които са привели дейностите си, 
съгласно  условията  на  ЗУО  и  подзаконовите  нормативни  актове  се  е  увеличил. 
Увеличил се е броят на фирмите, които изпълняват задълженията си по Наредбите за 
МРО  чрез  колективна  система,  сключвайки   договори  с  организации  по 
оползотворяване  на  отпадъци  от  МРО  и  съответно  намалял   броят  на  тези,  които 
заплащат продуктови такси  към ПУДООС.

През  2010  год. се  въведе  разделното  събиране  на  отпадъците  от  опаковки  в 
единствената община (Лесичово) на територията на РИОСВ - Пазарджик, която нямаше 
през 2009 година сключен договор с организация по оползотворяване  на отпадъците от 
опаковки. Изготвена е схема за разполагане на контейнерите в четири населени места: 
с.Лесичово,  с.Церово,  с.Динката  и  с.  Калугерово.  Контейнерите  са  разставени. 
Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки действа във всички общини 
на територията на  РИОСВ - Пазарджик.

Във връзка с писмо на МОСВ относно проверки на общините за изпълнение на 
задълженията по Програмите по чл. 29, ал.1, т. 1 от ЗУО и  дадени предписания от 
РИОСВ - Пазарджик през 2010 год., общините ежемесечно правят проверки на точките 
с разположени контейнери за разделно събиране с цел, установяване на моментното 
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състояние, като се предприемат мерки при констатирани нарушения, както и действия 
за  по-добра  информираност  на  населението  и  подрастващите,  относно  ползите  от 
разделното събиране на отпадъците от опаковки. Все повече хора подават сигнали за 
различни  проблеми  на  обявените  в  общините  телефони,  което  показва,  че 
обществеността е съпричастна с усилията,  които се полагат от страна на контролните 
органи.

В резултат на проверките на РИОСВ - Пазарджик община Брацигово и община 
Пещера  вече  имат  сключен  договор с  организации  по  оползотворяване  на  НУБА с 
изготвени схеми на точките за разполагане на контейнерите, а община Пещера сключи 
договор и  с  организация  по оползотворяване  на  ИУЕЕО с  определена  площадка  за 
събиране на ИУЕЕО.

Община Септември е сключила договори с организации по оползотворяване на 
НУБА, ИУЕЕО и ИУМПС, а община Пазарджик с организация по оползотворяване на 
НУБА,  но  все  още  няма  представени  в  РИОСВ  -  Пазарджик  схеми  на  точките  за 
разполагане  на  контейнерите  за  НУБА  и  определените  площадки  за  ИУЕЕО,  а  за 
община Септември и определената площадка за събиране на ИУМПС.

Останалите  общини  са в  преговорни  отношения  с  организациите  по 
оползотворяване на  НУБА и ИУЕЕО.

През 2010 година във връзка с писмо на МОСВ за проверки на големи търговски 
обекти, хотелски вериги и предприятия се установи, че в повече от хотелските вериги и 
търговски  обекти  отпадъците  от  опаковки  се  събират  разделно  и  не  се  допуска 
смесването им с биологични отпадъци, но до този момент не са привели дейността си 
към изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 
актове,  а  в  предприятията  се  допуска  смесване  на  отпадъците  от  опаковки  с  БО в 
контейнерите  за  БО или  в  контейнерите  за  отпадъците  от  опаковки.  В  резултат  на 
проверките по отношение на отпадъците от опаковки се наблюдава заинтересованост 
от страна на фирмите към привеждане на дейностите с отпадъци към изискванията на 
ЗУО.

Промяната на  ЗУО в средата на 2010 година подпомогна контролната дейност 
както по отношение на режима по чл.12,  така и във връзка с  размера и начина на 
налагане  на  глобите  и  санкции  по  ЗУО.  Намаля  броя  на  обжалваните  в  съд 
наказателните постановления, а с това и времето, което се отделя за съдебни заседания.

Новият режим на разглеждане на програмите за управление на дейностите по 
отпадъците  и  съкратените  срокове  доведоха  до  по-голямо  натоварване  с  анализи  и 
становища на експертите, които ги разглеждат, но в същото време се постигат много 
по-добри  резултати  и  качествени  програми  за  управление,  а  не  формални.  Това  е 
наложително, поради факта, че разрешителният режим за много от лицата, третиращи 
опасни отпадъци отпадна и се разчита управлението на отпадъците да е отговорно и на 
ниво, съгласно европейските норми.

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  2009 г. броят 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. 

Разделното събиране на отпадъци от опаковки действа  във всички общини.
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Събраните от системата за разделно събиране  отпадъци от опаковки се сепарират на 
изградени  площадки  с  инсталации,  разположени  на  територията  на  фирмите-
подизпълнители на организациите (''Екоинвест'' ЕООД и ''Екобулхарт'' ЕООД).

Проблемът с третирането на стъклените отпадъци ( в това число и стъклата от 
разкомплектоването на ИУМПС ) не е решен, тъй като в региона  няма фирми, които да 
оползотворяват тези отпадъци.

 Проблем,  който  трябва  да  се  реши,  е  предотвратяване  замърсяването  на 
компонентите на околната среда с МРО, чрез организиране на безопасно съхраняване 
на отпадъците, както и редовното водене на отчетност на отпадъците от фирмите. За 
подобряване на контролната дейност и обхвата й предстои 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.

Оставащите за закриване селски депа са с преустановена експлоатация,  но се 
забелязва  забавяне  в  приключване  на  процедурите  по  закриването  им.  Затова 
предприехме конкретизиране на сроковете за  закриване на такива депа в общините: 
Батак, Лесичово, Септември, Белово и Велинград.

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

През 2010г.  сектор „Защита на природата” (ЗП) в плана за контролна дейност 
заложи  следните  приоритетни  цели:  да  се  ограничи  незаконната  сеч  в  резерват 
„Купена”,  да  се  намали  отрицателното  въздействие  върху  защитените  зони,  да  се 
проведе мониторинг на биологичното разнообразие и контрол по дейностите с лечебни 
растения. Реализирайки тези приоритети експертите от сектора извършиха 89 проверки 
на  83  обекта.  Парковата  охрана  извършваше  ежедневни  проверки  в  защитените 
територии  -  изключителна  държавна  собственост,  като  за  резерват  „Купена”  през 
месеците  с  най-много  нарушения  бяха  извършвани  проверки  и  през  празнични  и 
почивни  дни,  а  също  и  през  нощта.  Заради  агресивността  на  нарушителите  бяха 
проведени 8 съвместни акции със служители на звено „Специализирани полицейски 
сили”  –  Пловдив  за  спазването  на  режима  на  резерват  „Купена”.  Извършиха  се 
съвместни  дейности  и  със  служители  на  ДГС-Пещера.  Резултатите  са  :  съставени 
шестнадесет  (16)  акта  за  установяване  на  административно  нарушение  (АУАН)  по 
Закона  за  защитените  територии (ЗЗТ)  ,  задържани  шестнадесет  (16)  моторни 
резачки, отнети от нарушителите и унищожени на място - осемнадесет (18) самара и 
двадесет  и  осем  (28)  каруци.  При  други  мероприятия,  проведени  съвместно  с  ДГС 
Пещера в рамките на град Пещера за залавяне на пласьори на незаконно отсечените 
дървета бяха заловени 3 микробуса, 24 самара и 1 моторна резачка.

За сравнение през 2009 г. са проведени 11 специализирани акции със служители 
на РУ на МВР гр. Пещера, при които няма заловен нито един нарушител. По ЗЗТ са 
съставени 3 АУАН, задържани са 2 моторни резачки и на място са унищожени 1 каруца 
и  2  самара.  Резултатите  показват,  че  мероприятията  по  охраната  на  резервата 
провеждани със съдействието на Специализираните полицейски сили – гр. Пловдив са 
много по-ефективни.

Въпреки постигнатите през 2010 г. резултати, проблемът с охраната на резерват 
„Купена”  остава  изключително  сериозен.  Извършено  измерване  на  площите  в 
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резервата,  увредени  през  последните  15-20  години  от  незаконна  сеч,  чрез  GPS 
измервания  установи,  че  площта  им  е  около  270  ха.  Експертите  от  сектора  и 
служителите от парковата охрана през 2010 г. са съставили 22 АУАН.

Защитени територии -  През 2010 г. усилията по охраната на защитените територии 
(ЗТ)  бяха  съсредоточени  върху  резерват  „Купена”.  Извън  проверките  на  парковата 
охрана  експертите  от  сектора  извършиха  5  проверки  на  резерватите  „Белгика”, 
„Мантарица” и „Дупката”, при които не са установени нарушения. При проверката на 
резерват „Мантарица”, местност „Семиза” бяха установени значителен брой смърчови 
дървета поразени от заболяване, изразяващо се в петнисто пожълтяване на игличките. 
Извършени  са  и  :  проверка  на  резерват  „Купена”  във  връзка  с  предложение  за 
изключване на площи от територията му, проверка във фирма по поддръжка на КВС за 
случаи на възстановяване на собственост в границите на резерватите – не се установи 
възстановяване. Проверките в 4 защитени местности и 1 природна забележителност при 
не установиха нарушения.

НАТУРА 2000

През 2010 г. в РИОСВ – Пазарджик постъпиха двойно по-малко инвестиционни 
предложение (ИП), планове и програми, извън обхвата на ЗООС, засягащи защитени 
зони.  Издадени  са  51  решения  по  реда  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 
(Наредбата за ОС) (ДВ, бр.  73/2007 г.).  За сравнение през 2009 г.  са издадени 103 
решения. 

През 2010 г. експертите от сектор „ЗП” извършиха 9 проверки на площадки на 
инвестиционни предложения  и  планове,  засягащи  защитени зони.  При една  от  тези 
проверки са съставени 2 АУАН за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. 
Извършена  е  и  проверка  на  условия  в  решение  за  съгласуване,  която  установи 
нарушение на условията. На нарушителя е съставен АУАН.

По отношение на съвместената процедура за инвестиционни предложения (ИП), 
планове и програми, попадащи в обхвата на ЗООС през 2010 г. от Директора на РИОСВ 
са издадени 41 решения  по реда  на  Наредбата за ОВОС и  19 решения по реда  на 
Наредбата  за  екологична  оценка.  За  всяко  от  тези  инвестиционни  предложения  и 
планове е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху 
защитени зони. От постъпилите ИП, 11 попадат в границите на защитени зони, от които 
за 2 е преценено да се извърши ОВОС с включена оценка за съвместимост (ОС), а за 1 
ИП извън граници на защитени зони е преценено да се извърши ОС. От постъпилите 
планове и програми 1 засяга защитена зона, като за него е преценено, че няма да окаже 
значително отрицателно въздействие върху защитени зони.

Защитени  растения,  животни  и  мониторинг  по  Националната  система  за 
мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

През  2010  г.  са  извършени  7  теренни  посещения  по  НАСМБР  на  следните 
видове: европейски лалугер (Spermophilus citellus); Buxbaumia viridis; текирска мишорка 
(Gypsophila tekirae); алпийско сграбиче (Astragalus alopecurus); черно френско грозде 
(Ribes  nigrum);  дива  коза  (Rupicapra  rupicapra)  и  кафява  мечка  (Ursus  arctos). 
Събраните  данни  са  попълнени  в  съответните  формуляри  и  са  изпратени  в  ИАОС. 
Освен видовете от НСМБР,  през 2010 г. бяха проверени находищата и на защитените 
видове:  атинска  мерендера  (Merendera  attica)  и  храстовиден  очиболец  (Potentilla  
fruticosa).
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През 2010г. в РИОСВ – Пазарджик постъпиха 15 сигнала за защитени видове 
птици в безпомощно състояние. Птиците бяха изпратени в спасителния център за диви 
животни в град Стара Загора. 

През  януари 2010 г. експерти на РИОСВ взеха участие в 34-тото среднозимно 
преброяване на водолюбиви птици, съвместно с екип на Българско дружество за защита 
на птиците. В продължение на два дни бяха обходени водоеми, посочени с писмо от 
ИАОС и  МОСВ.  Събраните  данни  са  обработени  и  отразени  в  полеви  формуляри, 
съгласно  Националната  система  за  мониторинг  на  биологичното  разнообразие 
(НСМБР).

Лечебни  растения -  В  изпълнение  на  Заповед  №РД-88/2001г.  на  МОСВ  бяха 
разпределени от комисия количествата билки, получавани от естествените находища на 
лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. През 2009 г. имаше 
одобрен  1  ползвател,  а  през  2010  г.  количествата  бяха  разпределени  между  4 
ползватели.

Животински видове под режим 

През  2009  г.  на  територията  на  РИОСВ  –  Пазарджик  бяха  регистрирани  56 
пункта за изкупуване на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв (Helix  
pomatia) и градински охлюв (Helix lucorium). През 2010 год. бяха регистрирани 21 нови 
пункта - общият им брой е 77.

Билкозаготвителни пунктове 

Към  31.12.2010г.  за  територията  на  област  Пазарджик  са  регистрирани  76 
билкозаготвителни пункта по реда на Закона за лечебните растения (ЗЛР). 

През 2010 г. бяха извършени 20 проверки и дадени 10 предписания за спазване 
на  разпоредбите  на  ЗЛР.  Съставени  са  3  АУАН  за  нарушение  на  ЗЛР и  Наредба 
№2/2004 г. на МОСВ: за пунктове, осъществяващи дейност без подадена регистрация в 
РИОСВ и за неизпълнени предписания. 

Конвенция CITES  

През  2010г. бяха издадени 7 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.

Зоопаркове 
През 2009 г. бяха извършени проверки на зоологическата 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. В  изпълнение  на  Заповед  №  РД  – 
464/28.09.2009 на МОСВ беше затворено и пломбирано едно помещение, а в зоопарка в 
гр. Стара Загора бяха преместени четири муфлона и две сърни.

Зоологическата градина получи лиценз през 2010 г. и в изпълнение на Заповед 
№  РД  265/16.03.2010  г.  на  министъра  на  околната  среда  и  водите  горецитираното 
помещение беше разпломбирано, а четирите муфлона и сърната, върнати от гр. Стара 
Загора  в  добро състояние  и  маркирани с  чипове.  При извършените  две  проверки  в 
зоопарка не бяха установени нарушения. 

ГМО
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В  изпълнение  на  разпоредбите  на  Закона  за  генетично  модифицираните 
организми е  извършено пробонабиране за установяване на наличие/липса на ГМО в 
насажденията  в  землищата  на  с.  Козарско,  с.  Исперихово  и  с.  Братаница. 
Пробонабирането  се  извърши  с  участието  на  експерт  от  лаборатория  „Биологичен 
мониторинг” към ИАОС. Експертът взе участие в 5 заседания на работна група във 
връзка с изготвяне на проект за ПМС за изменение на наредбата за освобождаване  на 
ГМО в околната среда и пускането им на пазара.

На  територията  на  РИОСВ  –  Пазарджик  подлежат  на  контрол  91  Защитени 
територии (ЗТ), от които 4 резервата със строг режим (с обща площ 5 503 ха); 73 броя 
защитени  местности  (ЗМ),  14  броя  природни  забележителности  (ПЗ).  Обявени  са  6 
защитени  зони  по  Директивата  за  птиците  и  са  приети  12  защитени  зони  по 
Директивата  за  местообитанията;  регистрирани  са  76  билкозаготвителни  пункта; 
функционира една зоологическа градина. 

През  2010  година поставените  цели  бяха  насочени  към  намаляване  на 
нарушенията  в  резерват  „Купена”,  намаляване  отрицателното  въздействие  върху 
защитените  зони,  предотвратяване  на  нарушения  при  дейността  на 
билкозаготвителните пунктове и др.

Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

През 2010г. експертите в сектор „Превантивна дейност” извършиха 137 проверки 
на  121 обекти,  при които са дадени  221 предписания.  Във връзка с  установяване на 
административни нарушения са съставени  7 акта.

През  годината  в  РИОСВ-Пазарджик   постъпиха  322  уведомления  за 
инвестиционни предложения. От тях  63 за инвестиционни предложения, попадащи в 
Приложение 2 на ЗООС и  4 - в Приложение 1 на ЗООС. Останалите уведомления се 
отнасят за инвестиционни предложения,  непопадащи в обхвата на приложенията. 

Издадени решения по ОВОС за инвестиционни предложения за строителство, 
дейности и технологии:

През  2010 год. е проведено едно  заседание  на ЕЕС към РИОСВ-Пазарджик и е 
постановено едно решение по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения 
„Ваканционно селище” и „Индивидуално вилно строителство” в имоти № 013086 и № 
013114, м. „Мангърова къшла” землище на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик. С 
решението са одобрени разглежданите предложения при определени условия и мерки. 

Проведени  са  до  различни  етапи  7 процедури  по  ОВОС  на  инвестиционни 
предложения  от  компетентност  на  директора  на  РИОСВ,  дадени  са  3  становища  за 
оценка на качеството на ДОВОС за две инвестиционни предложения от компетентност 
на Министъра на ОСВ.

Контрол върху изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС 
и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС:

През 2010г.  в плана за контрол са включени  20 инвестиционни предложения с 
издадени  решения  по  глава  шеста  на  ЗООС.  От  тях  са  проверени  19,  а  1 не  е 
проверявано, тъй като е отменено с решение на МОСВ. 

Решения издадени от МОСВ – Проведен е контрол на 2 решения по ОВОС:
Решение  по  ОВОС № 12-4/2009  г.  за  инвестиционно  предложение:  „Добив  на 

инертни материали (пясък и чакъл) от находище „Лозница-1”, землищата на с. Динката 
и  с. Памидово, община Лесичово, област Пазарджик”, с възложител: “ВРИС” ООД – 
направени  са  две  проверки,  относно  изпълнение  на  поставените  условия,  една  на 
площадката за добив и една по документи. Проверени са 19 условия, от които 15 са 
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изпълнени, 3 не са изпълнени, поради настъпили минимални промени на ИП и 1 от 
условията, за което е предписана консултация с МОСВ, се изпълнява.

Решение по ОВОС № 17-9/2008 г. за инвестиционно предложение: „Инсталация за 
екстракция и електролиза /SX/EW/”, с възложител „Асарел-Медет” АД - направени са 
две проверки относно изпълнение на поставените условия – на място и по документи. 
При  проверката  на  площадката  за  добив  са  проверени  6  условия,  от  които  5  са 
изпълнени и 1 се изпълнява. При проверката по документи, за изпълнение на дадено 
предписание е отчетено неговото изпълнение. 

Решения издадени от РИОСВ -  Проведен е контрол на 17 решения по ОВОС:
Решения по ОВОС за ИП касаещи изграждането на вилни и ваканционни селища 

– проверени са 11 решения, чрез направени проверки на място на площадките на ИП. За 
всички се констатира, че втора поредна година няма строителство и инвестиционните 
предложения са стопирани поради икономически съображения.

Решение по ОВОС № 1-1/2006г. за инвестиционно предложение: „Разширение на 
съществуващ  гробищен  парк  –  гр.  Панагюрище”  –  една  проверка,  при  която  се 
констатира, че няма строителство или реализация на инвестиционното предложение.

Решение  по  ОВОС  №  2-2/2009г. „Рибно  стопанство  за  отглеждане  на  риба  в 
плаващи мрежени клетки (садки) – садково стопанство” в имот № 141023, м. „Завоя на 
р. Марица” в землището на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител 
„Аквафиш Пазарджик” ООД - две проверки на място, като при първата се констатира 
започване  на  реализация  на  инвестиционното  предложение  без  да  са  проведени 
процедурите  в БДУВ ИБР-с център Пловдив. С предписание е  спряна дейността  до 
провеждането им. При втората проверка е отчетено изпълнение на предписанието.

Решение  по  ОВОС  №  3-2/2009г. „Рибно  стопанство  за  отглеждане  на  риба  в 
плаващи мрежени клетки (садки) – рибарник № 2 в имот № 141055, м. „Завоя на р. 
Марица”  землище  на  с.  Бошуля,  общ.  Септември,  обл.  Пазарджик,  с  възложител 
„Инертни материали” ООД – две проверки на място, като при първата се констатира 
започване  на  реализация  на  инвестиционното  предложение  без  да  са  проведени 
процедурите  в БДУВ ИБР-с център Пловдив. С предписание е  спряна дейността  до 
провеждането им. При втората проверка е отчетено изпълнение на предписанието.

Решение  по  ОВОС  №  4-2/2009г. „Рибно  стопанство  за  отглеждане  на  риба  в 
плаващи мрежени клетки (садки)  – рибарник № 1 в  имот № 000898 землище на с. 
Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „Инертни материали” ООД 
- две проверки на място, като при първата се констатира започване на реализация на 
инвестиционното предложение без да са проведени процедурите в БДУВ ИБР-с център 
Пловдив.  С  предписание  е  спряна  дейността  до  провеждането  им.  При  втората 
проверка е отчетено изпълнение на предписанието.

 Решение по ОВОС № 1-1/2008г. за инвестиционно предложение „Внедряване на 
ново производство на биодизел в „Кристал Химия Трейдинг” ООД – Химически завод 
Велинград”  –  възложителят  се  отказва  от  реализиране  на  инвестиционното 
предложение на площадката на завода.

Решение по ОВОС № 1-3/2009г. за инвестиционно предложение „Инсталация за 
превръщане на отпадъци в енергия за третиране на битовите отпадъци, генерирани на 
територията на община Пазарджик” в имот № 000540 - землище на с. Главиница, общ. 
Пазарджик,  с  възложител  „Интерконтинентъл  ютилитиз  дивелопмънт  констракшън-
Пазарджик”  ООД –  не  е  извършван  контрол  на  решението,  тъй  като  е  отменено  с 
решение от МОСВ.

Проведен  е  контрол  и  на  условията  в  едно  решение  за  преценяване  на 
необходимостта от извършване на ОВОС:

Решение № ПК-54-ПР/ 200  9 г за преценяване на необходимостта от извършване   
на  ОВОС за  инвестиционно  предложение  „Централа  за  производство  на  енергия  от 
биомаса” в УПИ ІV,  VІІІ, кв. 5 по плана на Индустриален парк „Оптикоелектрон” гр. 
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Панагюрище - при проверката на място се констатира, че не е започната реализация на 
предложението.

Издадени решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 
на инвестиционни предложения.

През  2010  година  в  инспекцията  са  постъпили  47  искания  за  преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС. За същия период са издадени 41 решения за 
преценяване на необходимостта от изготвяне на ОВОС, като от тях 3 са със заключение 
“подлежи на ОВОС” и 38 със заключение - “не подлежи на ОВОС”.

Във връзка с  проверка на постъпилата  информация за преценяване,  в случаите 
когато  това  се  е  налагало,  са  направени  3 проверки  на  място  и  са  съставени  3 
констативни протокола.

Становища за инвестиционни предложения непопадащи в Приложения № 1 и 
2 на ЗООС:

Издадени са общо  255 становища за инвестиционни предложения непопадащи в 
приложения № 1 и 2 на ЗООС. 

Наложени актове за административни нарушения
През  2010  година  са  наложени  3  акта за  административни  нарушения  за 

развиване на дейност без провеждане на процедурите по глава шест на ЗООС. 
-  на  „ЛИДЛ  България”  ЕООД  &  КО.КД.  за  обособяване  и  изграждане  (ново 

строителство) на “Едноетажен супермаркет от веригата „ЛИДЛ” и открит паркинг за 69 
автомобили”, в  УПИ ХІІI-“За супермаркет”,  кв. 117, гр. Велинград,  общ. Велинград, 
обл. Пазарджик без да са проведени процедурите по глава шеста на ЗООС.

-  на  „ЛИДЛ  България”  ЕООД  &  КО.КД.  за  обособяване  и  изграждане  (ново 
строителство) на “Едноетажен супермаркет от веригата „ЛИДЛ” и открит паркинг за 70 
автомобили” в УПИ ІХ-“Търговия и услуги”, кв. 140, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, 
обл. Пазарджик без да са проведени процедурите по глава шеста на ЗООС.

-  на „ЕНЕРГИЯ” ООД за строителство на МВЕЦ „Ели дере” на р.  Чепинска с 
параметри, различни от разглежданите при провеждане на процедурите по глава шеста 
на ЗООС.

Няма наложени административни актове за неизпълнение на условията, поставени 
в решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС.

Сигнали и жалби
Във  връзка  с  постъпили  4  жалби  са  извършени  4  проверки  и  дадени  6 

предписания.

Извършени проверки и проверени планове и програми по процедури по ЕО:

През 2010г. в РИОСВ са постъпили 20 искания за преценяване необходимостта от 
ЕО на  ПУП за  урегулиране  на  поземлени  имоти  и  инвестиционни  предложения  за 
фотоволтаични системи. Във връзка с това са извършени 19 проверки на място, дадени 
са  8  предписания и направени  19  консултации с Министерство на здравеоопазването. 
За предходната 2009 год. не са  извършвани такива проверки, а само консултации с МЗ.
Издадени са 19 решения за преценяване  необходимостта от ЕО, всички със заключение 
„да не се извършва ЕО”. 

През  2010г.,  на  различни  етапи,  се  провеждат  2 процедури  за  издаване  на 
Становище по ЕО – ОУП на гр. Велинград и ПУП-ПРЗ „Спортно туристическа зона 
„Самодивска  поляна-Дъното”  в  землището  на  гр.  Пещера,  общ.  Пещера”.  Няма 
приключили процедури и издадени Становища по ЕО.

За  подпомагане  на  процедурата  по  ЕО  до  възложителите  са  изпратени  32 
указателни писма.
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През 2010 г., са постъпили и разгледани от експертите  4 Общински програми за 
опазване на околната среда с част “Управление на отпадъците”. Поради констатирани 
значителни пропуски, програмите са върнати за доработване. 

При сравнение с 2009 г. се наблюдава запазване на интереса за реализиране на 
инвестиционни  намерения  за  производство  на  електроенергия  от  възобновяеми 
източници -  фотоволтаични инсталации.  

 Брой извършени проверки по комплексни разрешителни:

През 2010г. са извършени: 
• 30  проверки  с  цел  установяване  на  производствен  капацитет  и  проверка  на 

предписания. Дадени са 24 предписания. Предписанията с изтекъл срок са проверени и 
е отчетено, че са изпълнени. Дадено е едно предписание за подаване на Заявление за 
издаване  на  КР на  „Метали и  оксиди”  ООД, гр.  София,  площадка гр.  Пазарджик – 
инсталация  за  производство  на  цинков  оксид.  Инсталацията  е  пломбирана,  с  цел 
недопускане незаконосъобразната й експлоатация преди издаване на КР.

• 6 комплексни проверки във връзка с годишния график за контрол на: 
- „Биовет” АД, гр. Пещера (КР № 28/2005г.). Дадени са 14 предписания. Наложен 

е  Акт  за  установяване  на  административно  нарушение  (АУАН)  №  18/15.04.2010г. 
Извършена извънредна комплексна провека, на която отново е направен пълен анализ 
по компонентите и факторите на околната среда. 

- „Огняново К” АД, с. Огняново (КР № 81/2005). С цел привеждане в съответствие 
с условията на разрешителното, на оператора са дадени 16 предписания. 

- „ЗХ Белово”АД, гр. Белово (КР № 136/2006г.). С цел привеждане в съответствие 
с условията на разрешителното на оператора са дадени 37 предписания.

- „ИЛМА ИЛ” ООД, площадка с. Мало Конаре (КР № 278-Н0/2008.). На оператора 
са дадени 20 предписания.

- „Дуропак Тракия” АД, гр. Пазарджик (КР № 124/2006). На оператора са дадени 
10 предписания и е съставен АУАН  № 137/01.12.2010г.;

- „Елхим Искра” АД, гр. Пазарджик (КР № 137/2006). По време на комплексната 
проверка  на  оператора  са  дадени  общо  23  предписания.  Съставен  е  АУАН  № 
123/05.11.2010г.

- Оператор, включен в графика за контрол на условията в издадено КР, на който 
през 2010 г. не е извършвана комплексна проверка е „Йонтех” ООД, площадка с. Цар 
Асен  (КР  № 117/2006).  През  2010г.  операторът  не  е  експлоатирал  инсталацията  за 
производство на електролитна мед.

Изготвени становища за процедури по КР:
-  1  становище във връзка с внесено искане за  осъществяване на 11 промени в 

работата  на  инсталацията  от  „Биовет”  АД,  гр.  Пещера  и  стартирала  процедура  по 
преразглеждане на КР № 28/2006г.

-  2  становища  на  РИОСВ-Пазарджик,  относно  съдържанието  и  формата  на 
Заявления  за  издаване  на  комплексно  разрешително  на  :  „Когенерираща  централа  - 
Биовет”, гр. Пещера и  ”Свиком” АД, с. Априлци в ИАОС – София. 

- 7  становища на РИОСВ-Пазарджик, относно обхвата, формата за докладване и 
представената информация в Годишните доклади по околна среда (ГДОС) на оператори 
с издадено КР.

- 2  становища  относно  Проекта  на  Комплексни  разрешителни  и  Техническите 
оценки (ТО) към тях на:  ”Братя Ангелови”ООД, гр. Пещера и ”Асарел Медет” АД, 
гр.Панагюрище.

В процедура по издаване на комплексно разрешително:
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Когенерираща  централа  -  „Биовет”  АД,  гр.  Пещера,  за  която  от  предходната 
година е установено, че се експлоатира без наличие на КР, все още е в процедура по 
издаване на разрешително. 

Издадени  нови комплексни  разрешителни на  територията  на  РИОСВ-
Пазарджик:

-  КР  №  388-Н0/2010г.  -  оператор  ”Братя  Ангелови”ООД,  гр.  Пещера,  за 
експлоатация на инсталация за интензивно отглеждане на птици с капацитет 100 000 
места за кокошки-носачки;

-  КР  №  404-Н0/2010г.  -  оператор  „Асарел  Медет”  АД,  гр.  Панагюрище  за 
експлоатация на инсталация за производство на електролитна мед.

- КР № 374-Н1/2010г. - оператор „Свиком” АД, гр. Пазарджик за експлоатация на 
инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване и свине-майки.

През  2010  г.  операторите,  за  които  е  установено,  че  не  спазват  условията  в 
издадените КР са повече, в сравнение с предходната 2009 г. Съответно и наложените 
актове за установяване на административно нарушение са увеличени – 3. 

При „Биовет”АД,  гр.Пещера  се  наблюдава повтаряемост  в  условията,  които  са 
констатирани  като  неизпълнени.  „Свиком”АД,  гр.Пазарджик,  за  които  през  2009  г. 
беше издадена Заповед на Директора на РИОСВ за ограничаване на капацитета поради 
неиздадено КР, вече е с издадено такова - КР № 374-Н1/2010г.

Извършени проверки по химични вещества и предотвратяване на големи аварии 

Проверки  по  Закона  за  защита  от  вредното  въздействие  на  химичните 
вещества и смеси - През  2010 г. са извършени 60 проверки на 44 обекта. Дадени са  41 
предписания,  свързани  с  производството,  вноса, употребата,  съхранението  и 
предоставянето на информация за химични вещества и смеси.

От заложените за контрол 30 обекта са проверени 27 - не са проверени 3, поради 
сезонна  работа,  не  са  извършвали  дейност  и  защото  операторите  на  обектите  са 
представили  в  РИОСВ-Пазарджик  необходимите  документи,  които  удостоверяват 
изпълнението на нормативната уредба в областта на химикалите.

Допълнително  са  извършени  33  проверки  и  са  инспектирани  други  17  обекта. 
Извънплановите  проверки  са  във  връзка  със  сигнали,  постановления  на  окръжна 
прокуратура, Заповеди от областен управител, промяна в нормативната уредба и други 
обстоятелства.

Съставен  е  1 акт  за неизпълнение  на  предписание  по  Закона  за  защита  от 
вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Контрол на условията в разрешителните по чл. 104 от ЗООС -
 6  обекта  подлежат на  проверка  на  условията  в  разрешителните  по чл.  104 от 

ЗООС :
- „Агрофарм” ООД, гр. Пазарджик;
- „Агрогарант” ООД, гр. Пазарджик;
- „Агрокемикъл” ЕООД, складова база в землище на с. Величково;
- „Импрегнация 2000” АД, гр. Белово;
- „Дино Нитро Мед” 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.
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Дадени бяха 21 предписания за подобряване на организационните и теническите 
мерки за безопасност.

Не са установени нарушения, свързани със съхранението на химични вещества и 
смеси и с производство или внос на вещества, за които не е извършена предварителна 
регистрация.

Производителите на химични вещества в количества над 1000 т/год. спазиха срока 
и  подадоха  досие  за  регистрация  в  Европейската  агенция  по  химикали по  реда  на 
Регламент (ЕО) 1907/2006 на ЕП и Съвета. (REACH);

Операторите на големите производствени обекти приложиха допълнителни мерки, 
свързани с безопасното съхранение и складиране на химични вещества и смеси;

Производителите,  вносителите и дистрибуторите на химични вещества и смеси 
актуализираха информационните листове за безопасност и започнаха да предоставят 
коректна и допълнителна информация във веригата на доставки;

Въпреки  честите  проверки  и  уведомления  от  страна  на  РИОСВ,  някои 
притежатели  на  оборудване,  съдържащо  ПХБ  не  успяха  да  спазят  сроковете  за 
обезвреждането му. Основна причина за това е лошото финансово състояние на тези 
притежатели.

Предотвратяваване на големи аварии с опасни вещества
През  2010  г.  на  територията  на  РИОСВ-Пазарджик  не  са  възниквали  големи 

аварии с опасни вещества. Операторите на предприятия и съоръжения, за които има 
издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС прилагат системите за управление на 
мерките  за  безопасност  и  изпълняват  в  срок  предписанията,  дадени  от 
междуведомствените комисии.

            Информационна и образователна дейност

През 2010 год. в РИОСВ-Пазарджик са подадени 46 заявления по ЗДОИ. Издадени 
са 44 решения за предоставяне на достъп до информация в указания от закона 14 дневен 
срок и 2 уведомителни писма да заявителите, в случаите, когато РИОСВ не разполага с 
исканата информация.

Информационната дейност,  осъществявана от експерта “ВО” беше фокусирана в 
осъществяване на контакти с медиите, гражданите и институциите по актуални екологични 
теми и проблеми и по повод резултатите от контролната дейност на инспекцията.

Интернет–страницата  на  инспекцията  е  посетена  от  14 814 потребители.  В 
рубриката  “Новини”  са  публикувани  63 прессъобщения,  отразяващи  резултати  от 
контролната  дейност,  годишни  доклади  за  състоянието  на  оклоната  среда  в  област 
Пазарджик, информация за важни екологични дати : 2 февруари – Международен ден на 
влажните зони, 22 март –  Световен ден на водата, 22 април – Ден на Земята, 22 май – Ден 
на  биоразнообразието,   5  юни  –  Световен  ден  на  околната  среда,  16-22  септември 
“Европейска седмица на мобилността”.

РИОСВ-Пазарджик  реализира  успешно  дейностите  и  проявите,  заложени  в 
програмата  за  участие  в  информационната  кампания  по  повод  Световния  ден  на 
влажните  зони –  2 февруари.  Експертът  “Връзки  с  обществеността”  взе  участие  в  2 
открити урока на тема : “Как да помогнем на животните” - разговор за отражението на 
климатичните  промени  върху  биоразнообразието  с  ученици  от  СИП  ”Екология”  при 
ОУ”Христо Ботев”– гр.Пазарджик. В центъра на дискусията бяха видовете водолюбиви 
птици, които гнездят във влажните зони на област Пазарджик с акцент върху вида “Белоока 
потапница”. Вторият открит урок, на тема : “Влажните зони – местообитания на ценни за 
природата птици”, се проведе с ученици от 4”б” клас , СИП “Екология” при СОУ”Димитър 
Гачев”- гр. Пазарджик. Занятието беше разчупено с много нагледни материали, осигурени 
от РИОСВ-Пазарджик – дипляни и макети за оцветяване. Учениците получиха специални 
отличителни знаци с логото на кампанията и призив “Да пазим природата”.
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По повод 22 март – Световен ден на водата ученици от СОУ„Нешо Бончев”-
гр.Панагюрище,  съвместно  с  Европейско  училище  за  жива  планета  и  община 
Панагюрище  организираха  и  проведоха  аква  -  състезание  с  ученици  от  началните 
класове и конкурс за рисунка върху асфалт на тема : „Водата - извор на живот” с деца 
от  подготвителните  групи  на  детските  градини,  които  споделиха  ценни  съвети  за 
пестеливо ползване на най-ценния природен ресурс - водата.

За  отбелязване на  Деня на Земята - 22 април  РИОСВ–Пазарджик организира 
изнесени приемни в общините: Пещера, Велинград и Панагюрище. Екип от експерти 
консултира  граждани  и  представители  на  бизнеса,  реагира  на  подадени  в  момента 
сигнали  и  на  въпроси,  свързани  с  екологията  и  екологичното  законодателство 
(попълване на отчетни форми, изготвяне на програми,  чистота на въздуха,  водите и 
почвите,  опазване  и  съхраняване  на  биологичното  разнообразие  и  др).  От зелените 
инициативи можем да откроим: акции за почистване, конкурси за рисунки, фотоизложби, 
акции за разделно събиране. На 21 април със съдействието на клубове „Млади еколози” 
от училищата в Пазарджик бяха разпространени образователни брошури с най-важните 
стъпки за предотвратяване на глобалното затопляне. Проведе се и конференция на тема 
: „Всички заедно да спасим околната среда”. Във фоайето на община Пазарджик беше 
подредена  тематична  авторска  фотоизложба  на  Вили  Тодорова  -  експерт  в  отдел 
Евроинтеграция.  Конкурси  за  рисунка  на  тема:  „Да  опазим  Земята  зелена”  бяха 
организирани и проведени в НУ ”Георги Сава Раковски” и ОУ„Кирил и Методий” - 
Пазарджик. 

РИОСВ  организира  информационна  кампания  и  по  повод  22  май  - 
Международен  ден  на  биологичното  разнообразие с  реализирани  дейности: 
мониторинг  на европейския лалугер, проведен от експерти от отдел “Биоразнообразие” 
в  землището  на  село  Исперихово,  викторина  на  тема:  “Познаваме  ли  защитените 
животни“ – с ученици от 3-те класове на ОУ“Любен Каравелов” – гр. Пазарджик, зелен 
урок в часа “Човек и природа “ на тема: “Защитени животни и растения на територията 
на НП Рила” с ученици от ІІІ  ”а” и  III “б” клас на СОУ “Ал. Чапай” – гр.  Белово, 
дискусия за климатичните промени и биоразнообразието с ученици от 9-те, 10-те и 11-
те  класове  на  СОУ  “Александър  Чапай”  –  гр.  Белово,  залесителна  кампания  на 
територията на Професионална гимназия по техника, лека промишленост и стопанско 
управление – гр. Панагюрище с участници – ученици от 9-те и 10-те класове. 

Атрактивни  и  полезни  бяха  проявите  и  във  връзка  със  Световния  ден  на 
околната среда - 5 юни : киноложка изложба “На животните с любов” и викторина с 
ученици от 2”а” и 2”б” клас на НУ”Васил Друмев”- Пазарджик на тема: “Какво знам за 
моя  домашен  любимец”,  пленер  на  тема:  “Здраве  чрез  вода”  –  отборно  състезание 
между  училища  от  Велинград,  детски  празник  в  Брацигово  под  наслов  :  “Обичам 
природата – и аз участвам”, изложби от рисунки на ученици от СОУ ”Св.св. Кирил и 
Методий”- гр. Велинград на тема: ”Да съхраним и опазим природата и живия свят” и на 
ученици от НУ”Васил Друмев” - Пазарджик на тема: “Как да помогнем на животните “, 
изработване  на  картички,  диплянки  и  брошури  за  защитени  животни,  растения  и 
защитени местности в община Брацигово, зелен урок сред природата  - поход с ученици 
от НУ, ОУ и СОУ - гр. Брацигово.
    За кампанията «Европейска седмица на мобилността и ден без автомобили – 16-22 
септември» бяха подпомогнати методически всички общини в региона, регистрирали се 
като  участващи  /Панагюрище/  или  поддържащи  кампанията/  Белово,  Велинград  и 
Пещера  /.  В  организираните  по  места  дейности  се  включиха  3 200  ученика  и 
представители на неправителствения сектор, обществеността и различни институции.

Интересно  за  експерти,  кметове  на  общини  и  кметства  и  медии  беше 
представянето на  пилотна мрежа от малки растителни микрорезервати  за опазване на 
ценни  за  България  растителни  видове,  състояло  се  в  информационния  център  на 
инспекцията на 6 юли 2010г. Координиращата организация – Институт по ботаника при 
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БАН  представи  Проекта  с  неговите  цели  и  планирани  дейности  на  територията  на 
РИОСВ-Пазарджик за опазване на видовете:  Маришко подрумиче с  находище - при 
град Белово,  Немска жълтуга с находища в района на яз. Тошков чарк и яз. Широка 
поляна, Атинска мерендера  с находище край с. Исперихово и Стояново лютиче - при с. 
Равногор. 

Административно  –  наказателна  отговорност  и  принудителни 
административни мерки

• През 2010г.  са съставени са  153 АУАН и от 01.01.2010г.  до 31.12.2010г.  са 
издадени общо  123 наказателни постановления (НП).

• Към момента от тях  са влезли в  сила  89 НП;
• 2  от административнонаказателните преписки са прекратени, на основание чл. 

34, ал. 1 и чл. 54 от ЗАНН с мотивирана резолюция. По една от образуваните 
административнонаказателни  преписки  не  е  наложено  наказание,  поради 
маловажност  на  нарушението  на  основание  чл.  28  от  ЗАНН.  2 
административнонаказателни преписки, образувани през 2009г. са прекратени 
през 2010г., съответно на основание чл. 54 и чл. 26, ал. 1 от ЗАНН;

• За  68 от влезлите в сила НП има представени копия от платежни документи 
или потвърждение от ПУДООС за внесени суми по наложените с тях глоби и 
имуществени санкции в размер на 52 500лв. През годината са изпратени общо 
39  преписки  на  НАП за  образуване  на  изпълнителни  производства  за 
принудително събиране на неизпълнени в срок задължения (общо в размер на 
124 231лв

• Обжалвани са 12 от връчените НП. 3 НП са потвърдени, а производствата по 
обжалване  на  5  НП са  висящи  към  момента.  4  НП (по  образувани 
административнонаказателни преписки през 2009г.) са отменени от съда;

• За периода 01.01.2010г. – 31.12.2010г. са наложени 2 санкции по реда на чл. 69 
и  следващите  от  ЗООС в общ размер  на  3 522лв.  - едната  е  еднократна  в 
размер на 1 313лв., другата – текуща.

• През  2010  година  няма  издадени  заповеди  за  налагане  на  принудителни 
административни мерки.

• Оспорени са 8 административни акта на Директора на РИОСВ-Пазарджик по 
реда на АПК пред Административен съд-Пазарджик.  3 от подадените жалби 
са  отхвърлени  с  решения  на  съда,  които  са  влезли  в  сила.  Образуваните 
административни дела по другите жалби са висящи: 2 жалби са отхвърлени с 
решения на Административен съд-Пазарджик, които съответно са обжалвани и 
делата са висящи пред ВАС. Производствата по други 2 жалби са приключили 
пред І-во инстанционния съд – очакват се решения в законовия срок. 

• По  искане  на  РИОСВ-Пазарджик  Окръжна  прокуратура-Пазарджик  е 
протестирала 2 решения по преценка необходимостта от ОВОС на Директора 
на РИОСВ-Пазарджик с искане прогласяване тяхната нищожност, тъй-като 
те не са издадени по установения и законов ред, противоречат на материално-
правните  законови  разпоредби  и  не  се  намират такива  в  архива  на 
инспекцията,  а  възложителят  черпи  права  от  тях.  По  образуваните 
административни  дела  са   постановени  решения,  с  които  е  прогласена 
нищожността и на двете решения. Те са обжалвани и към момента са висящи 
пред ВАС.
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ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Депонирани строителни и битови отпадъци за 2010 год.
Към 21.01.2011г няма данни за 2010год. 

Получени и разходвани средства от такса смет за 2010 год.
       Получените средства от такса битови отпадъци– 4 850 490,38 лв.

 Изразходваните средства -  4 849 970 лв.

Такса смет, промили за 2010 год.

1. За   застроени  жилищни  и  вилни  имоти  на  гражданите  в 
районите на обслужване върху данъчните оценки, в т.ч.

2.8 на хиляда

а/ за  съхранение,  сметосъбиране  и  сметоизвозване  на  битовите 
отпадъци

1.6 на хиляда

б/ за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения 0.4 на хиляда
в/ почистване на местата за обществено ползване 0.8 на хиляда
2. За застроени нежилищни имоти на гражданите в районите на 

обслужване, върху данъчните оценки, в т.ч.
2.8 на хиляда

а/ за  съхранение,  сметосъбиране  и  сметоизвозване  на  битовите 
отпадъци

1.6на хиляда

б/ за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения 0.4 на хиляда
в/ почистване на местата за обществено ползване 0.8 на хиляда
3. За незастроени жилищни имоти на гражданите в районите на 

обслужване, върху данъчните оценки, в т.ч.
1.0 на хиляда

а/ за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения 0.5 на хиляда
б/ почистване на местата за обществено ползване 0.5 на хиляда
4. За жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на 

обслужване върху данъчните оценки, в т.ч.
1.0 на хиляда

а/ за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения 0.5 на хиляда
б/ почистване на местата за обществено ползване 0.5 на хиляда
5. За  жилищни  имоти  на  предприятията  в  районите  на 

обслужване върху данъчните оценки, в т.ч.
4,0 на хиляда

а/ за  съхранение,  сметосъбиране  и  сметоизвозване  на  битовите 
отпадъци

2.7 но хиляда

б/ за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения 0.4 на хиляда
в/ почистване на местата за обществено ползване 0.9 на хиляда
6. За  нежилищни  имоти  на  предприятията  в  районите  на 

обслужване, върху данъчните оценки, в т.ч.
15 на хиляда

а/ за  съхранение,  сметосъбиране  и  сметоизвозване  на  битовите 
отпадъци

9.75 на хиляда

б/ за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения 2.25 на хиляда
в/ почистване на местата за обществено ползване 3.0 на хиляда
7. За  нежилищни  имоти  на  предприятията  извън  районите  на 

обслужване, върху данъчните оценки, в т.ч.
8.5 на хиляда

а/ за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения 4.5 на хиляда
б/ почистване на местата за обществено ползване 4.0 на хиляда
8. При  подадени  декларации  за  ползване  на  съдове  според 

количеството  на  битовите  отпадъци,  се  заплащат  следните 
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такси:
1. за почистване на местата за обществено ползване
2. годишни такси по видове съдове, както следва:
1.1. за контейнер тип “Бобър” 1,1 м3

1.2. за пластмасова кофа с обем 0.12 м3

1.3. за кофа с обем 0.24 м3

1.4. за кофа с обем 0.11 м3

4.0 на хиляда

3 300 лв.
330 лв.
720 лв.
330 лв.

Доставени  през  2010год  съдове  и  техника  за  ТБО  в  населените  места  на 
територията на общината

През 2010г. на територията на града са доставени допълнително 9 контейнера тип 
„Бобър” и 37  кофи тип „Кука” , а по молби на граждани са подменени 87 кофи - тип 
„Кука”.

Наложени  санкции  по  Наредба  №1,  за  изхвърляне  на  битови  отпадъци  на 
неразрешени за целта места 

Съставени  са  : 32 акта  на  граждани  за  изхвърляне  на  битови  отпадъци  на 
неразрешени  за  това  места,  5  акта  на  граждани  и  фирми  за  изхвърляне  на 
строителни  отпадъци  на  неразрешени  за  това  места,  9 акта  на  граждани  за 
неправомерно събиране на липов цвят. 

Издадени  разрешителни  за  строеж  и   места  за  депониране  на  строителните 
отпадъци 

 За 2010 год. са издадени 353 разрешителни за строеж на сгради. 
      Строителните отпадъци се депонират на депото за ТБО в землището на с.Алеко 

Константиново. 

Фирми  обслужващи  събирането,  транспортирането  и  обезвреждането  на 
отпадъците на територията на общината, лице и телефон за връзка

Община Пазарджик включва 32 населени места /град и 31 села/ с общо население 
133 301  жители.  Организирано  е  сметопочистване  и  сметоизвозване  на  ТБО  на 
цялата територия, включително и кметствата.
„Брокс”ООД обслужва град Пазарджик и селата Главиница,  Ивайло и Мокрище. 
Контакти : „Брокс”- клон Иваило, управител Веселин Делчев,  тел.:  034/44 09 75; 
„Брокс”-клон Главиница, управител Иван Танков, тел.:034/44 40 95;
„Омега  Интерклинър”АД  обслужва  останалите  28  кметства  на  територията  на 
община Пазарджик. За контакти: управител Петко Малинов, тел.: 44 01 90;

1. Финансирани обекти и дейности с екологична насоченост на територията на 
общината

№ Приоритетна ос
и операция /мярка/

от съответната програма
 

Референтен № 
на проце-

дурата
Наименование на проекта

Стойност на 
проекта

/лв./

Статус на 
проекта

1 Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013” 
Приоритетна ос 1
Техническа помощ за подготовка 
на инвестиционни проекти

BG161PO005/
08/1.30/01/01
 Вх.№:
58131-160-160

„Изготвяне на работни проекти за 
В  и  К  мрежи  и  ПСОВ  за  село 
Пищигово  и  село  Черногорово, 
община Пазарджик”

 
692 420,00

МОСВ
ОДОБРЕН!

2 Оперативна програма 
„Околна  среда  2007-2013” 

BG161PO005/
08/1.30/01/01

“Техническа помощ за подготовка 
на  интегриран  инвестиционен 

 
1 125 480,00

МОСВ
ОДОБРЕН!

27



Приоритетна ос 1
Техническа помощ за подготовка 
на инвестиционни проекти

 Вх.№:
58131-47-47

проект  във  водния  сектор  на  с. 
Ал.  Константиново  и  с. 
Главиница, община Пазарджик”

3 Оперативна програма 
„Околна  среда  2007-2013” 
Приоритетна ос 1
Техническа помощ за подготовка 
на инвестиционни проекти

BG161PO005/
08/1.30/01/01
 Вх.№:
58131-151-151

Подготовка  на  инвестиционен 
проект за финансиране по ОПОС 
“Доизграждане,  реконструкция  и 
рехабилитация на водопроводна и 
канализационна  мрежа  и 
изграждане  на  ПСОВ  за  селата 
Огняново и Хаджиево”

 
525 800,00

МОСВ
ОДОБРЕН!

4 Оперативна програма 
„Околна  среда  2007-2013” 
Приоритетна ос 1
Техническа помощ за подготовка 
на инвестиционни проекти

BG161PO005/
08/1.30/01/01
 Вх.№:
58131-151-152

Инвестиционен  проект 
“Изграждане  на  канализации  и 
ПСОВ и подмяна на водопровода 
в с.Дебращица”
 

 
795 786,80

МОСВ
ОДОБРЕН!

5 Оперативна програма 
„Околна  среда  2007-2013” 
Приоритетна ос 1
Техническа помощ за подготовка 
на инвестиционни проекти

BG161PO005/
08/1.30/01/01
Вх.№:
58131-151-153

Инвестиционен  проект 
“Изграждане  на  канализации  и 
ПСОВ и подмяна на водопровода 
в с.Паталеница “
 

 
940 510,80

МОСВ
ОДОБРЕН!

6 Оперативна програма 
„Околна  среда  2007-2013” 
Приоритетна ос 1
Техническа помощ за подготовка 
на инвестиционни проекти

BG161PO005/
08/1.30/01/01
 Вх.№:
58131-151-154

Инвестиционен  проект 
“Изграждане  на  канализации  и 
ПСОВ и подмяна на водопровода 
в с.Црънча”

 
766 598,40

МОСВ
ОДОБРЕН!

7 Оперативна  програма 
“Регионално развитие 2007-2013”
Приоритетна ос 2: “Регионална и 
местна достъпност”
Операция  2.1.:  “Регионална  и 
местна пътна структура”

BG161PO001/
2.1-02/2007/
SC-068

 “Подобряване на достъпността в 
Община  Пазарджик  чрез 
рехабилитация  на  общински  път 
ІV-37064-ІІ-37 Главиница – Алеко 
Константиново – Црънча”

 
2 997 946.86

 
МРРБ,

Очакващ 
разглеждан

е

8 Оперативна  програма 
„Регионално развитие 2007-2013”, 
Приоритетна  ос  1:  „Устойчиво  и 
интегрирано градско развитие”
Операция 1.4: „Подобряване на 
физическата среда и превенция 

на риска”

Вх.№ 
BG161PO 
001/1.4-
02/2008/014

“Нова визия за централна градска 
част  и  интегрирано  градско 
развитие,  чрез  подобряване  на 
физическата  среда  и 
ревитализация  на  град 
Пазарджик”

9 999 980,90
 

МРРБ
Очакващ 

разглеждан
е

9 Оперативна  програма  "Околна 
среда 2007-2013 г.”, Приоритетна 
ос 1 “Подобряване и развитие на 
инфраструктурата  за  питейни  и 
отпадъчни води  в  агломерации с 
над 10 000 е.ж.”
 

Вх.№58112-
30-395

“Строителство  /реконструкция/ 
модернизация на канализационни 
и  водоснабдителни  мрежи  и 
съоръжения  в  централна  градска 
част на гр.Пазарджик”

4 449 432.00 МОСВ
Отказ за 

реализация 
от Община 
Пазарджик

10 ПУДООС към МОСВ
 
 

Вх.  №  КАН  - 
900118

„Канализация на с. Добровница – 
ІІ етап”

4 851 220,68 Очакващ 
разглеждан

е
11 ПУДООС към МОСВ Вх.  №  КАН  - 

900117
„Канализация  на  с.  Синитево  – 
Главен битов колектор І – БФОВ 
(о.т 1 – о.т 55)”

901 183,21 Очакващ 
разглеждан

е
 ОБЩО:   19 046 375
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ОЧАКВАЩИ ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

№ Приоритетна ос и операция /мярка/ 
от съответната оперативна програма

Референтен № на 
процедурата Наименование на проекта

Стойност
на проекта

/лв./

1. Оперативна програма "Околна среда 
2007-2013  г.”,  Приоритетна  ос  1 
“Подобряване  и  развитие  на 
инфраструктурата  за  питейни  и 
отпадъчни води в агломерации с над 
10 000 е.ж.” 

Вх.№  BG  161PO 
005/08/1.11/01/04

“Строителство  /реконструкция/ 
модернизация  на  канализационни  и 
водоснабдителни мрежи и съоръжения 
в  централна  градска  част  на 
гр.Пазарджик”.

               

4 449 432.00

2.  ПУДООС към МОСВ
 

Вх.  №  КАН  - 
900118

„Канализация  на  с.  Добровница  –  ІІ 
етап”

4 851 220,68

3. ПУДООС към МОСВ Вх.  №  КАН  - 
900117

„Канализация на с. Синитево – Главен 
битов колектор І – БФОВ (о.т 1 – о.т 
55)”

901 183,21

  ОБЩО:   10 201 835

Име и фамилия на лицата, работещи по проблемите на околната среда в общината 
и кметствата-телефони, факс
По проблемите, свързани с опазване на околната среда работят:
Служители към сектор „ТИГТ”, отдел „ТИСИК”, Дирекция “ТСУ”:

      инж. Ирина Калоянова – гл. експерт
      Велина Витекова – гл. експерт, 
      За контакти тел.034/ 402 230, е-mail: ecologi  _  pz@abv.bg  

      Служители към към БМ”ПО”:
      мл.сп. Стойчо Годжилов - екопатрул
      мл.сп. Иванка Василева – екопатрул
      мл.сп. Лидия Чакърова – екопатрул
      мл.сп. Благой Бараков– екопатрул
      мл.сп. Генка Кирилова– екопатрул
      мл.сп. Димитър Манчев– екопатрул
      мл.сп. Александър Моллов– екопатрул
      мл.сп. Ангелина Шопова- екопатрул
      мл.сп. Петър Михаилов– екопатрул
      мл.сп. Бончо Ружинов– екопатрул
      мл.сп. Спас Бояджиев- екопатрул
      мл.сп. Александър Манев- екопатрул
      мл.сп. Магдалена Грозданова- екопатрул
      За контакти, 034/402 226; 

1. Кметове на кметства:
Кметство кмет тел.
Алеко Константиново Васил Кирилов Методиев 03527/ 221
Априлци ВеличкаДимитрова Георгиева 03524 /221
Братаница Николай Димитров Чилев 035251/ 221
Величково Димитрийка Стоянова Кузева 03519 2222
Гелеменово Светлана Николова Андреева 03522 221
Главиница Емануил Желев Кръстев 449001
Говедаре Йордан Иванов Бакърджиев 03528 221
Дебращица Латинка Василева Вълчева 03516 2043
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Добровница Гурко Георгиев Митев 035254 222
Драгор Георги Христов Цонев 03518 2221
Звъничево Гинка Ангелова Бонджолова 03521 2221
Ивайло Ненко Георгиев Гьозов 61113
Крали Марко Лазар Николов Лазаров 03514 2230
Ляхово Димитър Иванов Димитров 035251 321
Мало Конаре Зоя Иванова Пенова 03513 2230
Мирянци Христо Христов 03520 221
Мокрище Димитър Иванов Пенчев 03529 2180
Овчеполци Ненко Здравков Дачев 03510 221
Огняново Митко Душков Хайдуков 03511 2221
Паталеница Ангел Георгиев Налбантски 03516 2031
Пищигово Жоро Иванов Панчев 03514 2226 
Росен Васил Тодоров Рангелов 035255 221
Сарая Димитрийка Благова Цокинова 035257 370
Сбор Иван Савов Спасов 035256 221
Синитево Тодорка Георгиева Христова 03523 221
Тополи Дол Петър Димитров Петров 035252 221
Цар Асен Антоанета Николова Генова 035258 231
Црънча Евгении Иванов Атанасов 03516 2121
Черногорово Емил Иванов Захариев 03514 237
Юнаците Стоян Георгиев Кузев 03519 2286
Хаджиево Андон Запринов Андонов 03512 221

Изградени  канализационни  клонове  и  колектори  през  2010год.:  населено 
място, дължина, вид и диаметър на тръбите, усвоени средства
През 2010г. са изградени:

  1.Канализация,  подмяна водопровод,  канална  ПС и  тласкател  в  населено  място 
Ивайло, Община Пазарджик, I и II етап, с включени:

Общо канализационни клонове 6066.6 м в т.ч.:
Тласкателен тръбопровод ф200мм. – 615м.
- Канализация ф 315мм.- 1339м.
- Канализация ф 400мм.- 1261м.
- Канализация ф 630мм.- 648м.
- Канализация ф 800мм.- 652м.
- Гл. клон 1- ф 2000мм.-  1438м.
- Гл. клон 1- ф 1500мм.-  667м.
Общо водопроводни клонове 5158 м, в т.ч.:
- Водопровод ф160мм. – 1337м.
- Водопровод ф200мм. – 342м.
- Водопровод ф315мм. – 240м.
- Водопровод ф90мм. – 3239м
Канална помпена станция 1 бр

2. Частично изградена канализация в с. Величково, въведена в експлоатация 2010г.
3. За с. Црънча, с. Дебращица и с. Паталеница има изготвени проекти с издадени 
разрешения за строеж.
4.  За  с.Алеко  Константиново,  с.  Хаджиево,  с.  Огняново,  с.  Пищигово  и  с. 
Черногорово в момента се изготвят проекти за канализации.

30



Изградени  външни  и  вътрешни  водопроводи  и  водопроводни  мрежи  през 
2010год: населено място, дължина, вид и диаметър на тръбите, усвоени средства

Няма

Изградени нови водохващания и водоеми през 2010год.-населено място, обем
Няма

Изградени нови пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води през 
2010год.-населено място , капацитет, усвоени средства

Въведена  е  в  експлоатация  Градска  пречиствателна  станция  за  отпадни  води,  с 
издадено  Разрешително  №33140041/27.01.2009г.  за  ползване  на  воден  обект  за 
заустване  на  отпадъчни  води  в  повърхностни  водни  обекти.  Изградено  е 
хидротехническо съоръжение/предпазна дига/ на площадката на ПСОВ.

Регистрирани през 2010год. нови водоизточници за питейно битови нужди и 
кладенци

Няма

Извършени мероприятия по реките и речните русла, по линия на защита от 
бедствия и аварии 

“Почистване  отводнителен  канал  в  местността  ”  Гаджовица”  в  землището  на  с. 
Величково, общ. Пазарджик.

Информиране  на  РИОСВ  –  Пазарджик за  новооткрити  обекти,  работещи с 
летливи органични съединения и озоноразрушаващи вещества

Няма данни

Информация за изготвени предложения за обявяване на ЗТ и обекти
На територията на община Пазарджик обявените защитени територии са: 

- Защитена местност “Огняновско-Синитевски рид”- в землищата на с.Огняново и 
с.  Синитево  (площ  8  426,23  дка). На  основание  чл.36,  ал.2  от  Закона  за 
защитените територии/ЗЗТ/ , МОСВ намира за целесъобразно предложението  за 
разширяване на защитената местност “Огняновско Синитевски рид” в община 
Пазарджик, обявено със Заповед на министъра на околната среда и водите №РД-
408/07.07.2008г /ДВ бр.73/2008год./

- Защитена местност “Воденичарска кория” - в землището на с. Сбор (площ 
2,2 ха)
Със  Заповед  №РД-786/29.10.2008г.  /ДВ  бр.106/12.12.2008год./  ЗЗ“Бесапарски 

ридове” - включена в НЕМ “ Натура 2000”.
Със  Заповед  №РД-803/04.11.2008г.  /ДВ  бр.106/12.12.2008год./  ЗЗ“Рибарници 

Звъничево” - включена в НЕМ “Натура 2000”.

Информация за водената отчетност и контрол при издаване на разрешителни 
за ползване на дървесина от поземлени имоти

 През  2010  год.  постъпиха  9  молби  от  граждани  за  ползване  на  дървесина  от 
поземлени имоти. Издадени са 6 разрешителни - на земя, частна собственост.

Информация за находищата на лечебни растения и защитени видове растения 
и животни. Вид състояние и местоположение на находището-

На територията  на  община  Пазарджик,  въпреки  съществуващата  урбанизация  и 
силно  антропогенно  въздействие  върху  околната  среда  са  запазени  определен  брой 
животински  видове.  Най-голямата  колония  на  Балканите  на  брегова  лястовица  се 
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намира на сгуроотвала, в източната част на територията на града ( “Елхим-Искра” АД, 
Пазарджик).  В  землището  на  с.  Юнаците  има  колония  на  обикновен  пчелояд. 
Рибарниците  в  селата  Звъничево и  Алеко Константиново са  орнитологични зони  за 
мониторинг  -  известното  среднозимно  преброяване  на  зимуващите  птици.  Тук  са 
наблюдавани  :  орел-рибар,  малък  корморан  и  ням  лебед.  Други  зимуващи  птици, 
наблюдавани в  региона  са:  голяма  сива  чапла,  сива  чапла,  голям синигер,  кълвачи, 
ястреб-врабчар  и  ветрушка.  От  нощните  птици  се  срещат:  бухал,  ушата  сова, 
кукумявка. Има представители и от следните животински видове: лалугер и невестулка.

За общината са характерни лечебните растения: лечебна иглика, жълт кантарион и 
бял имел. 

На територията на община Пазарджик се намират „Бесапарските ридове”, които са 
включени  в  Европейската  консервационна  програма  “Корини  биотопи”.  В  площта, 
която  заемат  попадат  няколко  растения,  чийто  ареал  е  локално  -  ендемичен   като 
например  текирската  мишорка  (Gypsophila tekirae). Според  автора  Стефан  Станев 
“Анализ на флората на Бесапарските ридове”” от 1975 г.  други такива ендемити са: 
ушно плоскавиче (Silene otites),  румелийска  жълтуга  (Hypericum remelicum).  Тук са 
разположени и следните български ендемити:  bromus moesiacus vel.,  genista rhodopea 
vel., medicago rhodopea vel., medicago bondevi koz., centaurea managettae podp., centaurea 
pseudoaxillaris.  Тук могат да се намерят и много балкански ендемити, както и редки и 
застрашени растения ( като напр. 4 вида реликтни орхидеи). Специфичните климатични 
и орографски особености на Бесапарските ридове са причина за изключително богатата 
флора на местността. Там са открити 586 вида растения ( СТ. Станев), като това е 1/5 от 
растителното многообразие в страната, което за площта и орографията на Бесепарските 
ридове  ги  прави  уникални  биотопи.  Най-голям  брой  реликтни,  ендемични  и  редки 
видове растения се срещат именно в защитената  територия “Огняновско-синитевски 
рид”. 

Кампании – Проведени са следните мероприятия:

1. Ден на земята- 22 април
Честването  на  Деня  на  Земята  22  април,  организирано  от  Международната 

мрежа  за  Деня  на  Земята,  беше  посветено  на  40–ата  годишнина  от  началото  на 
отбелязването  на  този  ден.  Международната  мрежа  фокусира  вниманието  си  върху 
кампанията „Зелена генерация”. 

Община  Пазарджик  подкрепи  инициативата  и   призовава  всички  граждани, 
който  желаят  да  се  присъединят.  Изпратени  бяха  писма  до  детските  заведения  и 
училищата  на  територията  на  града  за  присъединяване към честването на този ден. 
Предоставиха  се  образователни  материали  -  плакати,  брошури  за  ефективността  от 
разделното събиране на отпадъци от опаковки, любезно предоставени от „Екобулпак”.
            На 21 април от 12.30 часа, със съдействието на клубове „Млади еколози” от 
училищата на града към „Сдружение Екобъдеще” бяха разпространени образователни 
брошури  с  най-важните  стъпки,  чрез  които  да  предотвартим Глобалното  затопляне. 
Разпространени бяха листовки за необходимостта и ползите от разделното събиране на 
отпадъците от опаковки, предоставени от „Екобулпак”.
           На 21 април от 13.30 часа в сградата на общината, се проведе конференция на 
тема „Всички заедно да спасим околната среда”, с партньори Сдружение „Екобъдеще”, 
ръководител М. Гюлеметова.
          На 22 април, във фоайето на Община Пазарджик беше открита Тематична 
авторска фотографска изложба на Вили Тодорова.
           Организиран конкурс за рисунка на тема „Да опазим Земята зелена” в НУ”Георги 
Сава  Раковски”  и  ОУ„Кирил  и  Методий”.  Творбите  бяха  разгледани  и  оценени  от 
комисия, която връчи поощрителни награди на победителите в конкурса.
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2. Разделно събиране на отпадъците от опаковки
На 8  май в  парк-остров  «Свобода»,  със  съдействието  на  «Екопак  България», 

беше  организиран  шоу-спектакъл  с  участието  на  Ути  Бъчваров.  Освен  рецептите, 
телевизионният водещ сподели с присъстващите и как събира разделно отпадъците от 
опаковки. 

С  цел  повишаване  на  екологичната  култура  на  населението  в  периода  20 
септември -  8  октомври 2010г.  се  проведе кампания «Сложи зелена точка!  Събирай 
разделно!».  В  рамките  на  кампанията  бяха  раздадени  информационни  материали, 
плакати и стикери на училищата. 

3. Ден без автомобили 22 септември
Община  Пазарджик  се  включи  в  Европейската  седмица  на  мобилността  със 

следните инициативи :
- Възстановяване  на  вертикалната  маркировка  и  освежаване  на  хоризонталната 

маркировка около училищата и натоварените пътни артерии.
- 21.09.2009 год. - Преустановяване движението на автомобили по бул.”България” 

в участъка от бул.”Цар Шишман” до кръстовището с ул.”Виделина”;
- 21.09.2010 год. – стартира демонстрация на алтернативни начини за предвижване 

в градска среда с участието на възпитаници на ЕГ”Бертолт Брехт”
- 21.09.2010 год.  –  Организиран  конкурс  за  рисунка  на  асфалт пред сградата  на 

община Пазарджик с участието на ученици от НУ”Васил Друмев”.
4. «Залесителни кампании»

Община  Пазарджик  предостави  възможност  на  гражданите  да  се  включат  в 
кампанията като облагородят жилищните райони в които живеят. Предоставени бяха 
170 млади фиданки за залесяване.

    При основния ремонт на уличната мрежа са предвидени  201 гнезда за засаждане 
на нови дървесни видове.

  5. „Почистване на града”
Периодично се почистват междублоковите пространства. 
През април 2010г. „Младежки парламент” – гр.  Пазарджик организира почистване 

на коритото на р.Марица. Общината осигури чували и ръкавици на желаещите да се 
включат в инициативата.

33



ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Депонирани строителни и битови отпадъци за 2010 год. в тонове:   22 780 т.
Получени и изразходвани средства от данък смет за 2010 год., в лева:

            получени 981 037 лв.
                                    изразходени 981 037 лв.

Такса смет, промили за 2010 год.

За гр. Панагюрище:
ДЛЪЖНИЦИ/ВИД УСЛУГА СТАВКА

1. За жилищни и вилни имоти на физически и юридически 
лица, в т. ч.

1.40 ‰

2. За незастроени жилищни парцели, в т. ч. 1.60 ‰
3.  За  жилищни  и  вилни  имоти,  ползвани  за  дейности  по 
Търговския закон - в/у данъчна оценка

5.00 ‰

4.За  нежилищни  имоти  на  база  отчетна  стойност  на 
активите

15.00 ‰

5.  За  нежилищни имоти на  база  декларирани вид  и  брой 
съдове за БО
5.1. За сметосъбиране и сметоизвозване, в т.ч.
5.1.1. Един контейнер тип "Ракла" 1.1 м3 2000 лв.
5.1.1. Един брой кофа тип "Мева"  110 l 240 лв.
5.2. За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване 
на депата за БО

1.60 ‰

5.3. За поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване

1.60 ‰

6.  Тарифа  за  използване  на  сметището  за  изхвърляне  на 
битови и неопасни отпадъци за 1м3

5 лв.

За останалите населени места в Община Панагюрище:
ДЛЪЖНИЦИ/ВИД УСЛУГА СТАВКА

1. За жилищни и вилни имоти на физически и юридически 
лица, в т. ч.

4.00 ‰

2. За незастроени жилищни парцели, в т. ч. 1.60 ‰
3.  За  жилищни  и  вилни  имоти,  ползвани  за  дейности  по 
Търговския закон - в/у данъчна оценка

5.00 ‰

4.За  нежилищни  имоти  на  база  отчетна  стойност  на 
активите

15.00 ‰

5.  За  нежилищни имоти на  база  декларирани вид  и  брой 
съдове за БО
5.1. За сметосъбиране и сметоизвозване, в т.ч.
5.1.1. Един контейнер тип "Ракла" 1.1 м3 2000 лв.
5.1.1. Един брой кофа тип "Мева"  110 l 240 лв.
5.2. За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване 
на депата за БО

1.60 ‰

5.3. За поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване

1.60 ‰

6.  Тарифа  за  използване  на  сметището  за  изхвърляне  на 
битови и неопасни отпадъци за 1м3

5 лв.
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 Третирани  битови  отпадъци  -  Битовите  отпадъци,  които  се  депонират  на 
общинското депо всекидневно се запръстяват.
 Доставени през 2010 год. съдове и техника за ТБО в населените места на територията 
на  общината  – закупени  и  доставени  са  60  (шестдесет)  броя  контейнери  тип 
“Бобър” с обем 1,1 м3 за нуждите на Община Панагюрище.
 Наложени  санкции  по  Наредба  №  2  ,  за  изхвърляне  на  битови  отпадъци  на 
неразрешени за целта места - съставени са 22 акта по Наредба № 2 за замърсяване 
на околната среда. 
  Издадени разрешителни за строеж и места за депониране на строителните отпадъци и 
изгребаните  земни  маси  по  обекти -  издадени  са  144  разрешителни  за  строеж, 
строителните  отпадъци и  изгребани  земни  маси от  обектите  са  депонирани на 
общинското депо.
  Фирми , обслужващи събирането, транспортирането и обезвреждането на отпадъците 
на територията на общината, лице и телефон за връзка:
  Събирането , транспортирането и обезвреждането на неопасни битови отпадъци на 
територията на Община Панагюрище се извършва от: 
ОП “Чистота”
Стайо Тушлеков – директор
тел/факс 0357/6-36-20, 909 97

  Обслужването  на  контейнерите  за  разделно  събиране  на  отпадъци  от  опаковки  в 
общината се извършва от “ЕКОПАК” АД, с подизпълнител “Екоинвест” ООД.

“ЕКОПАК” АД “Екоинвест” ООД
бул. “Цариградско шосе” №60 ул. “Мильо Войвода” №18
гр. София гр. Пазарджик
тел.: 02 401 91 00, 975 19 25 тел.: 034 448 445
факс: 02 975 19 25 факс: 034 448 446
e-mail: office  @  ekopak.bg  e-mail: ekoinvest@gbg.bg

   Финансирани  обекти  и  дейности  с  екологична  насоченост  на  територията  на 
общината – изготвяне на проект ”Техническа помощ за подготовка на интегриран 
инвестиционен  проект  за  подобряване  и  развитие  на  инфраструктурата  за 
третиране  и  управление  на  отпадъците  в  Общините  Панагюрище  и  Стрелча”, 
ремонт на улици, възстановяване на зелени площи, засаждане на дървета.

   Име  и  фамилия  на  лицата,  които  работят  по  проблемите  на  околната  среда  в 
общината и кметствата - телефони, факс, е-mail. 

Община Панагюрище – факс – 0357/6-30-68; e-mail – obstina@abv.bg 
Антония Юрукова – тел: 0357/6-00-47
Петър Лазаров – тел: 0357/0357/6-00-47
Марин Ангелов – тел: 0357/0357/6-00-47
Кметство Поибрене 
Иван Пандуров – Кмет – 03530/22-21; GSM – 0885 070 824
Кметство Оборище
Милко Ангелов – Кмет – 035394/221; GSM – 0889 909 469
Кметство Панагюрски колонии
Петко Стоев – Кмет – 03537/22-21; GSM – 0887 352 576
Кметство Бъта
Георги Александров – Кмет – 03533/22-21; GSM – 0885 380 960
Кметство Баня
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Иван Проданов – Кмет – 03536/22-21; GSM – 0886 147 716
Кметство Попинци
Нона Загорска – Кмет – 03534/22-21; GSM – 0898 988 254
Кметство Левски
Славчо Мавров – Кмет – 03535/2221, 2222; GSM – 0887 364 142
Кметство Елшица
Петър Чуненски – Кмет – 03538/221; GSM –0884 252 642

  Изградени  канализационни  клонове  и  колектори  през  2010  год.:  населено  място, 
дължина, вид и диаметър на тръбите, усвоени средства - 

гр. Панагюрище – канализация:
ул. “Г. Бенковски”, Ø 200, 8 900 лв.;
ул. “Капитан галперт”, Ø 300, 35 632 лв.;
ул. “М. Шишков”, Ø 300, 27 831 лв.;
ул. “Петко Мачев”, Ø 400, 80 м., 25 000 лв.

  Изградени външни и вътрешни водопроводи и водопроводни мрежи през 2010 год.: 
населено място, дължина, вид и диаметър на тръбите, усвоени средства:

гр. Панагюрище – водопровод, PEHD тръби:
ул. “Кап. Галперт”, Ø90, 35 632 лв.;
ул. “Л. Каравелов”, 21 471 лв.;
ул. “Р. Даскалов”, Ø110, 42 336 лв.;
ул. “Славянска”, Ø110, 20 000 лв.

Изградени  нови  водохващания  и  водоеми  през  2010  год.  -  населено  място, 
капацитет в куб.м – през 2010г. няма изградени нови водохващания.

Изградени нови пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води през 2010 
год.  -  населено  място,  капацитет  в  м3/час  (м3/ден)  -  няма  изградени  нови 
пречиствателни станции.

Регистрирани през 2010 година нови водоизточници за питейно-битови нужди и 
кладенци, съгласно чл. 60 от Наредба № 1/2000 г. - няма регистрирани.

Извършени  мероприятия  по  реките  и  речните  русла,  по  линия  на  защита  от 
бедствия и аварии:

1.Почистени са храстите в коритото на р. Луда Яна в чертите на града - 1 800 
м ;

2.Корекция  на  коритото  на  р.  Мерул  -  1500  м.  (изгребване  на  наноса  и 
насипване откъм страната на заливаемите селскостопански имоти);

3.Укрепване на мост на р. Луда Яна и изграждане на праг;
4.Възстановяване на корекционна стена на р. Мареш (в двора на СОУ “Нешо 

Бончев”)
Информация за водената  отчетност и контрол при издаване на разрешителни за 

ползване на дървесина от поземлени имоти -  по молби на граждани и след оглед на 
място от специалистите са издали 103 разрешителни за сеч в поземлените имоти 
на територията на общината.

Информация  за  находища  на  лечебни  растения  и  защитени  видове  растения  и 
животни.  Вид,  състояние  и  местоположение  на  находището  (популацията) -  вида и 
местоположението на находищата са описани в Раздел “Лечебни растения” към 
Общинска програма за опазване на околната среда - състоянието им е добро.

Мероприятия, извършвани от общината за намаляване и ограничаване на шумовото 
натоварване (ремонт на пътни участъци, озеленяване) – през 2010 год. е извършен е 
ремонт  на  17  313  м2 по  улиците  на  населените  места  в  Община  Панагюрище. 
Засадени са 877 бр. храсти и са възстановени 1 794 м2 зелени площи.
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ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Депонирани строителни и битови отпадъци за 2010г.
- битови отпадъци – 16850 т.
- строителни отпадъци – 70 т.

Получени и изразходвани средства от данък смет за 2010г.
- Получени средства от данък смет за 2010г. –  535 615 лв.
- Изразходвани за 2010г.  –  651 172 лв.

Такса смет, промили за 2010г.
- Размер на такса битови отпадъци за 2010г. 
-  За жилищни и вилни имоти на граждани,  както и за жилищни имоти на 

предприятия в строителните граници на  гр. Септември в/у данъчната оценка в 
т..ч . – 5 промила.

- За с. Бошуля – 6 промила
- За с. Варвара – 6 промила
- За гр. Ветрен – 4.5 промила
- За с. Ветрен дол – 6 промила
- За с. Виноградец – 4.5 промила
- За с. Злокучене – 6 промила
- За с. Карабунар – 5.5 промила
- За с. Ковачево – 6 промила
- За с. Лозен – 6 промила
- За с. Семчиново – 6 промила
- За с. Симеоновец – 6 промила
- За с. Славовица – 6 промила
- За с. Долно Върщило - 6 промила
- за с. Горно Вършило - 6 промила

- За жилищни и вилни имоти на граждани,  както и за жилищни имоти на 
предприятия извън строителните граници на гр. Септември  пропорционално на 
данъчната оценка в т..ч . – 3  промила.

- За с. Бошуля – 3 промила
- За с. Варвара – 3 промила
- За гр. Ветрен – 3 промила
- За с. Ветрен дол – 3 промила
- За с. Виноградец – 3 промила
- За с. Злокучене – 4.5 промила
- За с. Карабунар – 3 промила
- За с. Ковачево – 3 промила
- За с. Лозен – 3 промила
- За с. Семчиново – 3 промила
- За с. Симеоновец – 3 промила
- За с. Славовица – 4 промила
- За с. Долно Върщило - 5 промила
- за с. Горно Вършило – 4.5 промила
- За не застроени жилищни парцели, намиращи се в строителните граници на 

гр. Септември  пропорционално на данъчната оценка в т.ч.  –4 промила.
- За с. Бошуля – 4 промила
- За с. Варвара – 3.5 промила
- За гр. Ветрен – 3.5 промила
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- За с. Ветрен дол – 4 промила
- За с. Виноградец – 4 промила
- За с. Злокучене – 4 промила
- За с. Карабунар – 4 промила
- За с. Ковачево – 4.5 промила
- За с. Лозен – 4.5 промила
- За с. Семчиново – 4 промила
- За с. Симеоновец – 4.5 промила
- За с. Славовица – 5 промила
- За с. Долно Върщило - 4 промила
- за с. Горно Вършило - 5 промила
-  За  не  жилищни  имоти  на  фирми за  гр.  Септември  пропорционално  на 

отчетната стойност – 16 промила.
- За с. Бошуля – 18 промила
- За с. Варвара – 18 промила
- За гр. Ветрен – 12.5 промила
- За с. Ветрен дол – 18 промила
- За с. Виноградец – 13.5 промила
- За с. Злокучене – 18 промила
- За с. Карабунар – 16 промила
- За с. Ковачево – 18 промила
- За с. Лозен – 18 промила
- За с. Семчиново – 18 промила
- За с. Симеоновец – 18 промила
- За с. Славовица – 18 промила
- За с. Долно Върщило - 18 промила
- за с. Горно Вършило - 18 промила

 Третирани битови отпадъци.- Няма
 Доставени през 2010г. съдове и техника за ТБО в населените места на територията 

на общината.- Няма
Наложени санкции,  за  изхвърляне на битови отпадъци на неразрешени за целта 

места.-  4 бр.
Издадени разрешителни за строеж, места за депониране на строителните отпадъци 

и изгребаните земни маси по обекти.
- Издадени разрешителни за строеж 2010г. – 122.

- Място за депониране на строителните отпадъци – депо за ТБО на Община 
Септември в м. „Горни Башали”, земл. гр. Ветрен, общ. Септември.

Фирми,  обслужващи  събирането,  транспортирането  и  обезвреждането  на 
отпадъците на територията на общината -  лице и телефон за контакт.

- Фирма „ЕКО БУЛ ПРОЕКТ” ООД, с адрес на управление  - гр. Септември, 
ул. „Христо Ботев” №1 , лице за контакти – Петър Грозданов, тел. 03561/23-51

Финансирани  обекти  и  дейности  с  екологична  насоченост  на  територията  на 
общината..

-  Канализационна  система  с.  Ковачево и  Канализационна  система  с. 
Злокучене. – Финансиран от ПУДООС. 

Канализацоинна система с. Карабунар – Мярка 321 /Програма за развитие на 
селските райони/
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Изградени  канализационни  клонове  и  колектори  през  2010г.:  населено  място, 
дължина, вид и диаметър на тръбите, усвоени средства.

-  Главен колектор на канализация с. Ковачево с дължина 1 км., на тръбите 
1200 мм., усвоени средства: 240 000лв. – за 2010г.

Изградени външни и вътрешни водопроводи и водопроводни мрежи през 2010г. – 
населено място, обем в куб. м. и усвоени средства.-- Няма

Изградени нови водохващания и водоеми през 2010г. – населено място, обем в куб. 
м. и усвоени средства - Няма

Изградени нови пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води през 2010г. 
– населено място, капацитет м3/час (м3/ден), усвоени средства  -  Няма

Регистрирани през 2010г.  нови източници за питейно-битови нужди и кладенци, 
съгласно чл.60 от Наредба №1/2000г.- Няма

Извършени  мероприятия  по  реките  и  речните  русла,  по  линия  на  защита  от 
бедствия и аварии.- Не са извършвани

Новооткрити  обекти,  работещи  с  летливи  органични  съединения  ЛОС  /  бои, 
лепила,  мастила,  разтворители,  лакове,  смоли/  и  озоноразрушаващи  вещества: 
химическо  чистене,  печатници,  боядисване  на  автомобили,  хладилни  сервизи, 
климатични  и  хладилни  инсталации  с  над  3  кг.  хладилен  агент,  бензиностанции, 
газстанции,  нанасяне  на  покрития  върху  метал,  дървени  повърхности,  пластмаса, 
текстил, тъкани, филмови ленти, хартия, производство на обувки и други.- Няма

Изготвени предложения за обявяване на ЗТ и обекти.- Няма

Отчетност и контрол при издаване на разрешителни за ползване на дървесина от 
поземлени имоти.

- Издаване на разрешителни за сеч извън ДГФ
- Издаване на превозни билети за транспорт на обла дървесина и дърва за 

огрев извън ДГФ

Информация  за  находища  на  лечебни  растения   и  защитени  видове  растения  и 
животни. Вид, състояние и местонахождение на  находището /популацията/.

-  Местонахождение  на находищата  на лечебни растения на територията на 
Община Септември.

Гр. Септември
Местности: “Ятъците “, “ Сунгурлука“, “ Адата“ , “ Ирините”,“Кадиица “, “ 

Сагера “, “ Тус-тепе 1 “ , “ Ильова Ливада “ ,  “ Кошуел “, “ Малка Марица “ и др.
Видове : божур, босилек, бял равнец, великденче, глухарче, жълт кантарион, 

живовляк, липа, маточина, мъжка папрат, овчарска торбичка, ружа и др. видове
С. Варвара
Местности: “Баривици”, “Куртов орех”, Гювенджово” и др.
Видове:  зайча  сянка,  златна  пръчица,  змийско  мляко,  лудо  биле,  божур, 

босилек,  бял  равнец,  великденче,  глухарче,  жълт  кантарион,  живовляк,  , 
маточина, мъжка папрат, овчарска торбичка, ружа и др. видове

С. Славовица
Местности:  “Градьовица”,  “Росена”,  “Баталите”,  Кюшето”,  “Баладжа”, 

Жульови ливади” и др.
Видове: глухарче, жълт кантарион, живовляк, , маточина, овчарска торбичка, 

ружа, бял имел, бял равнец, брош и др. видове
С. Симеоновец
Местности: “Юрта”, “Герена”, “Тус-тепе”, “Орешака”, “Лобно място” и др.
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Видове: божур, босилек, бял равнец, великденче, глухарче, жълт кантарион, 
живовляк, липа, маточина, мъжка папрат, овчарска торбичка, ружа, брош и др. 
видове

С. Ковачево
Местности: “Стара Мера”, “Гермето” и др.
Видове: божур, босилек, бял равнец, великденче, глухарче, жълт кантарион, 

живовляк, липа, маточина, мъжка папрат, овчарска торбичка, ружа и др. видове

С. Виноградец
Местности: “Герена”, “Каваците”, “Баира”, “Суха чашма”, “Топ кория” и др.
Видове:  лудо биле, божур,  босилек,  бял равнец,  великденче,  глухарче,  жълт 

кантарион,  живовляк,  ,  маточина,  мъжка  папрат,  овчарска  торбичка,  ружа, 
божур,  босилек,  бял равнец,  великденче,  глухарче,  жълт  кантарион,  живовляк, 
липа и др. видове

С. Семчиново
Местности: “Каменна поляна”, “Бахчата”, “Св. Никола”, “Дъбовица” и др.
Видове:  зайча  сянка,  златна  пръчица,  змийско  мляко,  лудо  биле,  божур, 

босилек,  бял  равнец,  великденче,  глухарче,  жълт  кантарион,  живовляк,  , 
маточина, мъжка папрат, овчарска торбичка, ружа и др. видове

С. Ветрен дол
Местности: “Ели дере”, “Под селото”,  “Краешка река”, “Кутела”, “Дупката”, 

“Хаджийски ливади” и др.
Видове:  зайча  сянка,  златна  пръчица,  змийско  мляко,  лудо  биле,  божур, 

босилек,  бял  равнец,  великденче,  глухарче,  жълт  кантарион,  живовляк,  , 
маточина, мъжка папрат, овчарска торбичка, ружа и др. видове.

Мероприятия, извършени от общината за намаляване и ограничаване на шумовото 
натоварване /ремонт на пътни участъци, озеленяване/ през 2010г..

- Озеленяване на централна градска част в гр. Септември.
- Възобновяване на паркови пространства в гр. Септември.
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           ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Депонирани строителни и битови отпадъци за 2010 год.в тонове
През  2010г.  на  общинското  депо  са  депонирани 14  302т.  битови  и  1  428т. 
строителни отпадъци.

            Получени и изразходвани средства от данък смет за 2010г., в лева.
Към 31.12.2010г.  получените  средства  от данък смет възлизат  на 634 576 лв. 
Изразходваните средства са в размер на 735 380 лв.

           Такса смет, промили за 2010г.
• За  жилищни,  нежилищни  и  вилни  имоти  на  физически  лица  в   

регулационните граници на гр.Пещера и летовище “Св.Консантин” – 1,3‰ 
• За  жилищни,  нежилищни   и  вилни  имоти  на  физически  лица  в   

регулационните граници на с.Радилово и с.Капитан Димитриево – 3,7‰
• За  незастроени  имоти  на  физически  лица  в  регулационните  граници  на   

гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево – 0,6‰
• За нежилищни имоти на предприятия, фирми в регулационните граници –   

7,4‰
• За  нежилищни  имоти  на  предприятия,  фирми  в  извънрегулационните   

граници – 2,0‰
• За  жилищни  и  вилни  имоти  на  предприятия,  фирми  в  регулационните   

граници   на  гр.Пещера,  с.Радилово,  с.Капитан  Димитриево  и  летовище 
“Св.Константин”  – 3,6‰

  
            Третирани битови отпадъци

Битовите  отпадъци,  които  се  извозват  на  общинското  депо  веднъж 
седмично се пробутват и запръстяват.

       Доставени през 2010г. съдове и техника за ТБО в населените места на територията   
на  Общината;

В населените  места  на  територията  на  Общината  през  2010г.  са  доставени 
следните съдове за ТБО : 
695  бр.кофи  тип“МЕВА”  -  50  бр.  за  с.Радилово,  40  бр.  за  с.Капитан 
Димитриево и 605 бр. за гр.Пещера  

       40 бр.контейнери тип “Бобър”  за гр.Пещера 
            
     Наложени санкции  за изхвърляне на битови отпадъци на неразрешени за целта 
места 

Съставени са 5 фиша и 2 акта за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за 
целта места.

     Издадени разрешителни за строеж, места за депониране на строителните отпадъци и 
изгребаните земни маси по обекти ;
    През 2010 г. са  издадени 133 разрешителни за строеж.       
    Депонирането на строителни отпадъци и изгребаните земни маси от обектите се 
извършва  на Общинското депо.

    Фирми,обслужващи събирането,транспортирането и обезвреждането на отпадъците 
на територията на общината, лице и телефон за връзка  ;     
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       Събирането,  транспортирането  и  обезвреждането  на  неопасни  битови  и   
производствени  отпадъци на територията на Община Пещера  се извършва от ОП 
“Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” с седалище и адрес на 
управление: гр.Пещера, 4550, ул.”Димитър Горов”№ 16, Директор  – Иван Спиров 
Спиров , тел.0350/6 22 91, GSM     0899 195     366, факс: 0350/6 61 14,   

  Обслужването на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 
общината се извършва от “Екоинвест” ООД, подизпълнител на  “Екопак” АД.
“Екоинвест” ЕООД                                                                                          “Екопак” АД.
гр. Пазарджик, 4400                                                           гр. София, 1784
ул. "Мильо Войвода" 18                                                    бул. “Цариградско шосе” №60
тел. 034 44 84 45                                                                 тел. 02 40 19 100 / 02 975 19 25
факс. 034 44 84 46                                                              факс. 02 975 19 26
e-mail: ekoinvest@gbg.bg                                                   e-mail:office@ecopack.bg
 
     Обслужването  на  контейнерите  за  разделно  събиране  на  негодни  за  употреба 
батерии и акумулатори се извършва от “Екобатери” АД.
“Екобатери” АД
гр. София 1421
бул. “Свети Наум” №27, ет.1
тел. 02 492 18 55                                                                 
e-mail: office@ecobatterybg.com

      Обслужването  на  контейнера  за  разделно  събиране  на  излязло  от  употреба 
електронно и електрическо оборудване се извършва от “Елтехресурс” АД.
гр. София, 1517
бул. "Владимир Вазов" 40, ет. 2
тел.: 02/ 492 18 18
e-mail: office@eltechresource.com
 
Финансирани обекти и дейности с екологична насоченост на територията на общината - 
През 2010г. – няма такива.
 
Новорегистрирани НПО на територията на общината, лица за контакти.
В Общинска администрация-Пещера н  яма   данни за   новорегистрирани НПО през 2010г.  

Изградени канализационни клонове и колектори през 2010г.: населено място, дължина, 
вид и диаметър на тръбите, усвоени средства.
       Обект  летовище Св.Константин,  обща дължина   на  тръбите  278 м,  на  обща 
стойност 93 215лв. без ДДС. 
вид на тръбите     ф /мм/          дължина /линейни метри/        
GPE                          200                           258                                       
GPE                          400                             20

Изградени  външни  и  вътрешни  водопроводи  мрежи  през  2010г.  :  населено  място, 
дължина, вид и диаметър на тръбите, усвоени средства.
       Реконструкция на вътрешна водопровдна мрежа на    летовище Св.Константин от   
полиетиленови тръби с обща дължина  15     350 м, на обща стойност 1     060     799лв. без   
ДДС
  
Изградени нови водохващания и водоеми през 2010г.- населено място, обем в куб.м. и 
усвоени средства.
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       Киево І – 500 куб.м        
       КиевоІІ – 500 куб.м

Усвоените средства за 2010г. възлизат на 38 427лв. без  ДДС

Изградени нови пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води през 2010   г.-   
населено място,капацитет в куб. м. /час /куб.м./ ден/ усвоени средства.

През  2010г.  няма  изградени  нови  пречиствателни  станции  за  питейни  и 
отпадъчни води на територията на община Пещера.

Регистрирани през 2010г. нови водоизточници за питейно-битови нужди и кладенци, 
съгласно чл. 60 от Наредба № 1 / 2000г.
Разрешетелно №31110013/04.05.2010г. за водовземане от повърхностен воден обект  - 

река Пиздица.

Извършени мероприятия по реките и речните русла по линия на защита от бедствия и 
аварии.
През  2010г.  няма  извършени  мероприятия  по  реките  и  речните  русла  по  линия  на 
защита от бедствия и аварии.

Информиране  на  РИОСВ –  Пазарджик  за  новооткрити  обекти,  работещи с  летливи 
органични  съединения  ЛОС  /бои,  лепила,  мастила,  разтворители,  лакове,  смоли/  и 
озоноразрушаващи  вещества:  химическо  чистене,  печатници,  боядисване  на 
автомобили, хладилни сервизи, климатични и хладилни инсталации с над 3 кг хладилен 
агент,  бензиностанции,  газстанции,  нанасяне  на  покрития  върху  метал,  дървени 
повърхности,  пластмаси,  текстил,  тъкани,  филмови  ленти,  хартия,  производство  на 
обувки и др.
 В  Общинска  администрация-Пещера  няма  постъпила  информация   за  новооткрити 
обекти, работещи с ЛОС.
 
Информация за изготвени предложения за обявяване на ЗТ и обекти.
 Няма изготвени предложения за обявяване на ЗТ и обекти през 2010г. на територията 
на общината.

Информация  за  водената  отчетност  и  контрол  при  издаване  на  Разрешителни  за 
ползване на дървесина от поземлени имоти.
 През 2010г. няма издадени разрешителни за отсичане на дървета в ССФ.

Информация за находища на лечебни растения и защитени видове растения и животни. 
Вид, състояние и местоположение на находището /популацията/.
гр.Пещера
Местности:  “Чепински  вриз”,  “Св.Спас”,  “Широките  ливади”,  “Агово”,  “Ширинта”, 
“Манда гьол”, “Студен дол”, “Дъбовик”, “Войника”, “Бялча”, “Св.Марена”, “Курията”, 
“Църнево”,  “Голяма  страна”,  “Дъбравата”,  “Черниката”,  “Пирина”,  “Крушовица”, 
“Икочево” и др.
Видове: жълт кантарион, глухарче, червен глог, овчарска торбичка, еньовче, живовляк, 
змийско  мляко,  къпина,  коприва,  лайка,  пелин,  шипка,  бял  равнец,  магарешки 
бодил,татул,подбел, риган, дрян, трънка, лопен, бреза, липа и др. видове .

лет.  “Св.Константин”:  На  територията  на  летовището  се  срещат  следните  видове 
лечебни растения: червен и жълт кантарион, риган, мащерка, черна боровинка, пелин, 
малина,  къпина,  шипка,  змийско  мляко,  мъжка  парат,  подбел,  маточина,  трънка, 
магарешки бодил,  липа,  люляк,  дъб,  божур,  дрян,  лайка,  коприва,  бял равнец,  жълт 
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равнец, иглика, бъз черен, бъзак, зайча сянка, живовляк, хвощ, горска ягода, бръшлян, 
лопен, леска, смрадлика и др. видове.

с. Радилово
В землището  на  с.Радилово,  край  нивите,  слогове  и  пътища,  по  полето  се  срещат: 
лайка,  бял  равнец,  къпина,  кантарион,  овчарска  торбичка,  глухарче,  маточина, 
магарешки бодил, дъб, дрян, люляк, коприва,  липа, мента,  мащерка,  иглика,  подбел, 
бъзак и др. видове.

с.Кап.Димитриево
 В землището на с.Кап.Димитриево, по полето се срещат: пелин, глухарче,  овчарска 
торбичка,  кантарион,  бял  равнец,  коприва,  къпина,  бъзак,  змийско  мляко,  шипка, 
подбел, глог, лопен, великденче, лайка, дрян, липа, дъб, трънка, живовляк, татул и др. 
видове.

Защитени видове растения,  срещащи се на територията на общината: родопска горска 
майка,  ведрица  /гръцка/,  пролетна  циклама,  кокичета,  битински  синчец,  минзухари, 
съсънки и др.
Местоположение  на  находищата:лет.”Св.Константин”,м.”Агово,  м.”Ширинта”, 
м.”Пирина” и на някои места в землищата на селата Радилово и Кап.Димитриево /на 
някои места от Бесапарските ридове/. Родопска горска майка се среща в коритото на 
р.”Стара река” при моста по пътя с.Кап. Димитриево – гр.Брацигово. 
Защитените видове животни, срещащи се на територията на общината: дивите кози в 
резерват “Купена”. По известни са птиците на Купена – скален орел и гълъб хралупар. 
Лалугери се срещат в землището на с.Кап.Димитриево.

Мероприятия,  извършвани от  общината  за  намаляване и ограничаване на шумовото 
натоварване /ремонт на пътни участъци, озеленяване/.
     
      През 2010г. са извършени следните текущи ремонти:
 

1. Изкърпване на  859,71 м кв. стара асфалтова настилка 
2. Изкърпване на  188,99 м кв. асфалтова настилка кв. Пирин
3. Изкърпване на  641,20 м кв. паважна настилка
4. Изкърпване на  42,43 м кв. асфалтова настилка

Извършени основни ремонти на общински пътища:
1.   Общински път PAZ1181 /лет.Св.Константин-гр.Пещера/- 638 кв.м
2.   Общински път PAZ1170 /с. Радилово – с. Капитан Димитриево/-16,41 кв. м
3.   Общински път PAZ1043 /Брацигово – с.Капитан Димитриево/-1566,01 кв.м
4.   Част  от  републикански  път  ІІ-37,  попадащ  в  урбанизираната  територия  на 

гр.Пещера-57,56 кв.м
      5. Част от републикански път ІІІ-377, попадащ в урбанизираната територия на 

гр.Пещера-19,85 кв.м.

     През 2010г. са засадени общо 120 дръвчета на територията на община Пещера: 
     50 от вида – смърч, предоставени от фондация “Изкуство до живееш” и 70 дръвчета 

от различни видове, предоставени от ДГС-Пещера.  
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ОБЩИНА БЕЛОВО

1 .Депонирани строителни и битови отпадъци за 2010г.,т.
- Депонирани са 6478.400 тона
- Битови – 6398.400 т и строителни 80т.
Получени и изразходвани средства от данък смет за 2010г. в лева.
Към  31.12.2010г. получените средства от данък смет възлизат на 361 223  лв. 

Изразходваните средства са в размер на 235 969 лв.
Такса смет, промили за 2010г..

Промилите за 2010г. са следните :
-     ТБО за населението 3,6 %  върху Данъчната оценка
- ТБО  за  юридическите  лица  17%  върху  Данъчната 

оценка
* За ползване на кофа 1 бр./год.-  240.00лв/год;

*3а ползване на контейнер 1бр./год.-  4000.00лв./год.

5.Третирани битови отпадъци .
 
 -- Няма .
Доставени  през  2010г,  съдове  и  техника  за  ТБО  в  населените  места  на 

територията на Общината;
- Няма доставени съдове за ТБО през 2010г.

Наложени  санкции  за  изхвърляне  на  битови  отпадъци  на 
неразрешени за целта места ;

-  Не  са  констатирани  случаи  на  ТБО  на  неразрешени  за  целта  места.  Няма 
наложени санкции по Наредба № 1.

Издадени разрешителни за строеж и къде са местата за депониране 
на строителните отпадъци и изгребаните земни маси по обекти ;

-  През  2010г.  има издадени  52 бр. разрешителни за строеж.  Депонирането на 
строителните  отпадъци  и  изгребаните  земни  маси  от  обектите  се  извършва  на 
общинското ТБО.

Фирми  обслужващи,  събирането,  транспортирането  и 
обезвреждането на отпадъците на територията на общината, лице и 
телефон за контакт;

-  Събирането,    транспортирането  и  обезвреждането  на  отпадъците  на 
територията        на        Община        Белово        се        извършва        от  
"ВИК”ЕООД  гр.Белово;  Управител  – инж.Петър Додов, тел: 0882409222 .
Финансирани    обекти    и    дейности    с    екологична    насоченост на 

територията на общината.
-  През  2010г.  Общината  не е финансирала обекти и дейности с  екологична 

насоченост.
Новорегистрирани    НПО   на   територията   на   общината,   лица за 

контакти.
- Няма  новорегистрирани НПО през 2010г,
Име  и  фамилия  на  лицата  работещи  но  проблемите  на  околната 

среда в Общината и кметствата -телефони, факс, е-та П ;
Община Белово тел: 03581 27-73, факс :03581 27-70;
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Сийка Калайджийска – Ст.специалист "Екология , озеленяване и чистота ", тел: 
03581 27-73,  Вът.тел.114,

Кмет-Кузман Атанасов Маринков.

Изградени    канализационни    клонове    и    колектори    през    2010 г. 
населено място, дължина, вид и диаметър на тръбите, усвоени средства.

- с.Момина Клисура изградени канализационни клонове 60м, PVC тръби Ф200;
- с. Сестримо – изградени канализационни клонове с PVC тръби Ф200;
На стойност 6000 лв. 

Изградени  външни и вътрешни водопроводи и водопроводни мрежи през 
2010г.  :  населено  място,  дължина,  вид  и  диаметър  на  тръбите,  усвоени 
средства.

-  Изграден е  довеждащ водопровод /  външен/  „Хаджидедеица”  в  землището  на 
с.Сестримо – тръби ПЕВП, Ф110 на стойност 5000лв.

Изградени нови водохващания и водоеми през 2010г.- населено място, обем в 
куб.м. и усвоени средства.

- няма изградени нови водохващания и водоеми .
Изградени нови пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води 

през  2010г.-  населено  място,  капацитет  в  куб.м./час  /куб.м./ден/,  усвоени 
средства.

- Няма изградени нови пречиствателни станции за питейни и отпадни води през 2010г.
Регистрирани   през   2010г.   нови   водоизточници   за   питейно-битови 

нужди и кладенци, съгласно чл. 60 от Наредба  № 1 / 2000г.
 -  През  2010г.   няма  регистрирани  нови  водоизточници  за  питейно-битови 

нужди или кладенци.
Извършени  мероприятия  по  реките  и  речните  русла  по  линия  на 

защита от бедствия и аварии.

   - През 2010г. няма финансирани  обекти .

Информиране  на  РИОСВ  -  Пазарджик  за  новооткрити  обекти,  работещи  с 
летливи органични съединения ЛОС /бои, лепила, мастила, разтворители, лакове, 
смоли/  и  озоноразрушаващи  вещества  :  химическо  чистене,  печатници, 
боядисване  на  автомобили,  хладилни  сервизи,  климатични  и  хладилни 
инсталации с над 3 кг хладилен агент, бензиностанции, газстанции, нанасяне на 
покрития  върху  метал,  дървени  повърхности,  пластмаси,  текстил,  тъкани, 
филмови ленти, хартия, производство на обувки.

- През 2010г. няма новооткрити обекти, работещи с ЛОС.

Изготвени предложения за обявяване на ЗТ и обекти.
 -  Няма изготвени  предложения за  обявяване на  ЗТ и обекти през  2010г. на 

територията на община Белово.
Водена  отчетност  и  контрол  при  издаване  на  Разрешителни  за 

ползване на дървесина от поземлени имоти.
 -  Подава  се  молба  до  Кмета  на  общината,  назначава  се  комисия,  която 

извършва  проверка  на  място.Дават  се  разрешителни  за  ползване  на  дървесина 
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,маркира се ,заплаща се  такса  в  ОА,като съответно се  изпраща до ползвателя  и 
копие за сведение до ДЛ. За 2010г. има издадени 5 бр. разрешителни за отрязване 
на дърво на територията на общината .

Находища на лечебни растения и защитени видове растения и животни. 
Вид, състояние и местоположение на находището /популацията/.

- На територията на общинаБелово има находища на:
1. Боровинка черна –       Vaccinium             myrtillus             L      .  
Разклонено  храстче.  Стъбла  ръбести,  зелени,  височина  40см.  Плодът  е 

синкаво-
изсушаването им.
Плод- август-септември. Събират се без дръжки.
Състоянието на находищата е добро.
2. Бъз черен –       Sambucus nigra L      .  
Храст   или  високо  до   10м дръвче,   силно  разклонено  с  тънка  грапава 

кора.
Цветовете       са      жълтеникаво       бели,       плодът       е       черно-

виолетова ягода.Разпространен е  в землищата на населените  места  до  1600 
м.,  по поречието на р.Яденица, р. Крива река.

Използваеми части-цвят, корени, плод (рядко).
Цвят-мяй-юни. Отрязват се целите съцветия.
Корен-март  или  ноември.  Изкопават  се  ,   измиват  се  със  студена  вода, 

принеобходимост се обелват и нарязват на късове.
Плод-август-септември. Събират се като се отрязват целите съплодия.
Състояние на находищата-добро.
3.Змийско мляко –       Chelidonium             majus             L      .  
Многогодишно тревисто растение.  Достига до 1м височина , разклонено в 

горната  част.  Цветовете  са жълти на върха на  стеблото.  Цялото растение  при 
нарязване  изпуска  жълт  млечен  сок.  Разпространено  по  влажни  терени  на 
територията на цялата община.

Използваеми части- надземната. Допуска се събиране на цялото растение. 
Бере се в цъвтеж-май-юни.

Състояние на находищата-добро.
4. Коприва-   Urtica     dioica     L      

Многогодишно  двудомно  тревисто  растение.  Достига  до  2м.  височина. 
Коренище-пълзящо и разклонено. Листа - тъмнозелени. Разпространена е из влажни 
места, покрай пътища, реки и др. на територията на общината.

Използваеми части-листа, коренища.
Листа-май-октомври.  Отрязване  на  целите  облистени  стебла  и  последващо 

отделяне на листата.
Коренища-март или ноември. Изкопават се и се измиват със студена вода, ако е 

нужно се нарязват.
Състояние на находищата - добро.

5. Лайка       -       .      Matricara             chamomilla             L  
Едногодишно тревисто растение,  високо до 50 см.  с  бели цветчета,  цветното 

ложе  е  изпъкнало  и  от  вътре  кухо,  характерно  за  лайката.  Разпространено  е 
навсякъде-по  пътшца  и  тревисти  места,  на  територията  на  цялата  община. 
Използваеми  части-цветни  кошнички,  откъсват  се  целите  съцветия.  Берат  се  по 
време на г^ъвтеж, май-юни. Състояние на находищата - добро.

47



6. Липа   –   Tilia     tomentosa     Moench      
Високо  дърво  с  разклонена  корона.  Разпространено  из  горите  в  ниския 

планински  пояс-Голямо  Белово,  Момина  Клисура,  Сестримо,  Габровица,  Белово, 
"Азово", "Рачово дърво".

Използваема  част-цветове,  откъсват  се  целите  съцветия.  Бере  се  по  време  на 
цъфтеж:, юни-юли.

Състояние на находищата - не добро. Предприети са мерки за възстановяване.
7.Маточина   –   Melissa     officianalis     L      
Многогодишно  тревисто  растение,  до  1м.  височина.  Растението  е  покрито  с 

прости жлезисти власинки. При натъртване отделя приятна лимонена миризма. 
Разпространено сред гористи местности и храсталаци из  територията на цялата 
община.

Използваеми    части-   листа.    Отрязват   се    целите    облистени   стъбла    и  
последващо  отделяне  на  листата.  Берат  се  преди  цъфтеж:.май-юни.  Състояние  на 
находищата – добро.

8.Риган-       Origanum             vulgare             L  
Многогодишно тревисто растение. Изправено четириръбесто стебло, високо до 

бОсм.  Срещуположни  листа,  цветовете  са  бели  или  виолетово-червени. 
Разпространено из сечища, каменливи поляни, храсталаци из землището на цялата 
община.

Използваема  част  -  надземната.    Отрязват  се  на  20-30 см.   от  върха при 
основните  листа  и  облистени  издънки.  Бере  се  по  време  на  цъфтеж:  юни-юли. 
Състояние на находищата – добро.

. 9 .Смрадлика-      Cotinus             coggygria             Scop  
Храст  висок  до  5  м  .  Червеникава  кора  и  жълта  дървесина,  листата  са 

яйцевидни  с  характерна  миризма.  През  есента  почервеняват.  Разпространено  е  в 
дъбови гори и сухи каменливи места.

Използваема част- листа.Събират се с или без дръжки от клоните .Берът се по 
време  на  цъвтеж  до  образуване  на  семената  –  юни  –  август  черна  сочна 
ягода.Разпространен  на  височина  над  1000м  в  месността  „Ливада  бачия”  , 
„Белмекен” , „Чаира”.

Мероприятия  на община  Белово  за  намаляване  и  ограничаване  на 
шумовото натоварване /ремонт на пътни участъци, озеленяване / през 2010г.

- Община Белово извърши частичен ремонт на общински пътища – гр.Белово – 
с.Аканджиево, гр.Белово – с.Дъбравите, от гл. път  I-8  – с.Сестримо. Кандидатства 
по проекти за озеленяване на община Белово .
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ОБЩИНА БРАЦИГОВО

             Депонирани строителни и битови отпадъци за 2010 год.

Населени места Битови отпадъци / тон / Строителни отпадъци 
/тон/

1. гр. Брацигово, с. Розово 5144 50
2. с. Бяга 1632
3. с. Исперихово 954
4. с. Козарско 328 48
5. с. Жребичко 100
6. с. Равногор 384
7. летовище В. Петлешков 168

                           ОБЩО : 8 710

   
             Получени и изразходвани средства от данък смет за 2010 год.

Получени средства от данък смет Изразходени средства лв.
154 685 лв. 200 443 лв.

Такса смет, промили за 2010 год.
1. За град Брацигово върху данъчните оценки – 4,5 промила.
2. За с. Бяга, с. Козарско, с. Исперихово, с. Розово, с. Равногор, с.    Жребичко, л-ще “ 
Розовски вриз “ и л-ще “ Атолука “ върху данъчните оценки – 4,5 промила.
3. За предприятия  –  върху данъчната оценка - 15 промила.
4. За нежилищни имоти на предприятия, фирми на еднолични търговци – 6 ‰ плюс 
левове вв зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне на ТБО, както следва:

 за кофа тип “ Мева “ 110 л.–0.1 куб. м.–месечно в размер на 20 лв.
 контейнер тип “ Бобър “ 1100л.- 1.1 куб.м. – месечно в размер на 40 лв.

3.  За  всички  местности  извън  населените  места  в  община  Брацигово,  където  не  се 
извършва сметосъбиране и сметоизвозване – 2.3 промила

 Доставени през 2010 год. съдове за ТБО в населените места на територията на 
общината

Населени  места Контейнери 
тип “ Бобър”

Брой съдове тип “ Мева “

1. гр. Брацигово 4 142
2. с. Бяга 2 45
3. с. Исперихово 1 26
4. с. Розово - 25
5. с. Равногор - 20
6. с. Козарско 2 30
7. с. Жребичко - 5 
8. летовище “ В. Петлешков 1 7
Общо: 10бр. 300 бр.
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Наложени санкции по Наредба № 1 за изхвърляне на битови отпадъци на неразрешени 
за целта места -  няма установени нарушители.

Издадени разрешителни за строеж и къде са местата за депониране на строи    телни 
отпадъци и загребаните земни маси по обект.

Издадени разрешителни за строеж -бр. Места за депониране на стр. отпадъци
52 бр. 1. Депо “ Клисурата “ – гр. Брацигово

2. Депо “ Ботвица “- с. Равногор

Фирми, обслужващи събирането, транспортирането и обезвреждането на отпадъците на 
територията на общината, лице и телефон за връзка.
Събирането,  транспортирането  и  обезвреждането  на  отпадъци  на  територията  на 
общината се извършва:

- За гр. Брацигово и с. Розово от общинско звено “ Чистота “ – началник звено 
Мария Янкова тел. 03552/ 20-65 вътр. 119 

- За с. Бяга, с. Исперихово , с. Козарско и с. Жребичко с общинска техника “Исузу 
“ от кметство Бяга -  кмет на с. Бяга – Илия Милушев тел. 221 

- За с. Равногор и летовище “ Атолука “ от кметство Равногор   –    кмет на
      с. Равногор – Йордан Казаков тел. 221

  Финансирани обекти и дейности с екологична насоченост на територията 
   на   общината.

• Енергоефективна реконструкция на ДДЛРГ « В. Петлешков» - Брацигово, 
ДДЛРГ « А. Гиздова » Брацигово, Общинска администрация Брацигово , 
Младежки дом Брацигово – дългосрочен дълг към фонд « Енергийна 
ефективност»  на стойност  490 857.17 лв.

• “Канализация на с.Козарско, Община Брацигово” по мярка 321 “ Основни 
услуги на населението и икономиката в селските райони “ от Програмата за 
развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

   Няма новорегистрирани НПО на територията на общината през 2010 г. 

   Няма новоизградени канализационни клонове и колектори през 2010 г.

   Няма новоизградени външни и вътрешни водопроводи и водопроводни 
   мрежи през 2010 г. 

   През 2010 г. на територията на fбщина Брацигово няма новоизградени 
водохващания и водоеми 

   На територията на fбщина Брацигово няма изградени ПС за питейни 
   и отпадъчни води .

   През 2010 г. няма новорегистрирани водоизточници за питейно – битови нужди 
   и кладенци съгласно чл. 60 от Наредба 1 от 2000 г.

На територията на община Брацигово през 2010г.  са извършени следните 
мероприятия по реките и речните русла, по линия на защита от бедствия и аварии.
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• Аварийно възстановителни работи ,изграждане на авариен приливник и 
ревизионна шахта с допълнително заустване в р. Умишка на стойност – 
7 760.712 лв.

  
    През 2010 г.  на територията на община Брацигово няма новооткрити 
    обекти, работещи с ЛОС, озоноразрушаващи вещества и др.

Община Брацигово не е изготвила предложения за обявянане на ЗТ и обекти.

Отчетност и контрол при издаване на разрешителни за ползване на дървесина от 
поземлени имоти.

• Издавани разрешителни за ползване на дървесина от поземлени имоти през 
2010 г. от община Брацигово са  87 .

Находища на лечебни  и защитени видове растения и животни на територията на 
Община Брацигово

   Защитени растения ( видове включени в Приложение № 3 от Закона за биологичното 
разнообразие ) установени на територията на Община Брацигово:

 Родопска  мерендера  (  Merendera rhodopaea )  –  растяща  в  землището  на  с. 
Исперихово,  популацията  на  вида  е  разположена  върху  площ  със  следните 
географски координати :  между северни ширини 420  6.25′ и 42º 6.00′ и източни 
дължини 24° 23.9′  и  24  º 24.5′  -  географските  координати  са  по  координатна 
система  WGS 84. Растението расте вероятно и извън посочените  координати. 
Находището е на север от селото по южните склонове на Бесапарските ридове. 
Видът е български ендемит.

 Родопска горска майка ( Lathrea rhodopaea ) – в коритото на р. Стара при моста 
на пътя с. Капитан Димитриево – гр. Брацигово. Видът е балкански ендемит.

 Стояново лютиче ( Ranunculus stojanovi ) видът е локален ендемит  находището е 
край с. Равногор е единственото установено до сега.

   Животинският свят е представен от заек, сърна, диви прасета, чакал и др. видове от 
бозайниците; на територията на общината има и защитени видове животни:

 В района на с. Исперихово, редовно се наблюдават до 5 екземпляра царски орли 
( Aquila heliaca) – световно застрашен вид.

 В района на същото село има и големи популации на белоопашат мишелов ( 
Buteo rufinus), черношипа ветрушка ( керкенез ) ( Falco tinnculus) и др. грабливи 
птици

 Интерес представлява и популацията на лалугер ( Citellus citellus ) вид от прил. 2 
на  Закона  за  биологичното  разнообразие,  установена  в  землищата  на  с. 
Исперихово и Бяга.

Птиците са представени от яребица, пътпъдък, кълвач, синигер и др., а през зимата във 
водоемите  кацат диви патици, лебеди, чапли.

Находищата на лечебни растения са както следват:

г  р. Брацигово  

Местности: “Св. Спас”, “ Св. Тройца “, “ Св. Петър “, “ Дигнат камък “, “ Тъмъра “ , 
“Дренето”, “Блатца”, “Просовето”, “Гачево блато”, “Бурово блато”, “Илчови ливади”, 
“Кръстец”, “Развяй”, “Челиковица”, “Робско”, “Лъката”, “Садово”, “Дъбовик” и др.
Видове  - бъз черен, бръшлян, бяла върба, водно пипериче, божур,  вълча ябълка, глог, 
глухарче, гръмотрън, дилянка, дрян, дъб, еньовче,живовлек, подбел, ранилист, росопас, 
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зарасличе,  къпина,  зайча сянка,  змийско мляко, черен оман,  иглика,  коприва,  лайка, 
липа, маточина, мащерка, малина,пача трева, мента, овчарска торбичка, мъжка папрат, 
полски  хвощ,  риган,  чобанка,  смрадлика,  бял  равнец,  синя  тинтява,  теменуга, 
магарешки бодил, шипка, жълт кантарион, татул, хвощ, и др.

с. Бяга
В землището на с. Бяга се срещат следните видове: бял равнец, кантарион , липа, 
магарешки бодил, смрадлика, мента, зайча сянка, лайка, коприва, живовлек, глухарче и 
др.

с. Исперихово
В землището на с. Исперихово се срещат бял риган, мащерка, мента, лайка, кантарион , 
копър, шипка, малина, овчарска торбичка, глухарче, липа, иглика, черен оман, подбел , 
маточина, и др.

с. Равнотор и летовище “ В. Петлешков “
В  землището  на  с.  Равногор  и  летовището  се  срещат  бял  равнец,  мащерка,  лайка, 
кантарион,  къпина,  малина,  овчарска  торбичка,  глухарче,  бор  ,  черна  боровинка, 
червена боровинка, зайча сянка, чемерика , хвощ, калина, горска ягода, горски енчец, 
великденче, бръшлян  и др.  

с. Козарско
В землището на с. Козарско се срещат следните билки : равнец, мащерка, мента, лайка, 
кантарион,  копър,  шипка,  малина,  овчарска  торбичка,  глухарче,  липа,  иглика,  черен 
оман, подбел , маточина, и др.

с. Розово и леговище “ Розовски вриз “
В землището на с. Розово и  “ Розовси вриз “ се срещат смрадлика, мащерка, лайка, 
кантарион, къпина, малина, овчарска торбичка, глухарче, бор, дъб,  черна боровинка, 
зайча сянка, чемерика , хвощ, калина, горска ягода, горски енчец, великденче, бръшлян 
и др.  

с. Жребичко
В землището на с. Жребичко се срещат следните лечебни растения : равнец, мащерка, 
мента,  лайка,  кантарион,  шипка,  малина,  овчарска торбичка,  глухарче,  липа,  иглика, 
подбел , маточина, и др.

Мероприятия, извършени от Общината за намаляване и ограничаване на шумовото 
натоварване

• През 2010г. са извършени ремонтни дейности на пътната настилка 
(изкърпване)  за територията на община Брацигово  - 992,48 кв. м 
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ОБЩИНА БАТАК

Депонирани битови и строителни отпадъци – 6036 тона ;
Цялото количество събрани битови отпадъци се обработва на сметището;

Събрани средства от такса смет: 337 341 лв., от които са изразходвани 302 212 лв.;

Промили : за физически лица – 5 , за юридически – 20 промила ;  

Доставени /закупени/ съдове в населените места на територията на общината – 0 
бр;

Няма наложени санкции по Наредба № 1 ;

Издадени са 92 броя разрешителни за строеж. Изгребаните земни маси се използват 
повторно като насип ;

Дейността  „Сметосъбиране,  транспортиране  и  обезвреждане  на  отпадъците”  на 
територията  на  община  Батак  се  от   „Еко  Хидро  90”ООд  със  седалище  –   гр. 
Пазарджик,

Ул. “Асен Златарев” №12 , тел : 034 / 44 11 21 ;

финансирани  обекти  с  екологична  насоченост  през  2010  г.  –  реконструкция  на 
улична водопроводна мрежа в гр.  Батак и подмяна на уличен водопровод в с. Нова 
Махала, изграждане на подпорни стени в гр. Батак;

На територията на общината няма новорегистрирани НПО през 2010г.

Длъжностните лица, което работят по проблемите на околната среда са :
 –   инж. Христо Кълвачев , зам. кмет на община Батак ;
 –    инж. Христина Пъпанова – гл. експерт “ЕЗГ” – 03553 / 20 21 ;

– Катя Тумбева – спец. “Техническо обслужване” тел. 03553/2021;
– Мехмед Яшар – кмет на с. Фотиново – тел. 222 ;
– Ахмед Хаджийски – кмет на с. Нова Махала – тел. 222 ;

През  2010г.  няма  новоизградени  водохващания  и  водоеми  и  пречиствателна 
станция за отпадни води. Не са регистрирани нови водоизточници за питейно битови 
нужди и кладенци, съгласно чл. 60 от Наредба № 1/2000 г.

Изградени са със собствени средства подпорни стени по: ул. “Марко Карлюков” – 
гр. Батак – с дължина 30 м. и по ул. “Драган Манчев” – паркинг – дължина – 20 м.;

Няма обекти, работещи с летливи органични съединения.

Няма изготвени предложения за ЗТ и обекти.

В общината се издават разрешения за отсичане на единични дървета в поземления 
фонд на основание  подадена молба от  собственика  на имота  и приложена актуална 
скица. Маркирането на дървесината се извършва от лицензиран лесовъд, съгласно ЗГ и 
Правилника за прилагането му след съгласуване със съответното ДГС или ДЛС.
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Лечебни  растения  и  защитени  видове  растения  се  намират  на  територията  на 

ДЛС”Беглика”,  ДЛС”Широка  поляна”,  ДЛС”Родопи”,  ДГС”Батак”  –  землище  на  гр. 
Батак и ДЛС”Борово” – м.”Вълча поляна” – землище на с. Фотиново., местности: “Св. 
Богородица” , “Св. Илия” , “Св. Димитър”, “Св. Георги”, “Петрово бърдо” , “Пясъка”, 
“Пушек” , “Стойчево дере” и др.

Видове  :  жълт  кантарион,  глухарче,  боровинка,  овчарска  торбичка,  еньовче, 
коприва, къпина, лайка, шипка, бял равнец и др.;

 Мероприятия, извършени за намаляване на шумовото натоварване през 2010г. :
- асфалтиране на път PAZ-3004 – І гр. Батак – м. “Св. Георги” – 250 

м.;
- ремонт на път PAZ-2002 – Курорт Яз.Батак –350 м.;
- асфалтиране на път  PAZ-3005 – ІІІ - Курорт Яз.Батак –1 300 м.;
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ОБЩИНА СТРЕЛЧА

      Депонирани отпадъци:
 Битови  –  3150  тона -  Всички  депонирани  на  депото  битови  отпадъци  са 

запръстени.
 Строителни  –  40 тона.
      Получени средства от такса смет: 137 188 лв., от които са изразходвани 149 707 

лв. В община Стрелча 100 % от населението е обхванато в организирано сметосъбиране 
и сметоизвозване. Таксата смет е както следва:

-  2,2  ‰  върху  данъчната  оценка  на  жилищни  и  вилни  имоти  на  граждани  и 
предприятия ; 

- 1,6 ‰ върху данъчната оценка на не застроени парцели, намиращи се в районите 
на организираното сметосъбиране и сметоизвозване ;

-  8,6  ‰  върху  данъчната  оценка  на  не  жилищни  имоти  и  неподали  данъчна 
декларация съгласно чл.65 от  ЗМДТ ;

- 2,5 ‰ върху данъчната оценка на жилищни и вилни имоти в селата ;
-  3  ‰ за  нежилищни  имоти  на  предприятия  извън  регулационните  граници  на 

общината ;
- 3 ‰ за не жилищни имоти в зависимост от декларираните съдове
       Доставени /закупени/ съдове в населените места на територията на общината 

са:
За гр.Стрелча- 
- 20 броя контейнери тип Бобър 1,1 m³
- 80 броя кофи 0,1 m³
През  2010г.  на  община  Стрелча  безвъзмездно  е  предоставен  автомобил  ГАЗ от 

Министерството на отбраната, необходим за сметосъбирането и сметоизвозването на 4 
m³ контейнери.

      Няма наложени санкции за изхвърляне на битови отпадъци  на неразрешени 
места съгласно Наредба № 2 за опазване и поддържане на чистотата в община Стрелча.

      Издадени са 43 броя разрешителни за строеж.  В тях е предписано строителните 
отпадъци и изгребаните земни маси да се извозват на  депото.

      Дейността „Сметосъбиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците” се 
извършва  от  звено  „Чистота”   към  общинска  администрация.  Лице  за  контакти 
Димитър Георгиев Георгиев – тел. 03532 20-20 / вътр. 110, GSM: 0889 320624

       Не са финансирани обекти с екологична насоченост през 2010.
       На територията на общината няма новорегистрирани НПО през 2010г.
       Длъжностното лице, което работи по проблемите на околната среда е Мария 

Станкава  директор  дирекция  „Специализирана  администрация”  до  назначаването  на 
служител  на  длъжност  „Озеленяване,  земеделие,  гори  и  екология”,  тел.03532 
2020,вът.105, 0889320633 

           Кметства:
с. Дюлево – г-н А. Кукуванов  тел. 035392/222  GSM: 0889/320619
с. Смилец – г-н Т. Шопов тел. 035393/222  GSM:0886/545785
с. Свобода – г-н Я. Кацаров тел. 035393/522  GSM:0886/886112
с. Блатница – г-н Г. Цоков  тел. 035391/221 GSM:0889/320637
         Не са  изграждани  канализационни клонове и колектори.
         Не са изграждани външни и вътрешни водопроводи и водопроводни мрежи.
         През 2010 г. няма изградени нови  водохващания и водоеми.
         Не е изграждана  пречиствателна станция за отпадни води.
         Не  са  регистрирани  нови  водоизточници  за  питейно  битови  нужди  и 

кладенци, съгласно чл. 60 от Наредба № 1/2000 г.
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         Не са извършвани мероприятия по реките и речните русла по линия защита от 
бедствия и аварии.

         В общината  няма открити обекти, работещи с летливи органични съединения.
           Община Стрелча има 241,9  ha защитени територии, поради което не е 

изготвяла предложения за обявяване на нови.
           Разрешения за ползване на дървесина от поземлени имоти се издават срещу 

представени документи за собственост, след извършена проверка на място и маркиране 
на дърветата от специалист на общината.

           Не са установени находища на лечебни растения и защитени видове растения 
и животни.

           Нямаме извършени мероприятия  за намаляване на шумовото натоварване 
през 2010г.
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ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

Депонирани строителни и битови отпадъци за 2010год.в тонове.
Приетите депонирани отпадъци на депото са  2 330 тона.

Получените и изразходвани средства от данък смет за 2010год.
Получени- 83 161лв. Изразходвани- 81 327лв.

Такса смет,промили за 2010год.
Съгласно Решение №298 на ОбС от 29.12.2009 год. размера е следния:
4.5- промила за сметоизвозване и събиране на недвижими имоти на граждани.
7 – промила за недвижими имоти на предприятия.
1.5 – промила за незастроени парцели в регулацията.

Третирани битови отпадъци.
Няма.

Доставени през 2010 год.съдове и техника за ТБО в населените места на 
Територията на общината.
През 2010 год са закупени общо 10 броя контейнери” К-4”

Наложени  санкции  поНаредба№1,  за  изхвърляне  на  битови  отпадъци  на 
неразрешените за целта места.

Няма наложени  наказателни постановления.

Издадени разрешителни за строеж , строителни отпадъци и изгребани земни 
маси -

Издадени разрешителни от общината 41. Различните фракции строителни отпадъци 
се разделят и сортират на мястото на образуването им. Тухлите и керемидите, които не 
могат да се използват повторно и отпадъците от бетон се пренасочват за запълване на 
изкопи, полагане на дренажни настилки, заравняване на терени или запръстяване на 
депа.  Изкопни  земни  маси  се  складират  разделно  на  строителните  обекти  или  се 
пренасочват  за  запълване  на  изкопи  и  заравняване  на  терени.  Малка  част  се 
пренасочват за запръстяване на депа.

Фирми,  обслужващи  събирането,  транспортирането  и  обезвреждането  на 
отпадъци на територията на общината, лице и телефон за връзка.

Общината има сключен Договор с „ЕКО-ХИДРО-90” ООД гр.Пазарджик.
Управител Иван Делчев- тел.0896/647 600; 034/44 09 75

Финасирани обeкти и дейности с екологична насоченост на територията на 
общината.

Няма финасирани обекти.

Ново регистрирани НПО,на територията на общината .
Няма.
Име,  фамилия  на  лицата  работещи  по  проблемите  на  околната  среда  в 

общината и кметствата- телефони, факс,e-mail;
Ивайло Чимбов – в общината тел. 035172221 факс-2798 oba  _  lesichovo  @  abv  .  bg  
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Изградени  канализационни  клонове  и  колектори  през  2010г.;населено 
място,дължина, вид и диаметър на тръбите,усвоени средства.

Няма.

Изградени  външни  и  вътрешни  водопроводи  и  водопроводни  мрежи  през 
2010г. населено място, дължина, вид и диаметър на тръбите, усвоени средства.

Няма.

Изградени нови водохващания и водоеми през 2010г.- населено място, обем в 
м3 и усвоени средства.

Няма .

Изградени нови пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води през 
2010г. населено място, капацитет м3,/час(м3)/ден, усвоени средства.

Няма .

Регистрирани през 2010 година нови водоизточници за питейно –битови нужди 
и кладенци, съгласно чл.60 от Наредба №1 /2000г.

Няма .

Извършени мероприятия по реките и речните русла по линия на защита от 
бедствия и аварии.

Няма .

Информиране  на  РИОСВ-  Пазарджик  за  новооткрити  обекти  работещи  с 
летливи органични съединения/бои, лепила,мастила,разтворители,лакове, смоли/
и  озоноразрушаващи  вещества;химическо  чистене,  печатници,  боядисване  на 
автомобили,хладилни  сервизи,климатични  и  хладилни  инсталации  с  над  3  кг 
хладилен  агент,  бензиностанции,  газстанции,  нанасания  на  покрития  върху 
метал,дървени повърхности,пласмаса,  текстил,  тъкани,  филмови ленти,  хартия, 
производств на обувки, и други.

Не са открити нови обекти.

Информация за изготвени предложения за обявяване на ЗТ и обекти.
Няма .

Информация  за  водената  отчетност  и  контрол  при  издаването  на 
разрешителни за ползване на дървесина от поземлени имоти.

Издадени са 13 броя разрешителни за сечене на дървета в земеделски имоти.

Информация за находищата лечебни растения и защитени видове растения и 
животни.

Вид, състояния и местоположения на находището/популацията.
На територията на общината, защитени видове са :

БОЗАИНИЦИ: Лалугер-Spemophilus citellus
                           Видра –lutra lutra

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:    Жълтокоремна бумка-Bombina vani
      Обикновена блатна костенурка-Emys orbicularis
      Шипобедрена блатна костенурка-Testudo graeca
      Шипоопашата костенурка-Testudo hermanni

58



РИБИ: Обикновен щипок –Cobitos taenia
             Балкански щипок  -Sabaneiewia aurata

БЕЗГРЪБНАЧНИ: Бисерна мида- Unio crassus

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ -  в община Лесичово се срещат в селата:
с.Церово- в местностите”Манастира”,”Орехова лъка”,”Баталите”, Драганова лъка”- 

се срещат видовете: Черен бъз, Бъзак, Глухарче,  Гръмотрън, Подбел, Росопас, Зайча 
сянка.

с.Калугерово-  в  местностите”Гледжовец”,”Крантовица”,”Полето”-се  срещат 
видовете:

Червен кантарион, Жълт кантарион, Шапиче, Слез, Смрадлика.
с.Боримечково-  в  местностите”Коджа  таш”,  “Кабата”,  ”Карана”,  “Чардака”-се 

срещат видовете:
Шипка, Риган, Синя жлъчка, Подбел.
с.Лесичово  - в местностите „Стубела”,”Слатина”,”Драгомащица”, “Папратница”се 

срещат видовете: Лайка, Еньовче, Подбел, Змийско мляко и Овчарска торбичка.

Мероприятия  извършени  от  общината  за  намаляване  и  ограничаване  на 
шумовото натоварване /ремонт на пътни участъци,озеленяване/.

Ремонт на път PAZ/ІІІ-80402/ Боримечково-Лесичово – 22 100 лв.
Ремонт на път PAZ1103/ІІІ-803/ Калугерово –Карабунар -45 400 лв.
Ремонт на път PAZ1102/ІІІ-803/ Калугерово – Елшица – 10 000 лв.
Ремонт на път /ІІІ-803/ Динката – Памидово – 10 000 лв.
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