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І. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
І.1.ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА
ИНФОРМАЦИЯ
І.1.1 ГЕОГРАФСКО
СТРАНАТА

И

ТЕРИТОРИАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНА

ПОЛОЖЕНИЕ

СПРЯМО

ТЕРИТОРИЯТА

НА

Община Златоград е южна община в Република България, намираща се
на около 300 км от столицата- София и на около 70 км от международния
курортен комплекс Пампорово. В близост е и до предвидените за изграждане
международни коридори /Маказа/. На изток община Златоград граничи с
общините Кирково и Джебел, на север с община Неделино, а на запад с общините
Мадан и Рудозем. Южната `и землищна граница съвпада с границата на
Република България с Република Гърция.
В административно отношение тя е в Смолянска област и е географски
център на общини в Южна България. Административния център е град Златоград,
най-южния български град, обединяващ около себе си девет населени местаСтарцево, Долен, Ерма река, Аламовци, Цацаровци, Страшимир, Пресока и
Кушла .
Територията на общината обхваща площ от 175.8 км2 .

Общинска програма за опазване на околната среда /2008-2013/

1

І.1.2 РЕЛЕФ

Община Златоград е с надморска височина от 385 до 1118 м. Град
Златоград е най-ниско разположеното населено място в общината- 420-550 м.
Релефът е планински, като на места рязко се променя - редуват се стръмни
склонове и дълбоки долини.
Селското стопанство се характеризира със силно разкъсани
селскостопански площи, като средният им наклон е 10-12 о . В горите найразпространени са широколистна дървесна растителност - бук , габър , дъб , бреза
и дрян, а от иглолистните видове- смърч, ела, бял и черен бор.
№ по
ред

Землище

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гр. Златоград
С. Старцево
С. Долен
С. Кушла
С. Аламовци
С. Ерма река
С. Фабрика
С. Страшимир
ОБЩО:

В таблица 1 са дадени площите на отделните фондове
Селскостопански
Държавен
Фонд населени
фонд/дка
горски
места дка
фонд/дка
9 364
55 346
2 024
4 450
12 423
782
3 592
14 578
370
1 982
10 501
101
1 997
16 801
126
2 959
25 736
692
551
6 076
93
451
3 134
160
25 346
144 595
4 384

Селскостопанския поземлен фонд е 25 346 дка. Обработваемата земя
възлиза на 11 840 дка в това число ниви /орна земя/- 5841 дка. На човек от
населението се пада по 0,7 дка обработваема земя.
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По статистически данни ежегодно в частните земеделски стопанства се
отглеждат следните култури - тютюн, картофи, зеленчуци, трайни насаждения ягоди.
№

Култура

Прогноза в т.ч. дка
Действител Среден
Общо
всичко
но засети добив на количест
дка
/дка/
/кг/
во /кг/
еднолични фирми, кооперации
стопани
2
3
4
5
6
7
8
450
450
0
400
100
40,000

1
1 Царевица зърно
2 Царевица -силаж
3 Фуражен грах
4 Градински грах
5 Фасул
6 Леща
7 Картофи /ранни/
8 Картофи
ср.р./късни/
9 Пипер /зелен/
10 Пипер/червен/
11 Пипер за млене
12 Домати /ранни/
13 Домати
ср.р./късни/
14 Краставици
15 Дини
16 Тикви
17 Др.зеленчуци на
открито
18 Трайни
насаждения,
всичко
19 в т.ч.овощни
видове
20 Ягоди
21 Лози
22 Тютюн
ориенталски

60
10
70
460
3
100
2,100

60
10
70
460
3
100
2,100

0
0
0
0
0
0
0

60
10
60
400
3
100
2000

1000
60,000
1200
12,000
100
6,000
30
12,000
20
6,000
700
70,000
660 1,200,000

90
20
10
31
200

90
20
10
30
200

0
0
0
0
0

100
20
10
30
200

800
500
400
1200
1,400

80,000
10,000
4,000
36,000
280,000

0
23
15
302

0
23
15
300

0
0
0
0

20
23
15
300

1,600
1000
1000

32,000
23,000
15,000

57

57

0

57

7

7

0

7

800

5,600

50
6
1,073

50
6
1,073

0
0
0

50
6
1,073

1000
400
132

15,000
2,400
143,000

І.1.3 КЛИМАТ
В климатично отношение районът принадлежи към Континенталносредиземноморска климатична област, Южнобългарска климатична подобласт,
Източнородопски нископланински климатичен район.
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Средногодишната температура на въздуха е 10,8 оС с максимум през юли
20,6 о С и минимум през януари - 0,8 о С, което говори за умерено лято и
сравнително мека зима. Екстремните стойности на средногодишната максимална
и средногодишната минимална температура са съответно 17,1о С и 4,9о С, като
средно месечната максимална е през август / 28,9о С/, а средно месечната
минимална през януари / - 3.9о С/.
Средногодишните валежи достигат до 1000л/кв.м. Характерни за района на
Златоград са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са
през есента и съчетани с големия водосборен басеин на р. Върбица са
предпоставка за големи прииждания на реката. Максималните валежни
количества /в mm/ за времето от април до октомври се движат от 10,0 за 5 min до
46,3 за 60 min и 59,7 за повече от 60 min.
Средногодишната относителна влажност на въздуха е 75%, с максимум
през ноември -85%, 13 бр. са дните с относителна влажност на въздуха- равна или
по-малка от 30%, което е показателно за добри растежни условия на горската и
тревната растителност в района.
Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0,9 m/sec до 1,2 m/sec, а
средногодишната скорост е 1,1 m/sec.
І.1.4 ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
На територията на община Златоград се намират находища на оловноцинкова руда със съдържание на рудата – 3.60 % олово и 3.85 % цинк.
Експлоатацията на находищата се осъществява от “Горубсо – Златоград” АД . В
момента дружеството е с 80 % частен капитал и 20 % държавно участие.
Запасите, които се разработват се намират в южната част на маданското рудно
поле, като експлоатационни работи се провеждат на три участъка - "Мързян",
"Гюдюрска" и "Андроу - Шумачевски дол" обособени в един рудник ”Ерма река”.
Запасите са от порядъка на 1,5 мил. тона. В дълбочина е установен мраморен
хоризонт с дебелина над 800 м. известен като първи мраморен хоризонт. Същият
е разломен от известните в района северозападни и запад-северозападни разломи,
около които са формирани метасоматични рудни тела с богати оловна цинкови
орудявания. В горнището на хоризонта е установена кварц кавернозна зона, която
акумулира термо-минерална вода. Метасоматичното орудяване е проучено с
дълбоки сондажи от повърхността. За разкриването на първи мраморен хоризонт
е прокарана шахта ”Метливко”, “Тръбно кабелна” и ”Вентилационна”
разположена в източната част на Ермореченската геотермална аномалия. На
хор.З00 са прокарани водоотливен комплекс и водопонизителни сондажи и се
намират в пряка връзка с термалната вода под кота 485 с температура 92о С .
Оловно-цинковите руди се обогатяват в Обогатителна фабрика ”Ерма река” и се
добиват оловни и цинкови концентрати.
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І.2. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА
І.2.1 ВЪЗДУХ
Неповторимата природа на Родопите явяваща се уникално съчетание от
чист планински въздух, воден ресурс, планински и скален масив ,
биоразнообразие привлича любители на лова и риболова, туристи и планинари.

На територията на общината се намират пет от 43 –те наблюдавани от
РИОСВ гр. Смолян обекти без пречиствателни станции и това са : “Белотекс”,
“ЕС-БИ-ЕН”, Оранжерия, “Златоград-автотранспорт”, “Бултекс”.
Друг от наблюдаваните обекти на територията на общината е
Обогатителната фабрика в с. Ерма река. За пречистване на отпадните води при
обогатяването под фабриката е изградено хвостохранилище. То е намивен тип с
насипна стена и глинено ядро. Пречиствателният ефект е в механичното утаяване
на шламовите материали. То е собственост на “Горубсо-Златоград” АД. От месец
април 1999 година до 2002 са преустановени работите по добива и преработката
на руди. Многобройни са постъпилите жалби и подписки от жителите на с.Ерма
река и Крушкова махала. При извършените две емисионни измервания в селото –
съответно на 04.07. 1996 г и 06.01. 1998г/ серен двуокис, азотен двуокис, прах и
оловни аерозоли се констатира, че само стойността на прах на 04.07. 1996 г е над
ПДК/ср.ден/, измерената стойност е 0.26 мг/м3 при ПДК средно на ден – 0.25
мг/м3, останалите стойности в нормите. В района на фабриката е характерна
специфична миризма, която се дължи на флотационното масло /безвредно/,
допълващо се от миризмата на термална вода. Интезитетът на миризмата се
променя през различните часове на денонощието и през годишните времена под
влиянието на метеорологични фактори и интезитета на изхвърляне на свеж
отпадък. Вятърът е в посока от хвостохранилището към селото и флотационната
фабрика. Отлагането на хвостта започва още преди енергията на потока да се
погаси в чашата на езерото. Отложеният хвостов пясък е в сухата част на
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хвостохранилището. Всичко това при засушаване и при вятър е предпоставка за
увеличаване запрашаемостта в селото. Транспортът по улицата е през Крушкова
махала, през нея се извозват оловно-цинковият концентрат и баластрата за
надграждане на хвостохранилището. Собствениците са задължени да извозват
рудата през селото само през светлата част на денонощието, а колите да бъдат
добре уплътнени с брезентови покрития.
Несъмнено върху чистотата на атмосферния въздух в района на общината
оказва и антропогенния фактор през есенно – зимния период вследствия емисии
от отоплителни инсталации в частни и обществени сгради. През пролетта се
наблюдават завишени стойности на прах и фини прахови частици, вследствие
както от останалия пясък от зимното опесъчаване, така и поради нереализираният
все още проект за охранителни канали, което е допълнителна предпоставка за
свличане на наноси и затлачвания.
І.2.2 ВОДИ
І.2.2.1 РЕКИ И ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
През последните години се забелязват тенденции към засушаване.
Глобалното затопляне на климата води до намаляване на общите водни ресурси,
които са ограничени както за цялата страна така и за общината. Във връзка с това
някои притоци са напълно пресъхнали. С всяка изминала година периода на
засушаване през летния сезон се увеличава, а високите температури водят до
силно намаляване на влагата в почвата . Това силно се отразява върху селското
стопанство, върху водните запаси и водопотреблението. Възникналите пожари
през изминалата година до голяма степен се дължат на засушаването . Отчита се ,
че водните ресурси са намалели с около 30 % спрямо минали години. Също така
приблизително 50 % от водата се губи вследствие често настъпващи аварии,
поради амортизиралата се вече вътрешна водоснабдителна мрежа . Това трябва да
ни напомни, че е необходимо да се вземат сериозни мерки за преодоляването на
тези проблеми. Във връзка с това към МОСВ е изготвена програма, в която се
насочват усилията към пестеливо използване на водата, изграждане на язовири за
увеличаване на обема и регулиране на водния отток. Отделя се сериозно
внимание върху повишаване културата на потребление, засилване на
пропагандната дейност в това отношение.
През територията на Община Златоград преминава р. Върбица с обща
дължина 98,1 км и с водосборна площ 1202,8 км2 . Тя води началото си от
вливането на реките Малка река и Голяма река в центъра на гр. Златоград. И
двата притока имат нарушение на естествения си отток чрез съществуващите
хидротехнически съоръжения- язовир “Златоград” на Малка река и
хвостохранилище “Ерма река” на р. Ерма река- приток на р. Голяма река. Освен
това притоци на р. Върбица са реките- Неделинска и Кушленска. Терасата на р.
Върбица в местността “Пресека” се използува за водоснабдяването на гр.
Златоград, посредством 4 бр. водовземни кладенци.
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На територията на община Златоград се намират язовир “Златоград” и
микроязовир “Хасидере” .
Язовир Златоград се намира на 3,5 км. западно от гр.Златоград по посока на
село Аламовци. Въведен е в експлоатация през 1968 г. Изграден е за осигуряване
на промишлено водоснабдяване на “Горубсо” и за питейни нужди на с. Ерма река.
Короната на стената е с дължина 146 м, ширина 5м и височина 52 м.
Денивелацията между кота корона и кота преливник е 2,5 м. Завирения обем на
язовира е 38,20 . 106 m3 .
Микроязовир Хасидере е с площ 26,73 км2 с завирен обем – 4,4 . 106 m3 ,
височина на стената 52 м и дължина 146 м.
Хвостохранилище “Ерма река” се намира на 8 км от гр.Златоград и на 5км
на изток от с.Ерма река. Стената му прегражда Ерма река на двеста метра от
вливането и в Голяма река. Въведено е в експлоатация през 1964 г.,
непосредствено след пускане на флотационната фабрика. То е язовирен тип.
Хвостът от флотационната фабрика се изпуска директно в реката, която го
транспортира до опашката на хвостохранилището и от там започва неговото
отлагане с естествено придвижване към района на стената. За пречистване на
водата през стената се подържа утаечно езеро в дължина най-малко 300 м .
Короната на стената е с дължина 300м, ширина 20м и височина 75 м. Котата
на короната е 582.5м., котата на водното ниво на преливника е 577.5м. Дължината
на опашката е 3 км. с дължина на утаечното езеро 450м. Денивелацията между
кота корона и кота преливник е 5м. Завирения обем на хвостохранилището е
13.5.106 m3 .
Наличието на това съоръжение е довело до пълен дисбаланс на
екосистемите в непосредствена близост с хвостохранилището. От провежданите
в района на хвостохранилището мониторингови и контролни анализи на водата,
почви и прахови емисии във въздуха е установено наличие на тежки метали и
говорят за наличие на здравно – хигиенен риск за населението.
І.2.3 МИНЕРАЛНИ ВОДИ
Към подземните богатства може да се отнесе и геотермалното находище
Ерма река.
Геотермалната аномалия Ерма река е уникално и перспективно енергийно и
балнеоложко находище в България. Открита е по време на проучването на
оловно- цинковите руди в района на село Ерма река и село Аламовци – община
Златоград. За изясняването на тази аномалия са прокарани 60 дълбоки структурни
сондажа с дължина около 1500 метра. В резултат на изследването е установен
дебел мраморен хоризонт в района на реките Ерма и Малка на площ от около 30
кв.км. от кота +360 m до кота –2000 m. В горнището на мраморния хоризонт е
установена кварц кавернозна зона с променлива дебелина от 1,4м.-52м. , където
са акумулирани геотермалните води. Някой сондажи установяват каверни с
неуточнена дълбочина вероятно 500 до 1250 метра, пълни с термоминерална вода
с температура от 92 ºC. Термалната вода в региона има постоянно пиезометрично
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ниво на кота +485 метра. В дълбочина температурите се увеличават като в
западната част на аномалията сондаж № 13 е измерена температура от 128ºC. На
територията на България, геотермалната вода няма самоизлив на земната
повърхност, докато на територията на съседна Гърция, геотермалната вода
дренира на кота +430 метра в долината на река Елидже, с температура до 53 ºC.
Термо-минералната система Ерма река – Елидже е трансгранична
геотермална система.
Геотермалната вода в региона на Златоград е общинска собственост и не е
включена в списъка на минералните извори – право на водите държавна
собственост по силата на Анекс 2, чл. 14, т. 2 от Закона за водите.
Статичните запаси са около 200 .106 m3 . Температурата на водата е 92–128о
С, а динамичните запаси 30 – 100 л/сек , средно 60 л/сек . Химичният състав на
водата е сходен с този на изворите в Беденските минерални бани и село Баните Смолянска област. Водата може да се използва за балнео лечение.
Топлинният потенциал на термалната вода дава възможности за:
1. Изграждане на геотермална станция.
2. Топлофикация на жилищни, административи и промишлени сгради в гр.
Златоград.
3. Оранжерийно производство.
4. Изграждане на балнеосанаториум, бани, плувни басейни.
І.2.4 СТЕПЕН НА ИЗГРАДЕНОСТ, СТЕПЕН НА ПОЛЗВАЕМОСТ И
СЪСТОЯНИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА
Приоритет в инвестиционната екологична програма на Община Златоград е
изграждането, рехабилитацията и реконструкция на канализационните мрежи по
населени места, строителство на отвеждащи колектори, както и пречиствателни
станции за битови отпадни води към тях.
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Гр.Златоград
Канализационната мрежа на гр. Златоград е изградена през 1965 година.
Обхваща 70 % от града, като в много участъци канализационните канали са с
малко и недостатъчно сечение. Канализацията е проектирана и изпълнена от
смесен тип. Поради това е необходимо изграждането на един основен елемент –
охранителни канали, като неизпълнението му до този момент допълнително е
довело до компрометиране на канализацията в крайните квартали. Необходимо е
да бъдат доизградени основните колектори, които да обхванат
нови
канализационни клонове, както и реконструкция на съществуващи аварирали
участъци.
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До момента съществуващата канализационна мрежа на гр.Златоград е
построена на базата на работни проекти от 1961г, 1982г, 1986 г, 1989 г и 1994 . За
да бъде завършена канализационната мрежа е необходимо да се изпълнят
дейности свързани с доизграждане, рехабилитация и реконструкция на следните
обекти :
Обект “Главен канализационен колектор 1А” гр. Златоград
Главен колектор IА зауства във ПСОВ гр. Златоград намираща се в
промишлената зона. От тук трасето му минава по левия бряг на река Върбица,
преминава през централната част на града и към настоящият момент е достигнал
района на архитектурно-етнографския комплекс на гр.Златоград. В тази част на
града, колектора е ситуиран в най- ниската част на регулацията по десния бряг на
река Голяма, респ. р.Върбица . По този начин се гарантира на 100 % улавянето на
битово-дъждовният отток от цялата територия разположена южно от реката. На
подходящи места са устроени дъждопреливници, които заустват в реката и
поддържат едни оптимални диаметри на колектора. В участъците, където брега
на реката е в естествения си ерозирал вид, са предвидени подпорни стени. Това
допълнително мероприятие гарантира сигурността на Главния колектор,
завършване корекцията на р.Голяма в този район, благоустрояване на десния бряг
на реката.
Обща дължина на Колектор ІА – 3748 м, в т.ч.1210 м бетонови тръби Ф 800
мм ,1488 м - Ф 600 мм, 1006 м –Ф 500 мм и 44 м – Ф 400 мм.
В коритото на реката в непосредствена близост до подпорните стени са
ситуирани и изпълнени 2317 м. Останалата част е предвидена и се изпълнява зад
подпорните стени на корекцията на р.Върбица по десния бряг на реката. Тази
част от колектора, която се полага в коритото на реката до подпорните стени се
изпълнява в бетонов кожух тип “бетонов праг”.
През 1999 год е изпълнен участък с дължина 1526 м, от заустването /в
близост до площадката на ПСОВ/ до РШ 31 и са усвоени 867000 лв.
През 2000 год до 31.01.2001год са изпълнени още 805м и са усвоени
493587 лв.
През 2002 год. са изпълнени 150 м и усвоени 200000 лв.
През 2003 год са изпълнени 150 м и усвоени 278000 лв.
През 2005 год. са осигурени 1 000 000 лв. Средствата са усвоени като
следва :
• за строително-монтажни работи - 980 225 лв.
• за независим надзор в строителството: 10 533 лв, в това число : 3178
лв. – за 2003 година и 7355 лв- за 2005 година.
• За надзор в проектирането от 2001 год. – 825 лв.
• За проект – 5 460 лв.
• За авторски надзор - 2 517 лв., в това число : за 2003 год. - 537
лв., за 2005 год. - 1 980 лв.
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• За координатор по охрана на труда - 360 лв.
• За становище от КАТ - 80 лв.
През 2005 год е изпълнен участък с дължина 298 м - подпорни стени и
колектор и 60 м- фундаменти на подпорни стени.
Общо изпълнен участък от началото до 31.12.2005 год.– 2898 м и усвоени
средства –2 836 213 лв.
За изпълнение остава участък с дължина 879 м от Главния колектор и 150 м канал.
клонове, в които влизат :
- канал от полипропиленови тръби ф200 – 30 лм;
- канал от полипропиленови тръби ф300 – 120 лм;
- канал от полипропиленови тръби ф400 – 114 лм;
- канал от полипропиленови тръби ф500 – 645 лм;
- канал от полипропиленови тръби ф600 – 120 лм;

Обект “Главен колектор ІІ А и ІІ Б гр. Златоград”
Реализацията на проекта ще доведе до една по добра експлоатация на
съществуващата канализационна мрежа в гр.Златоград, която в отделни участъци
е напълно амортизирана и не функционира. Колектори ІІ А и ІІБ ще събират
отпадните води формирани от населението и разтоварват в съществуваща
канализация - Главен колектор І .
Реализацията на проект “Главен колектор ІІ А и ІІ Б, канализация
гр.Златоград, община Златоград”, ще се отрази в значителна степен положително
върху околната среда в района. Обекта е приоритетен в Програмата за опазване
на околната среда в община Златоград , сектор Канализация на населените места.
За обекта до момента са отпуснати и усвоени средства в размер на
1400000,00 лв от :
- Целеви капиталови разходи за 2007 в размер на 1000000.00 лв;
- Финансиране от ПУДООС през 2007 в размер на 400 000.00 лв;
Със усвоените средства е изпълнен на почти 90% главен колектор ІІБ.
Предстои да бъдат осигурени средства за Главен колектор ІІА и довършване на
главен колектор ІІБ .
Обект “Главен колектор ІІ В, гр. Златоград”
Главен колектор ІІ-В е част от канализационната мрежа на гр.Златоград,
която осигурява отвеждането на битовия и дъждовен отток от югозападната част
на града – тези по поречието на р.Малка. Проектът предвижда изграждането на
канализационна мрежа по улиците на кв.Малка река за отвеждането на отпадните
битови и дъждовни води и заустването им в Главен колектор ІІ-Б.
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Реализацията на проекта ще се отрази положително върху околната среда,
като в голяма степен подобри екологичната обстановка в района и намали
замърсяването на водите р.Малка, която е приток на р. Върбица.
До момента за изпълнение на обекта не са отпускани средства. През месец
юни 2007 г е внесена Молба за безвъзмездно финансиране на обекта от ПУДООС
с вх. № КОЛ 700312/ 06.2007г .
Работният проект е съгласуван с БД”Източнобеломорски район” гр.Пловдив
и РИОСВ гр. Смолян.
Обект “Колектор и канализационна мрежа кв. Тракия”
Проект “Колектор и канализационна мрежа кв. Тракия” е разработен с цел
обхващане на битовите и дъждовни води от кв.”Тракия”. Основен приемник на
битовите отпадни води от кв. Тракия
ще бъде съществуващият битов
канализационен канал по ул. “Горски пътник”, а дъждовните води ще заустват в
дере “Вълчанов дол”. Същото е и водоприемник на повърхностните води от
квартал “Тракия” . В годините бреговете на Вълчанов дол постоянно са били
подложени на ерозия и отрицателното въздействие на водите, особено при
обилни дъждове и високи води. Това е принудило собствениците на имоти
покрай дерето със собствени усилия и труд да изградят подпорни стени, които
обаче в момента не отговарят на изискванията по нормативни документи по
отношение на хидротехническо строителство.
С реализацията на проект “Колектор и канализационна мрежа кв.
Тракия гр. Златоград - Корекция на дере Вълчанов дол” се цели да се
осигури защита от вредното въздействие на водите и ерозия на левия и десния
бряг на дерето , както и на новопроектираният канализационен профил,
разположен непосредствено зад стената от дясната страна на дерето.
Изпълнението на проекта се базира на съществуващия регулационен план и
обхваща всички улици на квартала и канализационните отклонения до
регулационната линия, с изключение на улица “Диана”, за която има отделен
разработен проект. Канализацията се изпълнява от канални гофрирани двуслойни
тръби и система от улични ревизионни шахти и дъждарки за отвеждане на
дъждовни води.
В проекта е заложено двустранно укрепване на изкопите с цел запазване на
част от уличното платно, както и последващо възстановяване на същото и
асфалтиране.
Проектната разработка е съобразена със съществуващите улични
съоръжения, ел. съобщителни и ВиК проводи.
Подпорните стени ще се изграждат от левия и десния бряг на дерето и са с
дължини съответно :
- ляв бряг – с дължина 164.36м ;
- десен бряг – с дължина 163.04м.
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Напречното сечение на дерето, височината на видимата част от подпорната
стена – 2.5 м и светлото разстояние между двете подпорни стени , които оформят
левия и десния бряг на дерето – между 4.20 и 5.50 м са съобразени както със
скоростта , така и с очакваното водно количество при високата приливна вълна,
отговаряща на 0.1 %.
До момента за изпълнение на обекта “Колектор и канализационна мрежа
кв. Тракия” не са отпускани средства.

Обект “Изграждане на второстепенна канализационна мрежа в кв.
”Рингова пещ”, кв. ”Изгрев” и др.” гр. Златоград»
За обхващане на битовите и дъждовни води от новите квартали е
необходимо да се извърши проектиране и изпълнение на второстепенната
канализационна мрежа.
Обект Реконструкция на канализационна мрежа гр. Златоград”
Изграждането на канализационната мрежа в гр. Златоград е започнало още
през 1965 година. Към момента обхваща над 70% от града, но в много участъци
канализационните канали са с малко и недостатъчно сечение. Неизпълнението на
един от основните елементи на канализационната мрежа до момента, а именно
охранителни канали , допълнително са довели до компрометиране на
съществуващата канализационна мрежа. Ето защо е необходимо да се
предприемат действия, свързани с проектиране и реализация на реконструкция и
рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа.
Обект- “Канализационна мрежа гр. Златоград, част - Охранителни
канали»
Изграждането на канализационната мрежа в гр. Златоград е започнало още
през 1965 година. В много участъци канализационните канали са с малко и
недостатъчно сечение. Канализацията е проектирана и изпълнена от смесен тип.
Поради това е необходимо изграждането на един основен елемент – охранителни
канали, като неизпълнението му до този момент допълнително е довело до
компрометиране на канализацията в крайните квартали.
За да се преустанови и с проблема свързан с наносите от земни маси след
всеки дъжд е необходимо отвеждането на повърхностните води, чрез изграждане
на охранителните канали.
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Необходимо е спешно да се предприемат действия свързани с проектиране и
реализация на проект «Канализационна мрежа, част - Охранителни канали гр.
Златоград»
Пречиствателна станция за отпадни води гр. Златоград
С изграждането на пречиствателната станция за отпадни води в
гр.Златоград по проект 01.06.06 – “Arda River Basin – Conctruction of three Urban
Wasste Water Treatment Plants – Madan, Rudozem, Zlatograd”, реализиран поп
Програма “ФАР – ТГС” на ЕС, завършва цикъла по събиране и отвеждане на
битовите отпадни води. С въвеждането и в експлоатация през месец февруари
2008 г се реши един от най-сериозните екологични проблеми на община
Златоград, свързан със завърсяването на водите на р. Върбица. Успоредно с това е
необходимо да се направи оценка и предприемат действия за осигуряване на
средства и реализиране на цитираните по – горе обекти, с цел доизграждане и
реконструкция на канализационната мрежа на града с цел използване на пълния
капацитет на пречиствателната станция и постигане на максимален ефект от
изграждането и.
с.Старцево
В село Старцево с население 2 750 жители,строителството на
канализационната мрежа е започнало през 2001г и към момента са изградени
трите основни събирателни колектора и малка част от второстепенната
канализационна мрежа – Мушкова падина 2.
За да бъде завършен цикъла по събиране и отвеждане на битовите отпадни
води до пречиствателна станция с. Старцево е необходимо реализацията на :
Обект - Канализация с.Старцево , Подобект - Канализация с.Старцево
- дерета "Мушкова падина2", "Марева падина 2а", "Джамийска",
"Бодурова" и "Мангарова падина"
За завършване на цикъла по отвеждане на битовите отпадни води до
обслужващите колектори е необходима реализацията на второстепенната
канализационна мрежа – завършване на канализацията на Мушкова падина –
входна шахта и изграждане на такава в Мушкова падина 2, Марева падина 2а,
Джамийска падина, Бодурова падина, Мангарова падина, Езилева падина.
Битовите отпадни води от събирателните колектори ще бъдат отведени в
проектиращата се в Пречиствателна станция за отпадни води , с което ще се
завърши цикъла по отвеждането и пречистване на битовите отпадни води от
населеното място.
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С реализацията на проектните предвиждания ще се предотврати реалния
риск от възникване на епдемии, ще се благоустроят съседните парцели и в
значителна степен ще се подобрят условията на живот в с. Старцево.
За финасиране на обекта е разработена и представена необходимата
документация в ПУДООС с Молба Вх. № КАН 501578/21.12.2005г. С решение на
УС на ПУДООС от 25.07.2007 г за обекта е отпусната безвъзмездна помощ в
размер на 445 023, 00 лв. В момента се провежда обществена поръчка за избор на
изпълнител на обекта.
За цялостното завършване на обекта са необходими още 5 710 977,00 лв.
Обект «Реконструкция на канализационната мрежа в с. Старцево
/прибл. 1.5 км/»
Съществуващата канализационната мрежа в с.Старцево обхваща само 20 %
от селото, като в много участъци канализационните канали са с малко и
недостатъчно сечение. Канализацията е проектирана и изпълнена от смесен тип.
В годините същата се е компрометирала и се нуждае от реконструкция.
В последните години в с. Старцево се обособиха нови жилищни парцели и
квартали, отпадните води от които не могат да се поемат от съществущата
канализационна мрежа .
С цел завършване на цикъла на събиране и отвеждане на битовите отпадни
води и по- голяма ефективност от работата на бъдещата ПСОВ е необходимо
спешно проектиране и реализация на проект “Реконструкция на
канализационната мрежа в с. Старцево /прибл. 1.5 км/” .
Обект «Пречиствателна станция за отпадни води с. Старцево»
За завършване на цикъла по отвеждане на битовите отпадни води до
обслужващите колектори е необходима реализацията на второстепенната
канализационна мрежа – завършване на канализацията на Мушкова падина –
входна шахта и изграждане на такава в Мушкова падина 2, Марева падина 2а,
Джамийска падина, Бодурова падина, Мангарова падина, Езилева падина.
Битовите отпадни води от събирателните колектори ще бъдат отведени в
проектиращата се Пречиствателна станция за отпадни води , с което ще се
завърши цикъла по отвеждането и пречистване на битовите отпадни води от
населеното място.
С реализацията на проектните предвиждания ще се предотврати реалния
риск от възникване на епидемии и в значителна степен ще се подобрят условията
на живот в с. Старцево.
Терена на бъдещата пречиствателна станция в с. Старцево е отреден и за
обекта има изготвен идеен проект.
Предстои да бъде изготвен работен проект за ПСОВ с. Старцево и неговот
съгласуване с РИОСВ гр.Смолян и БД”Източнобеломорски район” гр. Пловдив.
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с.Долен
Село Долен е населено място с 1368 жители и в което до 2007 година
нямаше канализационна мрежа и сърателен колектор и отпадните води се от
домакинствата заустваха в най-близките дерета. Това създава предпоставка за
замърсяване на околната среда и представлява потенциална опасност за здравето
на населението.
Канализация с. Долен включва проектирането на 3 събирателни колектора и
второстепенната канализационна мрежа към тях. Работен проект към момента
има само за Главен събирателен колектор І. През 2006 година обекта е включен в
списъка с приоритетните екологични обекти за изпълнение през 2006 и е
осигурено финансиране в размер на 600000.00 лв от ДБ. Обекта е дофинансиран
през 2007г със средства от ПУДООС в размер на 300006.00 лв.
За завършване на канализационната мрежа в с. Долен е необходимо да бъде
извършено проектиране и реализация на главен колектор ІІ и ІІІ и ПСОВ,
канализационните отклонения към тях и второстепенната канализационна
мрежа.
Към момента е възложено изготвянето на работен проект за главен колектор
II . Необходимо е да се изготви и изпълни работен проект за :
Обект „ Главен колектор ІІІ и ПСОВ „ с. Долен
с.Ерма река
С. Ерма река е от V-функционален тип и е с население 1260 жители.
Намира се в долината на р. Ерма река и отстои на 18 км от гр. Златоград.
Относителните превишения на релефа се колебаят от 550 до 750м. Климатът е
умерен,
преходно-континентален,
среднопланински
със
специфични
микроклиматични особености от силното беломорско влияние.
Необходимо е да се има впредвид, че населеното място до момента няма
изграден колектор и канализационна мрежа и отпадните води се изливат в реката
и прилежащите дерета, а тя от своя страна се влива в р. Върбица. Това създава
предпоставка за замърсяване на околната среда и представлява потенциална
опасност за здравето населението.
Реализацията на проект» Главен канализационен колектор и вътрешна
канализационна с. Ерма река» ще се отрази в значителна степен положително
върху околната среда в района.
Решението на канализацонната мрежа е определено на база топографски
особености на терена, функционалния тип на населеното място и регулационният
план на селото. На тази база са предвидени два главни колектора и вътрешна
канализационна мрежа само за битови отпадни води /с цел бъдещето
пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води да бъде с минимални
габарити и стойност/.
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Трасето и на двата главни канализационни колектора І и ІІ е изцяло само
коритото на р. Ерма река.
Главен канализационен колектор І е с дължина 2075 м с двуслойни тръби
ПЕВП /гофрирани и муфирани/ Ф315 мм и Главен канализационен колектор ІІ с
дължина 693м също с двуслойни тръби от ПЕВП Ф315 мм. Тръбите се монтират
в коритото на реката в защитен кожух /канал/.
Вътрешната канализационна мрежа обхваща 25 канализационни клона с
различна дължинна и различни диаметри /всички с тръби с ПЕВП, двуслойни,
гофрирани, муфирани/.
Капаците на всички ревизионни шахти на главни канализационни
колектори и клонове са от полимербетон Ф60см. Част от РШ са обикновени и
част от РШ са каскадни.
Предвижда се кота капак на РШ в коритото на реката на 30 см от терена /
над дъно река/ и с плътни капаци от полимер бетон.
Главните канализационни колектори няма да бъдат с пълен напречен
профил на тръба Ф315мм с отпадни води и ще ги провеждат безнапорно.
През 2007 година са отпуснати 300000.00 лв от ПУДООС . Изпълнени са
следните видове СМР – положени са тръби бетонови тръби ф 315 - 592м, РЕ-ВП
ф 200 -111м, РЕ-ВП ф 160 -91 м.
с.Аламовци
Село Аламовци е съставно населено място на община Златоград от VІІ
функционален тип с население около 460 жители. Вследствие на чувствителното
намаляване на дебита на съществуващите каптажни източници за водоснабдяване
в селото практически няма вода във водопроводната мрежа. През 2004 година е
изготвен работен проект “ Допълнително водоснабдяване на с. Аламовци, община
Златоград “ .
В края на 2006 г УС на ПУДООС отпусна средства в размер на 246 469,94
лв под формата на безвъзмездна помощ за реализация на обекта. Обекта се
реализира през 2007 година и със усвоените средства са изпълнени следните
дейности по обекта :
Водохващането се извършва посредством две водни камери, като първата е
за утаяване на водата, а от втората се извършва същинското водовземане и една
суха камера. В сухата камера са разположени арматурите и се осъществява
достъпа до водните камери. Изпълнена е тръбна система за отстраняване на
утайките от първа водна камера от тръби РЕНDф110. Във втората водна камера
са разположени хранителната тръба към водоем от тръби РЕНDф63/3.6 за
транспорт на 1.361 l/s и преливно – изпразнителна система от тръби РЕНDф110
за провеждане на 5.32 l/s.
Достъпът до галерията на животни и хора е ограничен от ограда.
Транспорта на вода от галерията до съществуващият водоем се осъществява
от напорен водопровод от тръби РЕНDф63/3.6, при оразмерителни данни Qср,д =
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1.36 l/s, V= 0.61 м/с и хидравличен наклон J = 0.0075. Поради високото налягане
във водопровода при т. 211 и 212 по-голямо от 60 м е изпълнена облекчителна
шахта.
По трасето на водопровода се изпълниха където е необходимо, укрепващи
подпорни стенички и опорни блокове /в хоризонтални чупки с ъгъл по-малък от
1800 /
За да бъде завършено водоснабдяването на населението от с. Аламовци
е необходимо да бъде извършено проектиране и изпълнение на вътрешната
водоснабдителна мрежа .
За осигуряване на населението от с. Аламовци с необходимото количество
вода е необходимо да се проектира и изпълни още един водем с вместимост 50
м3, към съществуващият вече 100 кубиков.
Освен това е необходимо да бъде подменена съществуващата вътрешната
водопроводна мрежа, която е на повече от 35 години, изпълнена от етернитови
тръби. При изготвянето на работният проект трябва да се преразгледа и трасето
на съществуващият водопровод, като се даде алтернативно решение на проблема
с честите му аварии, причини за което което според специалисти са силно
пресечения терен и повърхностното му разположение.
Населеното място е зонирано на ниска и висока зона. Необходимо е да се
проектира и изпълни реконструкция на съществуваща и изграждане на нова
вътрешна водоснабдителна мрежа съответно за :
Ниска зона – водопродната мрежа с обща дължина 755м, от които 300 м за
довеждащ водопровод.
Висока зона - водопродната мрежа с обща дължина 670 м, от които 300 м за
довеждащ водопровод.
Сградните отклонения за двете зони са с обща дължина 588 м .
Общата дължина на водопроводната мрежа която подлежи на
реконструкция и доизграждане е 2013 м.
По отношение на канализацията трябва да отбележим факта, че с. Аламовци
е населено място с частична, крайно недостатъчна изградена канализационна
мрежа с обща дължина около 200м , изпълнена от бетонови тръби ф300, 400, 500.
Отпадните води се изливат в деретата, а от там постъпват в р. Малка- яз.
Златоград – р.Малка - р.Върбица- р. Арда – р. Марица, които са с безспорно
трансгранично значение. Реализацията на проектните виждания и пречистването
на водите е необходимост и защото в инвестиционната програма на община
Златоград в областта на водоснабдяването се предвижда допълнително
водоснабдяване на гр.Златоград и с. Старцево от язовир Златоград. Ето защо е
необходимо да се предприемат действия и в най- кратки срокове да се проектира
изграждането на канализационна мрежа в селото и отвеждане на отпадните води
до пречиствателно съоръжение.
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Предварителните проучвания показаха, че за да бъдат отведени битовите
отпадни води от селото трябва да се даде техническо решение във фаза работно
проектиране на три събирателни колектора и канализационната мрежа към тях с
обща дължина 1255м и пречиствателно съоръжение.
І.2.5 ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Закона за водите урежда обществените отношения свързани с управлението
на водите на територията на Република България като общонационален неделим
природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения.
Целта му е да осигури интегрирано управление на водите в интерес на
обществото и за опазване на здравето на населението, както и да създаде условия
за:
1. осигуряване на достатъчно количество и добро качество на повърхностните
и подземните води за устойчиво, балансирано и справедливо водовземане;
2. намаляване на замърсяването на водите;
3. намаляване на заустванията, емисиите и изпусканията на замърсени води
без тяхното пречистване;
Закона за водите сочи и конкретните мерки и действия, към които е
необходимо да бъдат насочени усилията на всички заинтересовани страни и
ползватели на природния ресурс, а именно:
1. предотвратяване влошаването, както и опазване и подобряване състоянието
на водните екосистеми, на пряко зависимите от тях сухоземни екосистеми и
влажни зони;
2. насърчаване на устойчивото използване на водите чрез дългосрочно
опазване на наличните водни ресурси;
3. комплексно, многократно и ефективно използване на водните ресурси;
4. прилагане на мерки за опазване и подобряване на водната среда;
5. осигуряване на непрекъснато намаляване на замърсяването на подземните
води и предотвратяване на замърсяването им;
6. намаляване на последиците от наводнения и засушавания.
Управлението на водите в страната ни се осъществява на национално и
басейново ниво. Принципът на басейново управление се основава на естественото
разположение на водоемите между водосборните области на една или няколко
основни реки на територията на Република България. Районите на басейново
управление са четири, като р. Върбица е приток на р. Арда, а тя от своя страна се
влива в р. Марица и попадат в Източно беломорския район на управление на
водите. Той обхваща водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда. Трите реки
са трансгранични, като Арда и Тунджа са част от международния речен басейн на
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р. Марица. Части от речния басейн на р. Марица са разположени на териториите
на РГърция и РБългария.
Многогодишни са усилията на община Златоград да разреши не малките
проблеми във връзка с водоснабдяването на съставните и населени места.
Съществуващото положение е крайно тежко, а настъпващите засушавания през
летния период допълнително утежняват ситуацията.
В системата на “ВиК” на територията на община Златоград се използват
подземни води за питейно-битово водоснабдяване на населените места със
средногодишен максимален експлоатационен дебит
1. Общо водоснабдяване на населените места спрямо броя
на жителите, %
в това число, водоснабдено от мрежите експлоатирани
от ВиК ЕООД
в това число, водоснабдено от собствени водоизточници
2. Процент на жителите обхванати от канализиране на
отпадните води, %
3. Наличие на пречиствателни станции за питейни води, бр.
4. Потребление на вода м3/жител/година

90
83
7
56
няма
76,92

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Гр.Златоград
Гр. Златоград с население 8438 жители /към м. 02.2008/ и се водоснабдява
от група шахтови кладенци разположени в терасите на река Върбица и р.
Неделинска. Чрез помпена станция, напорен водопровод и изградени водоеми
питейната вода постъпва във водоснабдителната мрежа на града.
Водовземните кладенци са разположени в терасата на р. Върбица,
намиращи се на 4 км от мястото на заустване на главния колектор. В периода
2004 -2005 г бяха реализирани редица действия свързани с разрешаването на два
основни проблема свързани с замърсяването на водите на р. Върбица :
1. С въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр. Златоград, вече се пречистват
битовите отпадни води от канализационната мрежа на гр. Златоград, които преди
заустваха директно в реката;
2. За ликвидиране на общинското депо се изготви работен проект, чиято
реализация предстои през 2008 година и включва два основни етапа –
1-ви етап – Земни работи, изграждане на укрепително съоръжение - подпорна
стена от габиони и част от дренажната система, техн. рекултивация;
2-ри етап - Дренажно - хидроизолационни работи и биологическа рекултивация;
Напорният водопровод е от преди 35 години, изграден от етернитови тръби,
които са амортизирани, вследствие на което настъпват чести аварии. Към
разрешаването на този сериозен проблем, община Златоград трябва да насочи
Общинска програма за опазване на околната среда /2008-2013/

19

усилията си. Тук се отчита и факта, че по – голямата част от водопроводната
мрежа е разположена по уличната мрежа, като подземна инфраструктура, а
отстраняването на авариите е свързано с нарушаване на асфалтовата настилка. За
възстановяването и се изисква технологично време, а това съответно е свързано с
нарушаване на естетическия вид на улицата и нейното благоустрояване,
предпоставки за ПТП и др.
За решаване на проблема е необходимо спешно да се проектира и изпълни
реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Златоград.
с.Старцево
С.Старцево e с население 2706 жители и има дългогодишен проблем с
водоснабдяването, който през последните години се изостри драстично. Във
връзка с настъпващите засушавания през летния период на годината се
преминава към режим на водоподаване - по един час на всеки четири дни.
Водоснабдяването за с. Старцево се осъществява от водоснабдителна група
“Крайна”, откъдето се водоснабдяват още гр.Неделино и с.Долен, община
Златоград.
За нормалното водоснабдяване на тази група населени места са необходими
без режим 26 л/с вода непрекъснато. От друга страна шахтовите кладенци от
“Водоснабдителна система “Крайна” са изградени в терасата на р.Неделинска,
преди вливането в р. Тикленска.
От извора на р.Неделинска до шахтовите кладенци хидрологичните
параметри на реката са:
Пункт

Дължина Площ на
на реката водосбор
от извора а
F
км
км2
р.Неделинска 15,65
57,41

Ср.надморск Qср
а височина
на водосбора
Нср
м
м3/с
768
1,03

Qмак

Мо ср

м3/с
44,3

л/с.км
17,90

По метода на аналогията, като за аналог е избрана р.Малка Арда /данните се
извл. от раб. проект за допълн. водоснабдяване на населеното място/ и е определено екологично
минимално водно количество за р. Неделинска:
Q мин. 95%екол.=15.51 л/с
От тези данни се вижда, че съществува системен недостиг на питейна вода
в размер на разликата от 10.51 л/с. Това и налага системния режим на
водоподаване към населените места. Не без значение е и факта , че гр.Неделино е
в община Неделино, а с. Долен и с.Старцево са в община Община Златоград. От
тук е и логиката да се наложи по драстичен режим за селата.
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През 2003 г е разработен проект «Допълнително водоснабдяване на
с.Старцево, община Златоград» от Водоснабдителна група «Пресека» . Същата
водоснабдява гр.Златоград. Ресурсът на водоснабдителната група е 100л/с, за
водоснабдяване на гр.Златоград са необходими 30 л/с, което е доказателство за
излишък който може да бъде пренасочен за водоснабдяване на с.Старцево.
Проектът предвижда чрез водопровод от полиетиленови тръби с Ф200 и
дължина 6811м
да се захрани от водоем висока зона гр. Златоград –
съществуваща Помпена станция “Ерма река”. ПС “Ерма река” е собственост на
“ВиК” ЕООД гр.Смолян, която може да водоснабдява с.Старцево, чрез
съществуващ водоем в селото. Необходима е и подмяна на 1000 км тръби от
напорния водопровод.
Проект „Допълнително водоснабдяване на с. Старцево” се реализира в
периода 2006г – 2007г с със средства от ПУДООС в размер на 559228.00 лв.
отпуснати от са :
1. Положени са 5722м с тръби полиетилен висока плътност PE-HP
Ф200/6атм;
2. Положени са 1089м с тръби полиетилен висока плътност PE-HP
Ф200/10атм;
Общата дължина на изградения да момента водопровод е 6811 м.
Друг проблем, който с. Старцево спешно трябва да реши е старата
водопреносна мрежа в населеното място . Същата се е провокирала в годините на
експлоатация, а честите аварии водят да загуба на не малки количества вода.
Разработен е проект “Вътрешна водопроводна мрежа” с.Старцево, община
Златоград, който предвижда подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в
селото. Реализацията на проекта, ще окаже положително влияние върху околната
среда, защото цели:
- Ликвидиране на постоянната загуба на вода по провокираната вече в годините
водопреносна мрежа и ще се подобри качеството на подаваната вода;
- Подобряване облика на населеното място, защото проблема ще бъде решен
цялостно. Това ще позволи улиците да бъдат благоустроени и приведени в
естетически вид веднага след приключване на строителството;
За финансиране на обекта е разработена необходимата документация и е
подадена с Молба в ПУДООС. Проекта е одобрен по реда на ЗУТ и е съгласуван с
РИОСВ гр. Смолян и БД”Източнобеломорски район” гр. Пловдив. Очаква се
финансиране.
Съществен момент, на който трябва да се обърне внимание в
инвестиционната програма на с. Страцево по отношение на водоснабдителната
мрежа е необходимостта от проектиране и реализация на допълнителна
водопроводна мрежа за новите квартали. В момента се изготвя работен проект за
реализацията , на който ще се търси финансиране.
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с.Долен
С. Долен с население 1368 жители от няколко години също е на воден
режим. Водоснабдителна група “Крайна “ – съществува от тридесет години,
състои се от два шахтови кладенци, разположени на десният бряг на
р.“Неделинска”. Първоначално е водоснабдявала само село Долен. По-късно към
водоснабдителната група е включен гр.Неделино, а от преди 10 години и село
Старцево. В техническият проект за водоснабдителна група “Крайна” е отчетено,
че наличното водно количество за с. Старцево е недостатъчно и е необходимо да
се продължат проучванията на инвеститора за допълване недостига от питейна
вода. Общият дебит на водоизточника е 11 л/s, който очевидно е крайно
недостатъчен да захрани три населени места.
В периода е 2001-2004 г със средства от ФРИ се изградиха два броя
водоеми. Изготвен е и работен проект за зониране и реконструкция на
водоснабдителната мрежа на селото.
През 2007 година за реализация на обекта”Водоснабдяване на с. Долен” са
отпуснати средства в размер на 278 435.00 от ПУДООС. Положен е 1200 м нов
водопровод – “Главен клон І и ІІ - ниска зона “ и 1000м – “Главен клон І и ІІ висока зона” в улична регулация .
За довършване на обект “Водоснабдяване с.Долен” е необходимо
изпълнението на Клон 1 ниска зона и Клон 1 – висока зона и средства в размер на
– 172 136,56 лв, за които ще се търси допълнително финансиране.
Съществуващата до момента вътрешна водопреносна мрежа в с. Долен е
изпълнена също от етернитови тръби крайно амортизирани , вследствие на което
настъпват чести аварии. За решаване на проблема е необходимо спешно да се
проектира и изпълни реконструкция на 5км от съществуващата водоснабдителна
мрежа в с. Долен.
с.Ерма река
С. Ерма река е с население 1133 жители. В периода 2000 – 2007 г е
завършен обект ”Външно водоснабдяване с.Ерма река”. Изградени са 3809 м и
500 м3 водоем.
Следващите действия, които са необходими да бъдат направени във връзка
с решаване на проблемите по отношение водоснабдяване на населеното място е
необходимо реализацията на проект “Допълнително водоснабдяване с. Ерма
река”. Проекта включва цялостно изграждане на вътрешна водопроводна мрежа,
включително и разходна, както и зониране на водопроводната мрежа.
При теренната конфигурация на селото единственият правилен начин за
зониране на ниска и висока зона на уличната водопроводна мрежа в село Ерма
река е зонирането да започне от самия резервоар 500м3 , от там да се раздели
главния водопровод на водопровод за ниска зона и водопровод за висока зона.
Уличната водопроводна мрежа е обособена в няколко подобекта:
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а/ Главен клон І и Главенч клон ІІ В3 от R 500м3 до шахта №2;
б/ Главен клон І от шахта № до края;
в/ Главен клон ІІ В3 от от т. 8 /шахта №2/ до края /т.38/ плюс кл. 1 В3, кл.2 В3 и
кл. 3 В3 + отклоненията за отделните групи къщи;
г/ Главен клон ІІІ В3 от началото т. ІІІ 2 до края плюс кл.31 В3, кл.32 В3 и кл.33
В3;
д/ Второстепенни клонове към гл. клон І – кл.11, кл.12, кл.13, кл.19, кл.21, кл.22,
кл.23, кл.24, кл. 25;
е/ Второстепенни клонове към гл. клон І - кл.14, кл.15, кл.16, кл.17, кл.18;
При изграждането на водопроводната мрежа ще се ползват тръби ПЕВП и
фасонни части, за които има сертификат и съответните разрешения от МРРБ и
сътветните контролни органи за влагане.
Тръбите от ПЕВП се полагат върху подложка от пясък и се засипват с
пясък.
Разположението на уличният водопровод в уличното платно е съгласно
изискванията отразени в ДВ бр.72 от 1999г. За главен клон І , стриктно се спазват
тези изисквания. Главен клон ІІ В3 е с неразкрити улици в много стръмен терен.
В улиците по трасето на водопровода с голям наклон се изграждат
подпорни стенички от суха каменна зидария за предотвратяване на изнасяне на
насипа при пороен дъжд. При преминаване на водопровода през водостоци и
мостове се прави двойна топлоизолация на тръбите. След направа на първата
топлоизолация /тръбна от минерална вата с ALF покритие/ се вкарва тръбата
заедно с топлоизолацията в кожух от стоманени тръби ф219мм и след това се
изпълнява върху самата тръба втора топлоизолация от листова минерална вата
ALF и се опасва с рабицова поцинкована мрежа и се обшива с поцинкована
ламарина с дебелина 0.5мм. От двете страни на водостока или мостта под
водопроводната тръба се поставя дренажна тръба на водопроводната тръба с
топлоизолацията и кожуха, като в двата и края се замонолитват с цел
недопускане да влезе вода в тях.
с.Аламовци
Село Аламовци е съставно населено място на община Златоград с
население около 358 жители. Разположено е на самата граница с Република
Гърция, на висок южен планински хребет. Местоположението му е било избрано
заради удобната връзка с Беломорието. Големият водосбор от стръмния
планински рид и билото в района на населеното място дават началото на Малка
река, приток на р. Върбица.
Вследствие на чувствителното намаляване на дебита на съществуващите
каптажни източници за водоснабдяване в селото практически няма вода във
водопроводната мрежа. През 2003 година е изготвен работен проект “
Допълнително водоснабдяване на с. Аламовци “ .
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В края на 2006 г УС на ПУДООС отпусна средства в размер на 246 469,94
лв под формата на безвъзмездна помощ за реализация на обекта. Обекта се
реализира през 2007 година и със усвоените средства са изпълнени следните
дейности по обекта :
Водохващането се извършва посредством две водни камери, като първата е
за утаяване на водата, а от втората се извършва същинското водовземане и една
суха камера. В сухата камера са разположени арматурите и се осъществява
достъпа до водните камери. Изпълнена е тръбна система за отстраняване на
утайките от първа водна камера от тръби РЕНDф110. Във втората водна камера
са разположени хранителната тръба към водоем от тръби РЕНDф63/3.6 за
транспорт на 1.361 l/s и преливно – изпразнителна система от тръби РЕНDф110
за провеждане на 5.32 l/s.
Достъпът до галерията на животни и хора е ограничен от ограда.
Транспорта на вода от галерията до съществуващият водоем се осъществява
от напорен водопровод от тръби РЕНDф63/3.6, при оразмерителни данни Qср,д =
1.36 l/s, V= 0.61 м/с и хидравличен наклон J = 0.0075. Поради високото налягане
във водопровода при т. 211 и 212 по-голямо от 60 м е изпълнена облекчителна
шахта.
По трасето на водопровода се изпълниха където е необходимо, укрепващи
подпорни стенички и опорни блокове /в хоризонтални чупки с ъгъл по-малък от
1800 / .
За да бъде завършено водоснабдяването на населението от с. Аламовци
е необходимо да бъде извършено проектиране и изпълнение на вътрешната
водоснабдителна мрежа .
За осигуряване на населението от с. Аламовци с необходимото количество
вода е необходимо да се проектира и изпълни още един водоем с вместимост 50
м3, към съществуващият вече 100 кубиков.
Освен това е необходимо да бъде подменена съществуващата вътрешната
водопроводна мрежа, която е на повече от 35 години, изпълнена от етернитови
тръби. При изготвянето на работният проект трябва да се преразгледа и трасето
на съществуващият водопровод, като се даде алтернативно решение на проблема
с честите му аварии, причини за което което според специалисти са силно
пресечения терен и повърхностното му разположение.
Населеното място е зонирано на ниска и висока зона. Необходимо е да се
проектира и изпълни реконструкция на съществуваща и изграждане на нова
вътрешна водоснабдителна мрежа съответно за :
Ниска зона – водопродната мрежа с обща дължина 755м, от които 300 м за
довеждащ водопровод.
Висока зона - водопродната мрежа с обща дължина 670 м, от които 300 м за
довеждащ водопровод.
Сградните отклонения за двете зони са с обща дължина 588 м .
Общата дължина на водопроводната мрежа която подлежи на реконструкция и
доизграждане е 2013 м.
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с.Цацаровци
С.Цацаровци с население 121 жители се водоснабдява от четири природни
водоизточника с малък дебит / събирателен водоем с вместимост 25м3/, който
през летния сезон е крайно недостатъчен. Проблемът тук е в необходимостта от
проучване на нови извори и изграждане на водоем с вместимост 100 м3.
През периода 2002-2003 година е извършена реконструкция и разширение
на съществуващия водоем на стойност 2000 лв от капиталови разходи.
За разрешаване проблема на с. Цацаровци и осигуряване на населението с
необходимите количества вода е необходимо спешно да се извърши задълбочено
хидрогеоложко проучване на водоизточниците в района на с. Цацаровци и
проектиране на обект “Водоснабдяване на с.Цацаровци, община Златоград».
с.Кушла
Село Кушла е с население 67 жители и се водоснабдява от няколко броя
каптажа изградени от двете страни /източни и северни извори/ над селото и
обхванати в две събирателни шахти “Водоеми” по 5 м3. От тях водата по
гравитачен път стига до пет, шест чешми в населеното място. Водоемите са много
малки, а конструкцията им в годините се е провокирала. Наличието на пукнатини
по дъното и стените води да загуба на вода. По принцип количеството на водата в
тези водоеми е крайно недостатъчна за да задоволи нуждите на населеното място.
Ситуацията още повече се утежнява през летния период, когато дебита на
водоизточниците силно намалява и практически чешмите пресъхват.
През 2002 – 2003 година е извършена реконструкция на съществуващото
водоснабдяване в с. Кушла на стойност 3000 лв.
Друг момент, който затруднява решението за водоснабдяване на селото е
височинното разположение на изворите. Изворите в източния край са на доста пониска кота , поради което може да се използва за водоснабдяване на по-малко от
1/3 от сградите на селото. По същата причина водата от него не може да се
акумулира в общ водоем, който се предвижда да бъде на по-висока кота.
Ето защо основен водоизточник за селото остават северните извори.
Географското им местоположението и ситуирането на новия 50 м3 водоем ще
осигурят вода до всяка една сграда от населеното място.
За разрешаване проблема на с.Кушла и осигуряване на населението с
необходимите количества вода е необходимо спешно да се извърши
задълбочено хидрогеоложко проучване на водоизточниците в с. Кушла и
проектиране на обект “Водоснабдяване на с.Кушла, община Златоград».
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с.Пресока и с.Страшимир
Село Пресока е с население 70 жители. През периода 2002-2003 година са
подменени водопроводни тръби от външно захранване , извършен е и ремонт на
съществуващи каптажи на стойност 1000 лв.
Село Страшимир е с население 131 жители. През периода 2002-2003 година
са подменени водопроводни тръби от външно захранване , извършен е и ремонт
на съществуващи каптажи също на стойност 1000 лв.
Положение с водоснабдяването в населените места е крайно
незадоволително. Съществуващите водоеми се поддържат от самите хора,
които ги стопанисват.
С цел предотвратяване на реално съществуващия риск от замърсяване
на водоизточниците, изясняване на качествата на водата и предприемане на
спешни превантивни мерки свързани с :
- анализ на качествата на водата в ползваните водоеми;
- изготвяне на работен проект за „Реконструкция на съществуващите
водоеми и вътрешната водопреносна мрежа по населените места”
- ограждане на водоемите, за предотвратяване на свободния достъп до тях на
хора и животни;
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І.2.6 ОТПАДЪЦИ
Генерирани отпадъци през последните години
Генерираното количество отпадъци в Община Златоград през последните
три години е както следва :

2005г
тон
3398

2006г
м.куб.
8775

тон
2618

2007г
м.куб.
7600

тон
3328

м.куб.
8594

От началото 2007г в община
Златорад ежедневно се извършва
количествено проучване на битовите отпадъци, което използваме като база за
определяне на годишно количество, обемно тегло, морфология и др. разработки.
Таблица 1 – отпадъци
Количество събрани, извозени и депонирани отпадъци м.януари 2008г

ISUZU
МАН
ISUZU
3.1.2008
МАН
ISUZU
2.1.2008

4.1.2008

МАН

ISUZU
7.1.2008 МАН
ISUZU
8.1.2008
МАН

2Б 1/2
5А
2Б;3А
1А 1/2
обиколка;
3А
обиколка
Долен
4А; 3А
обик;
Аламовци
3А
обиколка
ЗБ; Ерма

11,2
10,3
10,0
10,3
11,2
11,1
10,0
11,3

2,9
4,1
3,8
4,1
2,9
2,8
3,8
3,0

0,000
0,363
0,410
0,000
0,380
0,410
0,363
0,350
0,380
0,375

40
22
40
22
40
40
22
22
40
22

10
16
8
64
10
84
8
16
10
10 135
8
8 162
10
82
8
90

моточасове

изминати км

обем
депонирани

обем събрани

обемно тегло
кг/м3
E:H

нетно тегло /т/

вид кола

дата

2.ISUZU - 6200

общо тегло /т/

1курс събраниБО с МАН - 22м3; депон. на рег.
депо- 8м3
1курс събраниБО с ISUZU - 40м3; депонирани на
рег. депо - 10м3
събирателен
район

1. МАН - 8300

7.5
6.5

9

8.5
10,2 4,0 0,400
10,3 4,1 0,410
11,05 2,75 0,344

40
40
22

10
10 142
8
83
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ISUZU
9.1.2008

МАН

ISUZU
МАН
ISUZU
11.1.2008 МАН
10.1.2008

12.1.2008

ISUZU

ISUZU
МАН
ISUZU
15.1.2008
МАН
ISUZU
16.1.2008
МАН
ISUZU
17.1.2008 МАН
14.1.2008

ISUZU
18.1.2008
МАН
ISUZU
21.1.2008 МАН
ISUZU
МАН
ISUZU
23.1.2008
МАН
ISUZU
22.1.2008

24.1.2008

25.1.2008

МАН
ISUZU
МАН
ISUZU

28.1.2008
МАН
29.1.2008 ISUZU
МАН

обик.; 3В
3А; 4А
3В
3В
К-ли; 3В
3В
4А; 4Б
3В
3В
4Б; 2А
обиколка; 2А
2А; 6А
5А; 6А
6А;2В;2Б
5А;1А
5А
2Б; 3А
1А;
Ерма; 3А
Долен
3В
3А
ЗА;4А
3Б; Изгрев
обиколка; 4А
6А; обиколка
обиколка
4А; Аламовци
5А
2А
1А; Ерма
2А
обиколка
обиколка
Долен
3В
1А
3В
3А
3В
3А;4А
3Б;

10,1
10,4
11,3
11,0
11,1
11,1
10,2
11,0
10,9
10,1
10,3
10,3
11,2
10,5
11,3
10,1
10,2
11,0
10,7
11,0
11,1
10,7
10,7
11,3
10,8
11,2
11,1
11,1
11,2
10,4
11,3
10,8
10,4
11,0
11,1
10,4
11,0
10,4
10,8
11,0
10,7
11,1

3,9
4,2
3,0
2,7
4,9
2,8
4,0
2,7
2,6
3,9
4,1
4,1
2,9
4,3
3,0
3,9
4,0
2,7
4,5
2,7
2,8
4,5
4,5
3,0
4,6
2,9
2,8
4,9
2,9
4,2
3,0
4,6
4,2
2,7
2,8
4,2
2,7
4,2
4,6
2,7
4,5
2,8

0,390
0,420
0,375
0,338
0,490
0,350
0,400
0,338
0,325
0,390
0,410
0,410
0,363
0,430
0,375
0,390
0,400
0,338
0,450
0,338
0,350
0,450
0,450
0,375
0,460
0,363
0,350
0,490
0,363
0,420
0,375
0,460
0,420
0,338
0,350
0,420
0,338
0,420
0,460
0,338
0,450
0,350

40
40
22
22
40
22
40
22
22
40
40
40
22
40
22
40
40
22
40
22
22
40
40
22
40
22
22
40
22
40
22
40
40
22
22
40
22
40
40
22
40
22

10
10
8
8
10
8
10
8
8
10
10
10
8
10
8
10
10
8
10
8
8
10
10
8
10
8
8
10
8
10
8
10
10
8
8
10
8
10
10
8
10
8
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156
124
223
85
81

8.5

128

8.5

136
82
70
81
70
143

9.2

8.4
8.6

100
107

8.3

140
142

8.5

80
85

8.2

138
100
78
87
92

8.3

138
168
111
74
160
96
86
138

8.5
8.6

8.6

8.4

8.6
8.8
28

Обиколка
4А
Ерма; 2А
Долен,6А
4А;3В
Цацаровци,
Страшимир
5А, обиколка

ISUZU
30.1.2008
МАН
31.1.2008

ISUZU
МАН

Общо за периода 01.01.2008-31.01.2008г

11,2
10,2
10,6
11,0

2,9
4,0
4,4
2,7

0,363
0,400
0,440
0,338

22
40
40
22

8
10 171
10
8 100

8.5

10,6
11,2

4,4 0,440
2,9 0,363

40
22

10 106
8
66

7.7

1918

552 4750

184

635,15 211

320
232
552

Изминати км

обем
депонирани
БО/м3/

131 500
1280
79 050 638 000
210 550
1918

събрани и
извозени
БО /тон/

брой
курсове

кола

32
29

ISUZU
МАН
Общо

обем
събрани
БО/м3/

Обобщена справка на таблица 1

2654
2162
4816

Таблица 2 – отпадъци
Количество събрани, извозени и депонирани отпадъци м.февруари 2008г

4 500 0,450
2 700 0,338

40
22

10
8

82

11 100
10 200

2 800 0,350
4 000 0,400

22
40

8
10
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моточас

10 700
11 000

обем събр.

изминати км

обемно тег.
кг/м3
E:H

нетно тегло /т/

обем депон.

ISUZU 2А
01.2.2008 МАН 5А
1А
ISUZU 2А; 2В; 2Б`
04.2.2008

общо тегло /т/

вид кола

дата

2.ISUZU - 6200

1курс събраниБО с МАН - 22м3; депонир. на рег. депо8м3
1курс събраниБО с ISUZU - 40м3; депон. на рег. депо 10м3

събирателен
район

1. МАН - 8300

142 8,5
80

29

11 000

2 700 0,338

22

8

ISUZU 2Б; 4Б;обик

10 300

4 100 0,410

40

10

104

МАН 3В
3В
ISUZU 4Б;обикСт-во

11 100
11 000
10 100

2 800 0,350
2 700 0,338
3 900 0,390

22
22
40

8
8
10

129 8,3
98

МАН 3В; 3Б
ISUZU 3Б;6А
6А;3А;Аламовц
и

11 200
10 200
10 400

2 900 0,363
4 000 0,400
4 200 0,420

22
40
40

8
10
10

обик.; 3Б

11 300

3 000 0,375

22

8

МАН 4А 1/2
ISUZU 4А;3А
08.2.2008 МАН 5А; обикол.

11 000
10 500
11 000

2 700 0,338
4 300 0,430
2 700 0,338

22
40
22

8
10
8

132
8
85
80 8,2

ISUZU 3А; 2А
11.2.2008 МАН 1А; обикол.

10 400
11 200

4 200 0,420
2 900 0,363

40
22

10
8

88
73 8,3

10 600

4 400 0,440

40

10

2Б
МАН Ерма
ISUZU 2А; 4Б
13.2.2008
МАН 3В;2Б1/2
ISUZU 2В;3А
14.2.2008
МАН 3Б; 6А
ISUZU 3А;4А
4А
15.2.2008
5А; обикол.
МАН

11 100
11 000
10 500
11 000
9 800
11 000
10 300
10 500
11 100

2 800
2 700
4 300
2 700
3 600
3 700
4 100
4 300
2 800

0,350
0,338
0,430
0,338
0,360
0,463
0,410
0,430
0,350

22
22
40
22
40
22
40
40
22

8
8
10
8
10
8
10
10
8

ISUZU 4А;2А
18.2.2008 МАН 1А; обикол.

10 900
11 000

4 700 0,470
2 700 0,338

40
22

10
8

83
75 8,3

ISUZU 2В; 2Б
обикол.
19.2.2008
МАН
Долен
ISUZU Старцево; 3А
20.2.2008
МАН Ерма; Старцево

10 300
11 100
11 000
10 200
11 000

4 100
2 800
2 700
4 000
2 700

40
22
22
40
22

10
8
8
10
8

80

МАН Долен; Ерма;
обикол.

133 8,7

05.2.2008

06.2.2008
79 8,5
162

07.2.2008

ISUZU 2А;
Кушла;Долен

162

12.2.2008

0,410
0,350
0,338
0,400
0,338
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150 8,5
87
79 8,5
84
73 8,5
151
74

6

171 8,3
98
93 8,4
30

10 400
11 200
11 000
9 500
9 400
11 300
10 200
11 300
11 000
11 200
11 200
10 000

4 200
2 900
2 700
3 300
3 200
3 000
4 000
3 000
4 800
2 900
2 900
3 800

0,420
0,363
0,338
0,330
0,320
0,375
0,400
0,375
0,480
0,363
0,363
0,380

40
22
22
40
40
22
40
22
40
22
22
40

10
8
8
10
10
8
10
8
10
8
8
10

11 300

3 000 0,375

22

8

ISUZU 2Б,3А
3А
28.2.2008
МАН 3Б, обикол.

10 800
10 000
11 000

4 600 0,460
3 800 0,380
2 700 0,338

40
40
22

10
10
8

140

ISUZU 3А;4А
3А
29.2.2008
МАН 6А
обикол.

10 200
10 200
11 300
11 100

4 000
4 000
3 000
2 800

40
40
22
22

10
10
8
8

147

1678

492

4492

21.2.2008

22.2.2008
25.2.2008
26.2.2008

27.2.2008

ISUZU Старцево; 3А
3Б
МАН
6А
4А;
ISUZU
4А;
МАН 6А;5А; обикол.
ISUZU 2А
МАН 5А;1А
ISUZU 2А;2В; 4Б
МАН 1А
Долен
ISUZU 2Б,Аламовци,
обикол.
МАН Eрма, Старцево

Общо за периода 01.02.2008-29.02.2008г

589 700

0,400
0,400
0,375
0,350

188 800

102
133
136

8

71 8,2
82
77 8,3
77
174 8,5
108
114 8,4

71 8,2

133 8,4
173

Изминати км

обем
депонирани
БО/м3/

обем събрани
БО/м3/

събрани и
извозени БО
/тон/

брой курсове

кола

Обобщена справка на таблица 2

ISUZU
МАН
09-54 /
ДАП

26
29
2

106 400
82 400
16 000

1040
638

260
232
40

2236
2256

Общо

57

204 800

1678

532

4492

Обемното тегло на общата маса отпадъци е необходимо да се знае
предимно при оразмеряването на контейнерите и кофите, на транспортните
машини и на съоръженията за обезвреждане и преработка на отпадъците.То е
пряко зависимо от състава на отпадъците и вида на специализираната
транспортна техника. Определянето на обемното тегло става непосредствено в
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транспортните машини или в лабораторни условия. Тъй като разполагаме с данни
от последните проучвания, в нашия случай определяме обемното тегло по
първия начин, отчитайки и степента на напълване и уплътняване на машините за
транспорт. Използваме формулата :
І-во проучване
Р бруто – Р тара
т/м.куб. където:

Y=
В
Р – тегло в т.(кг)
В – обем в м.куб.,
623.950 – 413.400
Y=

210.550
= 0,381 т/м.куб.

=
552

552

ІІ-ро проучване
Р бруто – Р тара
т/м.куб. където:

Y=
В
Р – тегло в т.(кг)
В – обем в м.куб.,
589.700 – 400.900
Y=

188.800
= 0,355 т/м.куб.

=
532

532

Приемаме обемно тегло на общата маса отпадъци – 0.360 т/м.куб., а като
база годишно количество битови отпадъци – 8780.40 м.куб/6504.00 м.куб х 135%/
или 3117.15 т/год /2309 т/год х 135%/
Количеството на битовите отпадъците за цялата година, спрямо данните от
проучването през м. януари - Февруари 2008г. е завишено с 35%, тъй като
обикновено количеството през пролетта, лятото и есента значително надвишава
количеството отпадъци през зимата. Специфична особеност за общината е
традицията за масово почистване през пролетта на улици, междублокови
пространства,градински площи местата за обществено ползване, предприятия,
търговски обекти и домовете както и за отглеждане на селскостопанска
продукция през лятото и консервирането на хранителни продукти при домашни
условия през есента.
Други фактури за определяне количеството на отпадъците са броя на
населението и нормата на натрупване, представляваща. отпадъкът образуван от
един човек за една година, която определяме базирайки се на броя на населението
в общината и количеството генерирани отпадъци за една година или при
население 14392 души и 3117.15 тона годишно количество отпадъци, нормата на
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натрупване е
0,217 т/чов./год. (3117.15т/г: 14392 бр.ж.) или 0.610
м.куб./чов./год. /8780.40 м.куб : 14392 /Тази норма е реална за общината и ние я
използваме за определяне на годишно, средно денонощно и максимално
денонощно количество генерирани отпадъци.
Годишно количество
Обем / m3
Маса / t
8780.00
3117.00

Средноденонощно к-во
Обем / m3
Маса / t
24.05
8.54

Максимално денонощно к-во
Обем / m3
Маса / t
33.67
11.96

Морфологичен състав на отпадъците
Съставът на ТБО В Община Златоград е бил предмет на изследвания и
замервания през 1996 год. от лицензиран експерт инж. Емилия Костакева, за
което има изготвен доклад за количествено проучване и морфологичен състав на
битовите отпадъци на община Златоград. Въз основа на тях е определен
морфологичен състав със следните средни стойности в тегловни проценти:
- стъкло – 6.19 %
- пластмаси – 7.09 %
- хартия / картон – 6.24 %
- метали – 2.69 %
- домакински, градински и др. органични – 24.98 %
- кожа, гума, текстил – 6, 50 %
- керамика, стр. отпадъци и други – 47.26 %
Поради липса на следващи замервания за структурата на генерираните
отпадъци за момента определяме морфологичния състав на формиращите се
отпадъци в общината на база данни за съответното население /брой жители / от
Националната програма за прилагане на директива 1999/31/ЕС за депониране на
отпадъците , както следва : 3328 т / 8594 м3
Съдържание на
отпадъците
А.Органични
хранителни
хартия
Картон
пластмаса
текстил
гума
кожа
градински
дървесни
Б. Неорганични

Норма-МОСВ
%

Годишно к-во
м3

Годишно к-во
т

12,56
6,55
0,70
8,98
4,70
0,45
1,35
14,00
2,28

1079.41
562.91
60.16
771.74
403.92
38.67
116.02
1203.16
195.94

417.99
217.98
23.30
298.85
156.42
14.98
44.93
465.92
75.88
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стъкло
метали
инертни
В. Други
Сгурия, пепел,
тор и др.
Общо

3,40
1,30
1,23

292.20
111.72
105.70

113.15
43.26
40.93

49,50

4254.03

1647.36

100

8594.00

3328.00

Събиране и извозване
Описание на системата (организация за събиране и извозване).
В изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда и
Плана за привеждане в съответствие на общинското депо в периода 2005 – 2007г
община Златоград реализира проект “Усъвършенстване на системата за
организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци, с цел обхващане
на цялото население в община Златоград”. Проекта се финансира от ПУДООС в
размер на 148412.00, от които безвъзмездна помощ 103897.00лв и безлихвен заем
44515.00лв. Със средствата от безвъзмездната помощ са закупени, специализиран
автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци – ISUZU, а с кредита са
доставени една част от необходимите съдове за временно съхранение.
Общината е районирана и всеки район се обслужва от специализираната
техника и екипа за събиране и извозване на БО съгласно изготвени графици,
които определят маршрута за съответния ден.
Райони на събиране и Схема на разположение на съдовете за БО

гр. Златоград

Местонахождение
РАЙОН 1А
ул."Младост"
ул."Ерма"
ул."Хан Аспарух"
ул."Хаджи Димитър"
РАЙОН 2А

кофи /бр/

контейнери
/бр/

186

22

79

2

42

4

56

16

ул."Ахрида"
ул."Рожен

82
4

ул."Миньорска"

18
9

ул."Граничар"
ул."А. Страшимиров
ул."Тракия"

19
19

контейнери
/бр/

РАЙОН 3В - Старцево

551

44

кофи- метални

273

доставени пластмасови

270

налични неремонт.

13

ремонт.

17

35

доставени нови

13

35

Пирийца
св. Неделя

3
5

Ерма река
Центъра - кметство
Крушк. махала - магазин

20
20

9
266

кофи /бр/

Местонахождение

Крушк. махала -гатер
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2
2

34

ул."Рупите"
ул."Албена"
ул."Гривица"
ул.Братя Родопски"
РАЙОН 2Б

Крушк. махала -детска
Албатекс-спирка
Стола Горубсо
бар Лира
училище

ул."Беловидово"
ул."Родопи"
ул."Бреза"
ул."Крайречна"
ул."Росица"
ул."Ропотамо"

9
41
49
16
162
125
5
6
11
7
8

РАЙОН 2В

89

3

Читалище

2

ул."В.Левски"
ул."Л.Каравелов"
ул."Боровец"
ул."Орфей"
ул."Арда"
ул."Люляк

45
18
16
4
5
1

3

Димитрови
Върбанови
Детска градина
Андроу
с/у фурна
Пехливанови

2
2
2
2
1
1

РАЙОН 3А

187

55

Долен

67

бул."България"
ул."Рила"
ул."Здравец"

172

50
5

кофи
№1
джамията

67

РАЙОН 3Б

169

26
26

15

ул."Косора"
ул."Христо Ботев"
ул."Найден Геров"
ул."Върбица"
ул."Бор"

3
61
13
13

10
8

8

ул."Люлин

32
14

ул."Иглика"
ул."Ангел Кънчев"

2

20

РАЙОН 4А
ул."Ст.Стамболов"
ул."В.Юго"
ул."Клокотница"

144

38

117

29
2
3

ул"Плиска"

Кундеви
Цветкови
Алендарови
Центъра - кметство
Хюметево дере
бУНКЕРА

детска градина

3

Кметство.
панелен мост
горна махала
доставени, рецикл.
м.Доганица-за доставка

3
2
2
9

Аламовци
налични кофи
контейнери 1,1разделно

1
1
28
20

3

вила горско
язовира
вр."Костадин"
Цацаровци
центъра
Равно бърце

2
1
5

1

9

5

3
6
5
5

3
2
4

ул."Д.Войвода"
ул."Цар Калоян"
ул."Марица"
РАЙОН 4Б

15
6
6
133

ул."Ангел Киряков"

63

ул."Бяло море"

16

Страшимир и Боево

20

ул."Тинтява"
ул."Яков Змейкович"

1

кофи
контенер за доставка

20

ул."Разсечен камък"

17

ул."Заря"
ул."Бельо Златев"

2
21

ул."вр.Костадин"

3

Кушла
кофи
контейнери 1,1

10
2

7

3

контейнери Бобър 1,1:

3

1
2

25
2
2

м.Станкова-за доставка

5

ул."Изгрев"

2
0
2
2
2
1
2
1
4
2
4

4

ПРЕСОКА - 4БР
кофи
контейнери налич.
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РАЙОН 5А

245

ул."Г.С.Раковски"
ул."Горски пътник"

17

11

20

РАЙОН №

кофи

контейнери

РАЙОН 1А
РАЙОН 2А

186

22

266

35

162

26

РАЙОН 2Б

ул.".Кост.
Фердинандов"

18

ул."Ас. Шопов"

14

РАЙОН 3А

187

55

5

РАЙОН 2В

89

3

9

РАЙОН 3Б

169

10

144

38

РАЙОН 4Б

133

2

РАЙОН 5А

245

11

ул."Горски извор"
ул."Странджа"
ул."Хр. Смирненски"
ул."Възраждане"

2

РАЙОН 4А

65
35

бар "Диана"
16

РАЙОН 6А

103

20

ул."Синчец"

15

общо Златоград

1684

222

ул."Прогрес"

19

7

Старцево- 3В

551

44

ул."Диана"

12

2

Ерма река

20

38

РАЙОН 6А

103

20

Долен

67

25

28

7

ул."Ст. Караджа"

ул."Антим І"

9

11

Аламовци

ул."Освобождение"

3

5

Цацаровци

9

5

ул."Славей"

14

3

Кушла

5

4

ул."П. Яворов"

9

Страшимир и Боево

20

0

ул."В. Търново"

67

ПРЕСОКА - 4БР

2

3

2386

348

1

Общо обслужвани кофи и
контейнери към март 2008 г

ул."П. Пенев"
1

Периодичност на събиране
СЕДМИЧЕН ГРАФИК ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА БО
СПЕЦИАЛИЗИРАН
АВТОМОБИЛ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1-ВИ РАЙОН

3-ТИ РАЙОН

6-ТИ РАЙОН

8-МИ РАЙОН

10-ТИ РАЙОН

3В-с.Старцево
1/2

обиколка

4А; Аламовци

с.Пресока

3А

ISUZO

2А ;2В

МАН

обиколка,

2Б; 4Б

2-РИ РАЙОН

4-ТИ РАЙОН

7-МИ РАЙОН

9-ТИ РАЙОН

11-ТИ РАЙОН

обиколка, 1А

с.Долен,с.Eрма
река,с.Страшимир,
с.Цацаровци

обиколка

3Б; 6А

обиколка;5А;

3В-с.Старцево1/2
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Извозването на отпадъците се осъществява един път седмично, съгласно
изготвения маршрутен график за обслужваните на населени места в община
Златоград.
Дейностите по събиране на отпадъците от община Златоград и извозването
им до регионалното депо се извършват от специализирано звено “Чистота” при
Общинска администрация − Златоград в състав:
− технически ръководител − 1 бр.
− шофьори на сметовозната техника − 3 бр.
− работници по сметосъбиране − 5 бр.
Съгласно мерките предвидени в Програмата за прилагане на Директива
1999/31/ЕС и НПУДО в страната трябва да функционират система от 54
регионални депа за обезвреждане на твърди битови отпадъци /ТБО/. На
територията на област Смолян са четири. Регионалното депо в гр.Мадан е
предвидено да обслужва общините – Мадан, Златоград, Неделино.
През 2007г битовите отпадъци се извозваха на площадка за временно
съхранение и след претоварване се извозваха до Регионалното депо в гр.Мадан.
Направените разчети показаха, че директното извозване на отпадъците до
Регионалното депо за ТБО в гр. Мадан е икономически по – изгодно за общината.
На основание заповед № РД-08-36 от 08.01.2008г на директора на РИОСВ
гр.Смолян в началото на 2008г е извършена промяна в системата за управление на
отпадъците в община Златоград, включваща директно извозване, без
претоварване на БО за обезвреждане на регионално депо гр.Мадан.
В този случай за да запазим и подобрим качеството на извършваните
услуги, по отношение събиране и извозване на битовите отпадъци е необходимо
закупуването на още една сметовозна кола.
Машинния парк на дейност «Чистота» в момента включва:
- специализиран автомобил МАН с 10-годишна експлоатация и
възможности за обслужване на кофи “Мева” и на контейнери “Бобър”. В добро
техническо състояние;
- специализиран автомобил ISUZO – нов, също с повдигащо устройство за
комбинирано обслужване на контейнери тип “Бобър” 1,1м3 и кофи от 80 до 240л.
Методи и начини за преработка на отпадъците преди предаването
им за крайно обезвреждане
В резултат на човешката дейност, свързана с развитието на урбанизацията и
индустриализацията се увеличават количествата образувани отпадъци.
Депонирането на тези отпадъци без съответното третиране води до замърсяване
на околната среда до степен превишаваща способността й да ги разгражда по
естествен път.
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Сред проблемите, свързани с отпадъците са и непрекъснато нарастващите
количества отпадъци от опаковки. В резултат на масовото производство и
консумация, образуването на твърди битови отпадъци на глава от населението в
развитите райони е приблизително 1 кг на ден. Тяхното депониране води до бързо
запълване на капацитета на депата и необходимост от отреждане на площадки за
изграждането на нови съоръжения.
Растящото количество отпадъци, образувани от жизнената дейност на
хората, производството и търговията налага предприемането на мерки за
намаляване на общото количество на отпадъците и в частност на отпадъците от
опаковки, повторната им употреба и увеличаването на рециклирането и
оползотворяването им.
С развитието на технологиите за третиране на отпадъци става възможно
ограничаването на количеството на отпадъците, предназначени за депониране и
използването им като алтернативен суровинен и енергиен източник. За ефективно
прилагане на технологиите за оползотворяване е необходимо отпадъците да са
събрани разделно, допълнително сортирани по материали и да бъдат постигнати
определени характеристики за чистота на материалите, поставени от
преработвателните предприятия.
В изпълнение на Програмата за опазване на околната среда, в частта
управление на отпадъците с решение № Г443/ 07.06.2006г
е приета
актуализацията на Общинската наредба № 5 за управление на отпадъците в
община Златоград.
С Наредбата за управление на отпадъците в община Златоград се
определиха условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното,
транспортирането,
претоварването,
оползотворяването
и
обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на
територия на община Златоград, разработени съгласно изискванията на ЗУО и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за
предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и
такси.
В момента усилията на община Златоград са насочени към създаване на
всички условия за нейното успешно прилагане и постигане на следните цели:
Намаляване на отпадъците, подлежащи на последващо третиране и
окончателно обезвреждане;
Недопускане на непосредствен риск за здравето на хората и околната
среда възникващ от образуването на нерегламентирани сметища при
недостатъчно добро управление на генерираните отпадъци на територията на
общината;
Събиране на реални данни за образуваните отпадъци на територията на
община Златоград и анализ на условията за реализация на системи за разделното
им събиране.
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Изпълнение на изискванията, определени в действащото национално и
общинско законодателство в сферата на управление на отпадъците;
Оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и
предаване за оползотворяване на отпадъците, образувани на територията на град
Златоград;
Постигане на високо ниво на участие на обществеността при прилагането
на новата системата за интегрирано управление на отпадъците в община
Златоград;
От 2006 г и до момента са изпълнени следните действия по практическата
реализация на Наредба № 5:

Битовите отпадъци
През 2007 година се реализира проект “Усъвършенстване на системата за
организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци, с цел обхващане
на цялото население в община Златоград”. Същият е одобрен от Управителния
съвет на ПУДООС през месец декември 2006г и са сключени два договора :
1. По Договор № 6070/ 05.07.2007г за безвъзмездна помощ е закупен и
доставен специализиран автомобил за събиране и извозване на битови
отпадъци, съгласно договор за доставка № 132/ 30.05.2007г между община
Златоград и “Соф Ко” АД гр. София и фактура № 1100000553/05.06.2007г
на стойност 104 400 лв.;
2. По Договор № 6065/ 28.06.2007г за безлихвен заем са закупени и
доставени съдове за временно съхранение на битови отпадъци, съгласно договор
за доставка № 116/15.05.2007г, както следва:
- с фактура № 0000000097/04.07.2007г на стойност 44515.00 лв са доставени 85
броя контейнери тип “Бобър” 1.1 m3 и 4 броя пластмасови кофи 120л;
- с фактура № 0000000111/02.08.2007г на стойност 32195.00 лв са доставени 35
броя контейнери тип “Бобър” 1.1 m3 и 226 броя пластмасови кофи 120л;
Отпуснатите средства от ПУДООС по договор № 6065/ 28.06.2007г под
формата на безлихвен заем в размер на 44515,00 лв са преведени на “Соф Ко” АД
гр. София с преводно нареждане от 1711/05.07.2007г по фактура №
0000000097/04.07.2007г. Средствата от 32195.00 лв по фактура
№
0000000111/02.08.2007г община Златоград са собствено участие на община
Златоград, осигурени от План – сметката за разходите през 2007 г за общинска
дейност “Чистота”.
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Със закупените съдове за временно съхранение на битови отпадъци
значително се разшири съществуващата система за събиране и извозване на
битови отпадъци, като са включени голяма част от необслужваните до момента
домакинства, а с доставката на новата сметосъбираща техника са оптимизирани
графиците на събиране и извозване на отпадъците по райони от община
Златоград /посочени по-горе/. Големите 4 кубикови контейнери са спряни от
употреба и на тяхно място са поставени съответстващия обем от контейнерите
тип “Бобър”.
Въпреки чувствителното подобрение на дейностите по събиране и
извозване на битови отпадъци сме длъжни да отбележим следното :
Съгласно предварителните разчети на община Златоград за
подобряване на съществуващата система за управление на отпадъците и
включване на необслужваните до момента домакинства заложени в
представения в ПУДООС проект е необходимо закупуване и доставката на
97 бр контейнери тип «Бобър» 1.1 м3, 950 броя кофи тип Мева 120л и
сметовозна кола на обща стойност 223487.00 лв. С одобрената по – малко от
необходимото субсидия в размер на 148412.00 лв са закупени 120 бр
контейнери, само 230 кофи и сметовозната кола.
Отчитаме и факта, че наличните контейнери са силно амортизирани и
не малка част не могат да се възстановят. Във тази връзка считаме, че е
необходимо до края на 2008 г да се разработи и представи в ПУДООС проект
за усъвършенстване на дейностите по управление на отпадъците,
включващо доставката на още една кола и необходимите съдове съгласно
новите разчети.
Строителни отпадъци
С писмо № КД 04 – 502 / 27.04.2006г РИОСВ гр. Смолян съгласува
запълването на празните очистни пространства на галерия “Страшимир” с
инертен материал /строителни отпадъци, земна и скална маса/ .
През 2006 година се постигнаха договорни взаимоотношения с фирма
«Строител»ООД, притежаваща разрешително за транспорт на строителни
отпадъци за създаване на организация по управление на строителните отпадъци,
формирани на ниво население и фирми , а именно:
На площадка предоставена от фирма «Строител»ООД гражданите и
фирмите могат сами или ползвайки услугите на фирмата да извозват временно
строителни отпадъци, след заплащане на съответната такса / в нея се калкулира
транспорта, претоварването и транспорта на СО до с.Страшимир за запълване на
празните очистни пространство на минна галерия Страшимир/. Фирма
«Строител»ООД има задължението своевременно да извозва строителните
отпадъци до минната галерия за нейното запълване.
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Въведено е административно задължението на гражданите преди да им е
издадено разрешението за строеж, с молба-декларация до кмета на община
Златоград да посочат приблизително количеството и вида на строителните
отпадъците, които ще формират за да им бъде издадено разрешение и маршрут за
същите.
Масово разпространени отпадъци от опаковки
В изпълнение на основните цели на програмата за управление на
отпадъците, а именно намаляване на количеството на отпадъците за депониране и
поетапно преминаване към екологосъобразно обезвреждане на отделяните
отпадъците, чрез въвеждане на разделното им събиране е направено следното:
Сключен е договор № 185/ 08.09.2006 г между община Златоград и «Екопак
България» АД с цел планиране, организиране и прилагане на система за разделно
събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки на
територията на община Златоград.
По този договор в момента в община Златоград са реализирани 28 броя
площадки с по три броя контейнери за разделно събиране на опаковки от хартия,
пластмаса и стъкло, разположени както следва:
гр.

Златоград
25бр

с.Старцево
2бр

с.Аламовци
1бр

Съгласно график контейнерите се обслужват от организация за
оползотворяване на отпадъците от опаковки “ЕКОПАК”, чрез сключен договор с
подизпълнител - ЕТ «Тома Хараламбов» гр.Смолян.
Въз основа на направения морфологичен анализ се прогнозират
количествата на ТБО от Община Златоград, които представляват интерес за
рециклиране и биха имали реална практична стойност при цялостно въвеждане на
система за разделно събиране на отпадъците в Общината . Данните в таблицата са
от доклад за количествено проучване и морфологичен състав на битовите
отпадъци на община Златоград.
Изследван район

Стъкло
Т/год

Пластмаса
т/год

Хартия
т/год

Метали
т/год

Общо за Община Златоград

160

100

140

125

с. Старцево

29

13

17

20

Следващата таблица е с данни за разделно събраните отпадъци в община
Златоград през 2006 и 2007г.
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Период на събиране

Стъкло
Т/год

Пластмаса
т/год

Хартия
т/год

2006 год.

3.137

0.580

1.772

2007год.

29

13

17

Освен община Златоград с дейности по събиране, временно съхранение и
предаване на годни за рециклиране отпадъци на територията на общината се
занимават и функциониращите пунктове за вторични суровини .
През 2006г се реализира проект “Децата на Златоград – гарант за
устойчиво управление на отпадъците” от Училищното настоятелство и
ръководството при ОУ “В.Левски” гр.Златоград с партньорското съдействие на
Общинска администрация , Общински съвет и фирми по оползотворяване на
отпадъците.
Основната цел на този проект е повишаване на екологичното възпитание и
култура и популяризиране на общинската екологична политика. В рамките на
организираното разделно събиране на отпадъците децата и техните родители за
един месец събраха 3 тона – пластмаса , хартия и стъкло. Резултатите бяха
отчетени на проведен родитело-учителски форум “Разделно събиране на
отпадъците в общината”. В станалите дискусии се засегнаха няколко основни
въпроса – как учениците да се превърнат в “местни посланници “ за организиране
на разделно събиране , как гражданите да бъдат мотивирани за това, ангажименти
на производители и търговци за използване на рециклируеми опаковки, ниските
изкупни цени и др. Обобщените изводи от дискусиите се оформиха в обществен
меморандум, който е одобрен с решение на Общински съвет гр.Златоград. С цел
популяризиране и мултипликация на резултатите по проекта е изготвен филм “Да
събираме разделно”.

През 2006г с помощта на служители от общинска администрация и ЦДГ
“Снежанка” гр.Златоград разработиха проект за участие в националния конкурс
“За чиста околна среда” . Същият е одобрен от ПУДООС и договора за
изпълнение е подписан в края на декември 2006г, а реализацията му се осъществи
през пролетта на 2007г. Основните дейности бяха насочени към почистване на
двора на детската градина и прилежащите му площи, предизвикване на детското
въображение за неговото оформление и естетически вид чрез дейности по
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озеленяване и благоустрояване. В рамките на проекта са закупени съдове за
разделно събиране на отпадъците в детското заведение, а с децата са проведени
специални тематични беседи. Изготвена е брошура с еколого- възпитателна цел.
Прилагаме част от снимковия материал на проведени дейности по проекта -

Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства
Сключен договор между община Златоград и фирма “Макметал”ЕООД
притежаваща лиценз №384 / 27.06.2005г за търговска дейност с отпадъци от
черни и цветни метали, включващо разкомплектоване на ИУМПС с решение №
00-ДО-183-00 от 21.10.2005г издадено на основание чл.45, ал.1 т.5 и във връзка с
чл.37 от ЗУО.
Договора цели:
въвеждане на ред за събиране и управление на отпадъци от ИУМПС, които
се намират върху държавна и общинска собственост, в случай, че собствениците
им не изпълняват задълженията си по чл.11 от Наредбата за изискванията за
третиране на отпадъци от МПС;
Въвеждане на ред за събиране и управление на отпадъци от батерии и
акумулатори;
Въвеждане на ред за събиране и управление на отпадъци от отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти;
Още в началото на 2006г от кмета на община Златоград е утвърдена
административна процедура, която регламентира реда и правилата в община
Златоград за прилагане на задълженията произтичащи от Наредбата за
изискванията за третиране на отпадъците от МПС.
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Ликвидация на общинско депо за ТБО гр. Златоград

От 01.07.2006г е преустановено депонирането на Общинското депо за
ТБО, съгласно заповед №РД-04-228/05.04.2006г на директора на РИОСВ
гр.Смолян
По предложение на общината, обекта е включен в списъка с приоритетни
екологични обекти и са отпуснати през 2006г целеви средства от ДБ.
Ликвидацията на общинското депо продължава и в момента.
Управление на дейностите
Отговорни лица за управление на отпадъците
Отговорните лица от Общинската администрация за управлението на
отпадъците са Кметът на Общината, главен експерт „Екология и проекти” и техн.
ръководител на общинска дейност “Чистота”.
Документацията относно отчета и информацията за битови и строителни
отпадъци се изготвя и води съгласно изискванията на Наредба № 10/06.11.1998г
от техн.ръководител “Чистота”.
Нормативна уредба, имаща
отпадъците в община Златоград е :

отношение

към

управлението

на

- ЗУО – обн. ДВ 86 от 30.09.2003г;
- ЗООС – обн. ДВ бр. 91 от 25.09.2002год;
- Наредба №7 от 24.08.2004г за изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци;
/обн. ДВ.бр.81 – 17.09. 2004 г./
- Наредба №8 от 24.08.2004г за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други соъръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
/обн. ДВ.бр.83 – 24.09. 2004 г./
- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковките;
/обн. ДВ.бр.19 – 09.03. 2004 г./
- Наредба № 10 за реда за оформяне на документи относно отчета и
информацията за управление на дейностите по отпадъците;
/обн. ДВ.бр.151 - 1998 г./
- Наредба
за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и опасни отпадъци;
/ обн. ДВ. бр.29 – 1999 г./
- Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и
акумулатори и третиране на отпадъци от батерии и акумулатори;
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/ обн. ДВ. бр.61 – 2000 г./
- Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и
живачни лампи и за третиране и транспортиране на излезлите от употреба
луминесцентни и живачни лампи;
/ обн. ДВ. бр.101 - 2000 г./
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти;
/ обн. ДВ. бр.59 – 2000 г./
- Наредба за управление на масово разпространени отпадъци;
/ обн. ДВ. бр. 19 – 2004 г./
- Наредба за третиране на излезли от употреба МПС;
/ обн. ДВ. бр.104 – 2004 г/
- Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали;
/ обн. ДВ. бр.78 – 2005 г./
- Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и
електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване
- Общинска наредба №1 – “За опазване на обществения ред, хигиената и
естетическия вид на населените места и на общинската собственост в община
Златоград” ;
- Общинска наредба №5 за управление на отпадъците в община Златоград ;
Контролно звено или друга структура за контрол в рамките на
Общината
За създаване на организация по опазването на обществения ред, хигиената
и естетическия вид на населените места и на общинската собственост в община
Златоград, последващ контрол и прилагане на административно-наказателните
разпоредби, раздел VІ от Наредба №1 и наредба №5 се определят длъжностни
лица със заповед на кмета. До края на месец април предстои издаване на нова
заповед за определяне поименно лицата от Общинска администрация, съобразена
със структурните промени влезли в сила от 01.03.2008г .

Отчетност
Ежегодно Общинската администрация представя на Териториалностатистическо бюро − гр. Смолян:
− отчет за дейността по поддържането на чистотата в населените места;
− отчет за разходите за опазване и възстановяване на околната среда;
− отчет за движението на дълготрайните материални активи с екологично
предназначение;
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На РИОСВ в гр. Смолян се представят:
− отчет за битови отпадъци − Информационна карта
− отчет за строителни отпадъци − Информационна карта
− ежегодно до 30.03. община златоград представя в РИОСВ гр. Смолян отчет за
изпълнение на Програмата за управление но отпадъците;
Проучване, прогнозиране, планиране
Прогнозирането на количествените и качествените показатели на ТБО
играе съществена роля при изготвянето на проектни решения за събиране,
транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.
Количеството на ТБО се прогнозира на основата на броя на жителите и
нормата на натрупване .
В таблицата са дадени очакваните прогнози количества на твърди битови
отпадъци за населените места на Община Златоград:
Населено място
Златоград
Старцево
Ерма река
Долен
Кушла
Аламовци
Страшимир,
Фабрика
Цацаровци
Пресока
ОБЩО:

2000 г.
9195
1695
760
862
44
230
117
30
83
59
13075

Прогнозни количества отпадъци в м3/год.
2005
2010
2015
10134
10978
11729
1918
2140
2307
860
959
1034
975
1088
1173
51
58
64
262
299
332
134
153
169
35
39
44
95
108
120
67
77
85
14531
15899
17057

2020
12386
2501
1121
1272
69
357
182
47
129
91
18155

Тези очаквани прогнозни количества отпадъци могат да намалят своите
стойности при въвеждане ефективна система за разделно събиране на отпадъците
включваща тяхното разделяне още към мястото на възникване.
Необходимо е спешно да бъдат предприети действия свързани със
създаване на условия за интегрирано планиране и управление на дейностите с
отпадъците, включващо цялостно решаване на дългогодишни проблеми свързани
с:
Недостига на средства в общинския бюджет за изготвяне на интегриран
план за управление на отпадъците, както и за предпроектни проучвания и
изготвяне на работни проекти. Възможностите на общината да планира средства
за подобряване на дейностите с отпадъците в годишната План – сметка на
разходите за дейности по събиране, извозване на ТБО са също ограничени.
Планирането в нея на допълнителни разходи свързани с техническата подготовка
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на проектните идеи ще доведе до значителното увеличаване на размера на Такса
битови отпадъци и увеличаване на данъчната тежест върху населението.
Отдалечеността на община Златоград от областните центрове, географското
положение, планинския релеф на местността са фактори, които отблъскват
инвеститорският интерес и дават отражение върху развитието на местната
икономика. Висока безработица, слаба местна икономика, ограничена
възможност за поминък и стартиране на самостоятелен бизнес, бележат
изключително нисък стандарт на живот в общината и голяма миграция на
населението. Възрастовата граница на преобладаващото население в общината
расте за сметка на младите хора, които търсят препитание и по-добри условия за
живот в големите агломерационни ареали.
Приоритетите и мерките заложени в Общинския план за развитие /20072013/, са насочени именно към преодоляване на проблемите, свързани с високата
безработица и обезлюдяването на общината, повишаване на привлекателността и
качеството на живот, преодоляване на икономическата изолация, чрез
привличане на външни инвестиции и увеличаване на трудовата заетост.
С всеки изминат ден Община Златоград все по-трудно се справя с
постоянно възникващите проблеми, именно поради липсата на средства за
интегрирани действия за плановото им решаване. Съвсем скоро поради
финансовата невъзможност да изпълни и планира действията си, общината ни
няма да може да отговори на изискванията на Европейския съюз и националното
екологично законодателство за екологосъобразно третиране на отпадъците, а това
означава санкции и още по-голяма изолация.
В тази връзка община Златоград ще използва възможностите за техническа
помощ по Оперативна програма „Околна среда” за изготвяне на нов доклад за
количествено и морфологично проучване на отпадъците, който ще бъде в
основата на бъдещия интегриран план за управление на отпадъците и
проектиране на необходимите съоръжения за екологосъобразно третиране на
отпадъците - изграждане на сепарираща инсталация за третиране на масово
разпространени отпадъци, съоръжение за третиране на биоразградими
отпадъци, обезопасяване на минна галерия с.Страшимир, за запълване на
празните и очистни пространства със строителни отпадъци и земна маса,
изграждане на трупосъбирателна площадка. С предоставянето на техническата
помощ ще се даде реална възможност на община Златоград да кандидатства след
това за финансиране на инфраструктурен проект по ОПОС за реализация на
заложените в интегрирания план дейности, водещи до цялостно разрешаване на
проблемите ни с отпадъците.
Финансово-икономически анализ на дейностите по третиране на
отпадъците
Общи разходи
За последните три години общите разходи са дадени в таблицата
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Приходи
Разходи

2005 г.
165881
165881

2006 г.
188321
188321

2007 г.
228389
219343

Такси за битови отпадъци
Размера на таксата за битовите отпадъци
дадени в таблицата

2005г.

2006г.
2007г.

за последните три години са

Размер за население
За гр.Златоград и
с.Долен:
промили − 3.5
За др. нас. места :
промили − 5.0

Размер за фирми
промили − 12.5

промили − 5
промили − 5

промили − 13
промили − 13.5

В разчета на план - сметката за 2008 г.на обща стойност 329520.16лв. са
включени:
o Съдове за съхранение на отпадъците и специализирана мотометачна
машина – 77758.36 лв
o Събиране и извозване на ТбО − 139694.76 лв.
o Обезвреждане на ТБО − 60935.40 лв.
o Почистване територията за обществено ползване − 51131.64 лв.
Източници на финансиране на дейността
Източници за финансиране на дейността са:
− Общинският бюджет
− Кредити и безлихвен заем от ПУДООС;
− Оперативни програми и фондове, финасиращи проекти в областта на
околната среда и управление на отпадъците.
І.2.7 ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ
• Замърсени почви с тежки, метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати,
други замърсители - собственост на земите, използване на тези земи,
източници на замърсяване - проблеми; замърсяване на произвежданата
селскостопанска продукция или рискове от такова замърсяване;
При дългогодишната експлоатацията на рудните находища от “ГорубсоЗлатоград“АД е допуснато замърсяване на почви , въздух, повърхностни и
подземни води в района на производствена дейност. Необходимо е целенасочено
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хидрогеоложко проучване водните потоци. Направените към момента проби и
съпоставени със стари такива, показват, че изменения химичен състав на водите,
се явяват постоянен замърсител. Съществуващото замърсяване е значително,
както на водите, така и на почвите. Пробите са обработени от оторизираната
лаборатория на РИОСВ гр.Смолян.
По отношение на компонента “Почви” – проби са вземани , както от
горната част на балкана, казано условно, така също от пасища, от поречията на
двете реки – “Гидюрска” и “Ерма”, където има множество малки парцели
обработваеми земи. За съжаление е констатирано, че последните се напояват с
замърсените с тежки метали води. Почвените проби са показали завишени
няколкократно стойности спрямо ПДС на тежки метали.
• Физически нарушени почви; нарушени терени от добивни дейности, от
изкопни работи /водопроводи и др./
В резултат от дългогодишната експлоатация на рудните находища и
производствената дейност са констатирани случаи на нарушени терени и почви.
Принципа на работа на “Горубсо – Златоград”АД при изземването на рудата е
чрез така нареченото “магазиниране”. При тази дейност се откриват пространства
на повърхността , които застрашават нормалното съществуване на живеещите в
района. По принцип тези пространства са извън населените места и са под
специален режим. В районите на рудодобивна дейност разрешително за строеж
се издава само след съгласуване с Горубсо и издаване на специално разрешително
, че терена подлежащ на застрояване е извън зоната на обрушовките.
В инвестиционната и оздравителната програма на дружеството са залегнали
дейности по ликвидиране на стари щети от производствената дейност,
обезопасяване на районите и противоерозионни дейности.
І.2.8 БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Биологично разнообразие или биоразнообразие е термин, определящ
разнообразието на живота на Земята и различните модели, формирани от него.
Биоразнообразието, което виждаме днес е резултат от милиарди години
еволюция. То формира паяжината на живота, неотменна част от която сме ние и
от която напълно зависим.
Това, което е направило Земята уникално обитаемо място за хората, е
комбинацията от форми на живота, тяхното взаимодействие едни с други или с
останалата част от околната им среда. Биоразнообразието ни предлага и големия
брой продукти и нематериални блага, които поддържат живота ни.
Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и
опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и
гражданите. Обществените взаимоотношения за опазването му са уредени със
Закона за биологичното разнообразие.
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Основните му цели са свързани с :
 Опазването на представителни за Република България и за Европа типове
природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични
растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична
мрежа;
 Опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от
флората, фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са
обект на ползване и търговия;
 Опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и
животински видове извън естествената им среда;
 Регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни
растителни и животински видове в природата;
 Регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата
флора и фауна;
 Опазването на вековни и забележителни дървета.
Община Златоград се характеризира с изключително запазено биологично
разнообразие, непокътнати и до момента природни местообитания за редица
защитени растения и животни. Антропогенния фактор, който е най–голямата
заплаха за биологичното разнообразие на територията на общината, за наша
радост не е оставил сериозно отражение върху нея. Изключение правят районите
свързани с минно-добивната дейност на Горусбсо, където е нанесено
безвъзвратно отрицателното му въздействие върху околната среда.
Мерките и действията свързани с дългосрочното опазване на
биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие в община Златоград в
ще бъдат насочени към:
1. Провеждане на задълбочено проучване на биоразнообразието на
територията на община Златоград;
2. Резултатите от проучването да бъдат в основата на едно дългосрочно
планиране, с цел сигуряването на достатъчни по площ и качество места за
размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и
зимуване на на редки и защитени от изчезване растителни и животински видове;
3. Определяне като Защитени, зоните на местообитанията на редки и
защитени от изчезване растителни и животински видове, изготвяне на картен
материал и ограничаване на антропогенното въздействия в тях;
Един от най-важните начини за опазване на биоразнообразието е защитата
на екосистемите и местообитанията. Правните и административните механизми
за това, използувани на международно и национално нива, са най-различни и
обявяването на защитени територии е един от тях. В България обявяването и
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управлението на защитени територии се урежда от Закона за защитените
територии, а механизми за контрол са насочени към ползването, притежаването,
лова и риболова, търговията и т. н. чрез пълни забрани, въвеждане на квоти,
сезони или друга регулация.
Защитата на видово ниво се урежда от Закона за лова (2000), Закона за
лечебните растения (2000), Закона за рибарството и аквакултурите (2001) и
Закона за биоразнообразието (2002).
Изключително значение за биологичното разнообразия има НАТУРА 2000.
Като екологична мрежа от защитени зони, тя се явява основен инструмент на
Европейската общност за запазване на природни местообитания и видове от
интерес за Общността. Изграждането на тази екологична мрежа е задължение на
всяка страна членка на Европейския съюз, съгласно Директивата за хабитатите и
Директивата за птиците. Приносът на НАТУРА 2000 в цялостния процес на
опазване на биологичното разнообразие се изразява в предотвратяване на
деградирането, фрагментирането и унищожаването на естествени и полуестествени хабитати, както и хабитати на редки и застрашени видове.
Екологичната мрежа като такава гарантира свободното географско
разпространение на видовете, осъществяването на генетичен обмен и мигриране.
В периода 2005 и 2006 г по предложение на Българска фондация
биоразнообразие с подкрепата на община Златоград и на основание чл.33, ал.1,
чл.35 и чл.36 ал.1, 2 от Закона за защитените територии се откри процедура за
проучване и обявяване за защитени зони на следните на райони от община
Златоград:
1. „Циганско градище-Мързян” , обхващащ част от землището на с. Ерма
река. Защитената зона вече е включена в Натура 2000, по Директивата за
местообитанията на дивата флора и фауна. Характерното за нея са запазените
вековни дъбови и букови гори. Площ от около няколкостотин хектара попадат в
землището на с. Ерма река, община Златоград. Те заемат части от отдели 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 в Държавно лесничейство „Златоград” и съседни отдели в ДЛ
„Рудозем”. Вековните гори от зимен дъб и бук са със семенен и издънков
произход и са се запазили поради недостъпния терен и липсата на пътища около
тях. Някои подотдели са на възраст над 140 години! Запазената вековна
широколистна гора освен, че е с огромна научна и консервационна стойност,
привлича и такива усамотени видове като мечката и глухаря. Популацията на
последния там е доста многобройна и заедно със съседните терени в община
Рудозем покрива изискванията за орнитологично важно място от световно
значение.
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2. „Долен – Старцево” се нарича, вторият район проучен от Българска
фондация биоразнообразие. Характерно за него също е запазената вековна дъбова
гора с площ около 100 ха в землището на с.Долен с. Старцево, община Златоград.
Тя заема отдел 191 в Държавно лесничейство „Златоград”. Вековната гора със
семенен произход от зимен дъб и бук на възраст над 120 години се е запазила
поради недостъпния терен и липсата на пътища около него. Въпреки, че е малка
на площ, гората е уникална поради факта, че това е една от малкото оцелели
вековни дъбови гори в Родопите. Девствени гори като тази в с. Долен са уникални
и имат огромна научна и консервационна стойност.

С изключително значение за община
Златоград е и територията на църковно –
манастирска крепост “ Св.Неделя ”.
Разположена е на висок връх на 8 км от
гр.Златоград. ” Св. Неделя “ и е определена за
обект с природо-защитна зона.
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Бъдещето на БИОРАЗНООБРАЗИЕТО в община Златоград и неговото
опазване е немислимо без провеждането на открити обществени дискусии за
целенасочена работа свързана с популяризиране на биологичното земеделие
като алтернативен поминък, повишаване на информираността на местните
хора по отношение на проблемите свързани с ГМО, развитие на
алтернативен туризъм, стопанисването на горите, повишаване на
информираността сред местните хора по въпросите на биологичното
разнообразие, уреждане на обществените взаимоотношения свързани с
стопанисването на създадените вече екопътеки, повишаване на
екологичната ни култура с цел предотвратяване на проблема с отпадъците в
природата и др.

• Гори - състояние, видово разнообразие, собственост, използване за
рекреационни цели, за дърводобив, за други цели и т.н.;
Запазената и чиста природа, разнообразните екосистеми са едно от найголемите богатства на общината. Естествения горски масив в тях представлява
силен интерес за търговци на дървесина и билки. В горите най- разпространени
са широколистна дървесна растителност - бук , габър , дъб , бреза и дрян, а от
иглолистните видове- смърч, ела, бял и черен бор.
Таблица - площите на отделните фондове
№ по
ред

Землище

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гр. Златоград
С. Старцево
С. Долен
С. Кушла
С. Аламовци
С. Ерма река
С. Фабрика
С. Страшимир
ОБЩО:

СелскостоПански фонд

Държавен
Горски фонд

дка
9 364
4 450
3 592
1 982
1 997
2 959
551
451
25 346

дка
55 346
12 423
14 578
10 501
16 801
25 736
6 076
3 134
144 595

Фонд населени
места
дка
2 024
782
370
101
126
692
93
160
4 384

• Защитени видове растения и животни
Според геоботаническото райониране на България, територията на община
Златоград попада в Иларийска провинция, Родопски окръг, Чернатишки район.
По състав горите са смесени. На северните изложения обикновено се срещат –
бук , габър, горун, а на южните и ветровити склонове – бял и черен бор,
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смрадлика, зановец и др. Върху речните наносни терени са се самонастанили
черна върба, ива, бъз и по-рядко леска. В района макар и рядко върху изсечени
терени от смърчови гори се срещат благун, келяв габър, а в ниските части на
района – явор, шестил и планински бряст.
В Червената книга на България са споменати следните видове , характерни за тази
част на Родопите:
 Гръцка ведрица
/Fritilaria graeca/, сем.Кремови /Liliaceae/, рядък вид,
български ендемит;
 Оливеров минзухар /Crocus oliveri/, сем. Перуникови /Iridaceae/, рядък вид,
включен е в списъка на защитените растения в България;
 Веленовскиево плюскавиче
/Silene velenovskyana/, сем.Карамфилови
/Caryophyllaceae/, рядък вид, български ендемит;
 Средиземноморски шпорец /Delphinium halteratum/, сем. Лютикови
/Ranunculaceae/, рядък вид;
 Червенодръжково шапиче /Alchemilla erythropoda/ , сем. Розови / Rosaceae / ,
рядък вид;
 Фривалдскиев зановец /Chamaecytisus frivaldszkyanus/, сем. Бобови /Fabaceae/,
рядък вид, български ендемит;
 Родопска люцерна /Medico rhodopea/, сем. Бобови /Fabaceae/, рядък вид,
български ендемит;
 Ниско бясно дърво /Daphne cneorum/, сем. Тимелееви /Thymelaeaceae/, рядък
вид;
 Анасоновиден воден морач /Oenanthe pimpinelloides/, сем. Сенникоцветни
/Apiaceae/, рядък вид;
 Фривалдскиев пчелинок /Marrubium friwaldskyanum/, сем. Устоцветни
/Lamiaceae/;
Впечатление правят още красивите диви орхидеи, пролетното ботурче,
джела, планинското кокиче, родопското подрумиче и много други редки
растения.
Животинският свят в района се отнася към централния високопланински
фаунистичен район. Характерни представители на орнитофауната са :
Черен кълвач /Driocopus martius/;
Зелен кълвач /Picus viridis/;
Голям пъстър кълвач /Picoides major/;
Обикновена чинка/Fringilla coelebs/;
Елхова скатия /Carduelis spinus/;
Обикновена
кръсточовка
/Loxia
curvirostra;
 Кос /Turdus merula/;














Черен синигер /Parus ater/;
Голям синигер /Parus major/;
Сойка /Garrulus glandarius/;
Сокерица /Nucifrada cariocatactes/;
Сива врана /Corvus corone/;
Полско врабче /Passer montanus/;

 Домашно врабче /Passer domesticus/;
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 Елов певец / Phylloscopus collibitus/;
 Качулат синигер /Parus cristatus/;

 Градска лястовица /Delichon urbica/;
 Селска лястовица /Hirundo rustica/;

Влечуги,
 Зелен гущер /Lacetra viridis/;
 Ливаден гущер /Lacetra agilis/ ;
 Стенен гущер; /Lacetra muralis/

 Усойница /Vipera berus/;
 Пепелянка /Vipera ammodites/;
 Обикновена водна змия /Natrix natrix/;

Земноводни,
 Голяма водна жаба /Rana ridibunda/;
 Земна крастава жаба /Bufo viridis/;

 Планинска водна жаба /Rana temporaria/;
 Дъждовник /Salamandta salamandra/ ;

• Лечебни растения
Дейностите свързани с опазване и устойчиво ползване на лечебните растения,
включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки са
уредени от Закона за лечебните растения.
За да се опазят естествените местообитания на лечебните растения в района
на община Златоград е необходимо те първо да бъдат проучени и картирани.
Липсата на научна информация и целенасочена работа в тази насока до този
момент е възпрепятствало община Златоград да прилага разпоредбите на Закона
за лечебните растения, както и да планира мерки и дейности за тяхното опазване.
С актуализацията на настоящата програма ще бъде поставено началото на
работата на община Златоград в тази насока и търсене на възможности за
финансиране на задълбочено научно проучване и картиране на биологичното
разнообразие, включително и на лечебните растения на територията на община
Златоград. Това ще позволи в бъдещ период планиране на действията ни за
тяхното опазване, както и устойчиво им ползване за билки без да бъдат
нарушавани естествените им местообитания.
І.2.9 ШУМ
• Наднормено излъчване на шум в околната среда- рискови зони: жилищни, за
отдих, учебни, болници, санаториуми и др.подобни;
Критични райони по отношение на транспорта
- “Автогара-Златоград”, население, живеещо в близост - около 500
жители;
- Автоспирка “Комендатура” – Златоград;
- Бул.”България” – път ІІІ клас, основна пътна артерия МаданЗлатоград- Кърджали;
- Кръстовище в центъра на града до Римски мост;
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На територията на общината източници на шум са подразделенията на
“Горубсо-Златоград” ЕАД , като в това число влиза и флотационната фабрика в с.
Ерма река.
Характеристика на промишлените обекти източници на шум :
Наименование
на обекта

Предмет на
дейност

Местоположение на обекта
Централ.
градска
част

1
Флотационна
фабрика
“ГорубсоЗлатоград”
ЕАД, шахта
“Андроу”
“ГорубсоЗлатоград”
ЕАД

2
Преработка
на руда в
концентрат

3

Продължи
телност

Ниво на
шума на
границата

6

7

12ч

70 dBA

Жилищни
сгради

12ч

73 dBA

Къщи в
Крушкова
махала, с.
Ерма река

12ч

62 dBA

да

Добив на
руда
Извозване
на руда

До обект с
повишени
Промишле изисквания
на зона
за
шумозащи
та
4
5

да

да

Въздействие на
източника

І.2.10 ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
• Зелени площи в населените места - кв.м. на жител; видове растителност и
състояние; поддържани или изоставени са; проблеми; за по-големите населени
места - разпределение по квартали; налични площи, определени по
устройствените планове за зелени площи;
На зелените площи в общината се обръща специално внимание. С решение
на Общински съвет гр.Златоград са ограничени правомощията на кмета на
общината по отношение отреждането на зелените площи за друго
предназначение. Това може да стане само с решение на общински съвет.
Ежегодно общината заделя не малко средства за поддържането на зелените
площи, цветните алеи и градини, радващи окото на не малкото туристи и гости на
града.
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Необходимо е да се изготви цялостен проект за зелената архитектура на
общината по населени места, квартали съгласно устройствените планове.
Предмет на поддържане, опазване и разширяване трябва да бъде и бъдеща
програма на общината в тази насока.
І. 3 УПРАВЛЕНИЕ
І.3.1 НАЛИЧИЕ НА КОМИСИИ /ОТДЕЛИ/ СЕКТОРИ/ ОТДЕЛНИ
СПЕЦИАЛИСТИ
В
ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ/ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ/
ОТГОВОРНОСТИ
И
ЗАДАЧИ,
КОИТО
ИЗПЪЛНЯВАТ;
Общинския съвет – Постоянни комисии
1. ПК по ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ
бюджет
Председател
Eмилия Драганова
местни данъци и такси
Зам. Председател
Младен Чаушев
общ собственост
Зам председател
Недялко Славов
икономическо развитие
Член 1
Величко Сидеров
транспорт
Член 2
Антон Симеонов
селско и горско стоп
Член 3
Григор Джангалов
Член 4
Емилия Кръстева
Асоциирани граждански
Георги Бързиков
експерти/ представители
Боян Каменов
Ясен Башов
2. ПК по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ
Председател
Младен Чаушев
Устройство на територ
Развитие натеритор
Зам. Председател
Антон Симеонов
ПУП, ТСУ
Зам председател
Невена Александрова
Благоустройство
Член 1
Недялко Славов
Архитектура
Член 2
Величко Сидеров
кадастър
Член 3
Жечка Хаджийска
строителство
Член 4
Емил Хумчев
реставрации
Асоциирани граждански
Едгард Башев
ВИК
експерти/ представители
Минка Салагьорова
екология
Красимир Чипчиев
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3. ПК по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА
Председател
Д-р Евелина Лазарова
Зам. Председател
Емил Хумчев
Член 1
Яким Дюлгеров
Член 2
Невена Александрова
Член 3
Кирил Даскалов
Асоциирани граждански
Таня Терзиева
експерти/ представители
Д-р Ерол Чинар
Д-р Людмил Личев
4. ПК по ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Председател
Жечка Хаджийска
Зам. Председател
Нина Пашова
Член 1
Йорданка Романова
Член 2
Младен Чаушев
Член 3
Кирил Мемов
Асоциирани граждански
Радослав Топалов
експерти/ представители
Николай Даскалов -Предс. на
Ученически съвет в СОУ
“Антим-І”
Илза Топчиева
5. ПК по ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Председател
Емилия Кръстева
Зам. Председател
Емилия Драганова
Член 1
Д-р Лазарова
Член 2
Нина Пашова
Член 3
Йорданка Романова
Асоциирани граждански
Дафина Дюлгерова
експерт / представител
Лиляна Андреева
Роза Маринова
6. ПК по МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Председател
Емил Хумчев
Зам. Председател
Йорданка Романова
Член 1
Кирил Мемов
Член 2
Жечка Хаджийска
Член 3
Емилия Драганова
Асоциирани граждански
Здравко Иванов
експерти/ представители
Фьодор Думбов
Юлия Алчева
7. ПК по ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПРАВО
Председател
Григор Джангалов
Зам. Председател
Емилия Кръстева
Зам. Председател
Нина Пашова
Член 1
Яким Дюлгеров
Член 2
Кирил Даскалов
Член 3
Недялко Славов
Член 4
Величко Сидеров
Асоциирани граждански
Николай Йорданов
експерти/ представители
Илия Сапунджиев
Велизара Цацарова

Здравеопазване – общинска
болница, доболнична
помощ, спешна помощ,
Политика за здравни кадри,
хоспис
Лекарствена политика
Превенция наркомания
алкохолна зависимост
Здравосл. начин на живот
Образование
Училищна мрежа
Детски градини,
Детска ясла
УО, ОДК, др извънучилищни,
КИН, Читалища, Култ прояви
Административно и инф
обслужване
Повишаване
квалификацията
Проекти, неправителствени
организации, международно
сътрудничество,
Социални дейности
Социални услуги
Заетост

Младежки инициативи, Евр.
Харта за участие на младите
хора
Туризъм
Туристическа маркетинг
Спортна база
Масов спорт
Спортни клубове
Законност
Местна нормативна база
Обществен договор за ред и
сигурност
Доброволни граждански
формирования
Контрол

Общинска програма за опазване на околната среда /2008-2013/

58

Общинския администрация
За реализацията на Общинската програма за опазване на околната среда,
Програмата за енергийна ефективност, прилагането на националното екологично
законодателство и изпълнението на местна нормативна уредба са отговорни
следните лица от Общинска администрация:
№

Име, презиме фамилия

1

гр.Златоград
Мирослав Митков Янчев

ДЛЪЖНОСТ

Образование,
квалификация

Кмет на община Висше
Златоград
икономическо,
Специализация
„Управление на
бизнеса”,
квалификация
„Бизнес
администрация”
Н-к “УТ, ИК и Висше, ПГСООС”
конструкции

2

Инж. Елка Сиркова
Чаушева

5

Юлия Владимирова Ушева Главен експерт
„Екология и
проекти”

6

Росица Сашева Христова

7

Минка Александрова
Кехайова

Висше,
Биология,
Специализация
„Екология”
Експерт на МОСВ
за извършване на
екологични оценки
/ЕО/ и оценка
въздействието
върху околната
среда по следните
компоненти –
растителен свят,
строителни и
битови отпадъци
съгласно
удостоверение №
1636 от 14.03.2005г
Главен експерт Висше, екология
“ССГЗ и ООС” Специализация Екологично
моделиране и
експертизи;
Техн.р-л
Средно-техническо
”Чистота”
спец. ВиК

Отговорност

Съгласно
ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

Съгласно
длъжностна
характеристика
Съгласно
длъжностна
характеристика

Съгласно
длъжностна
характеристика

Съгласно
приложена
длъжностна
характеристика
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8

Алина Миткова Ушева

гл.спец
”Озеленяване и
НП”

Средно-техническо Съгласно
Спец. Архитектура длъжностна
характеристика

с.Старцево
Райчо Кюлевчиев

кмет

висше

Съгласно
ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

с.Долен
Валентин Караасенов

кмет

средно-специално

Съгласно
ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

с.Ерма река
Зарко Хаджиев

кмет

средно

Съгласно
ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

с.Аламовци
Митко Баткаджов

кмет

средно

Съгласно
ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

Кметски
наместник

средно

Съгласно
ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

Кметски
наместник

средно

Съгласно
ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

Кметски
наместник

средно

Съгласно
ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

с.Цацаровци
Бисер Цацаров

с.Страшимир
Борис Пулев

с.Кушла
Велин Асенов

с.Пресока
Стефан Николов

Кмет.наместник средно

Съгласно
ЗМСМА,
общин.наредби
и прав.
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І.3.2
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С
РЕГИОНАЛНИ
ОРГАНИ
НА
ЦЕНТРАЛНИ
ВЕДОМСТВА
ОТ
КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА КОИТО СА ВЪПРОСИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА КОИТО ПОПАДА
ОБЩИНАТА
По въпросите и проблемите, касаещи опазване на околната среда община
Златоград обменя информация и си сътрудничи с :
№
1

2

3

4

5

6

Институция, инспекция и др

Ръководител,
Адрес, телефони
директор, управител
Басейнова
дирекция
„Източно Директор – инж. 032 / 62-80-63
беломорски район” гр.Пловдив
Кърнолски
гр.Пловдив,
ул.”Булаир” №26
РИОСВ гр.Смолян;
Директор
– 0301 / 60112
инж.Илия Спилков гр.Смолян,
ул.”
Дичо Петров” №16
РИОКОЗ гр.Смолян;
Директор – д-р гр.Смолян,
бул.”
Мими Владиславова България” №26
Кубатева
riokoz@mbox.digsys.
bg
ВиК гр.Смолян;
Директор
Гр. Смолян, ул.
„П.Р.Славейков”
№2
Областна администрация
Обл.управител
Бул.“България”
№14,
тел.0301/ 6-01-92
ЕлектроразпределениеУправител
Гр.Смолян,
Пловдив”ЕАД, клон Смолян
ул.”Родопи” №6
Тел.0301 / 6-24-34

І.3.3 СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗГЛЕЖДАНАТА ОБЛАСТ СЪС СЪСЕДНИ
ОБЩИНИ
№
1

Община
Община Мадан

2

Община Неделино

Кмет
КМЕТ – Атанас
Александров
Иванов

Адрес, телефони
4980, гр. Мадан, ул.
„Обединение”
№
14, тел. за контакт
0308/ 22-75, 25-42,
e-mail
–
madan@unaks.bg
КМЕТ
–
Илия 4990, гр. Неделино,
Петров Вълчев
ул.”Александър
Стамболийски”
№104,
тел. за
контакт 03072/2138, ф. 22-26
e-mail
–
oba_nedelino@abv.bg
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3

Община Рудозем

4

Община Баните

5

Община Смолян

6

Община Кирково

7

Община Кърджали

І.3.4 ИНФОРМИРАНЕ НА
ПОДХОДИ И МЕХАНИЗМИ

КМЕТНиколай 4960, гр. Рудозем,
Иванов Бояджиев
бул.”България”№15,
тел. за контакти –
0306/32-22 и 31-49,
e-mail
–
obrud@abv.bg
КМЕТРайчо с.
Баните,
ул.
Стоянов Данаилов „Ст.Стамболов”
№3,
тел.
за
контакти – 03025/
22-20, в. 100 и ф.
22-89,
e-mail
–
obbanite@abv.bg
КМЕТДора 4700,
гр.Смолян,
Илиева Янкова
бул. „България” 12,
тел. за контакти 0301 / 6-24-26
КМЕТШукран 03679/ 20-16, ф.21Кязим Идриз
40
КМЕТ- Хасан Азис 6600, гр. Кърджали,
Исмаил
бул.
„България”
№41,
тел.
за
контакти – 0361/ 673-02 и ф. 6-29-68,
e-mail
–
municipalitykj@mail.
bg

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

–

ИЗПОЛЗВАНИ

За осигуряване прозрачност на работата на общинска администрация и
звената към нея имащи отношение към проблемите на околната среда се
използват местните средства за масова информация – Златоградски вестник,
местна кабелна телевизия, местен радиовъзел;
За публикуване на информацията се ползват и услуги на вестници като
Родопи вест,Отзвук и др.
Много често като община намираме място в ефирното време на телевизия
СКАТ, националната телевизия и др.
І.4 ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
• СЪСТОЯНИЕ И ОЧАКВАНО РАЗВИТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОТРАСЛИ В
ОБЩИНАТА;
Структуроопределящи отрасли в промишлеността са:
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“Горубсо − Златоград” − ЕАД е основното добивно предприятие на
оловно-цинковата промишленост у нас (около 80-90% на олово и цинк).
Отпадъците, които формира предприятието са предимно руднична баластра,
хвост и метални отпадъци. В момента дружеството е с 80 % частен капитал и 20
% държавно участие.
“Белотекс” ООД − Фирмата се е специализирала в производството на
сурови памучни тъкани, спортно и работно облекло, спално бельо, медицински и
технически тъкани. Производствените отпадъци са: къси памучни отпадъци и
отпадъчен памук.
“Свобода − 97” АД − Насочена дейност в сферата на услугите с приоритет
на шивашкото произвоство на работно облекло, трикотаж на ишлеме и др.
Отпадъците са предимно от шивашкото произвоство − маломерни текстилни
парчета.
“Ес-Би-Ен” − Специализиран в производството на спортна, мъжка, дамска
и детска конфекция и всякакъв вид работни облекла за страната и чужбина.
Производствените отпадъци са също от шивашкото производство − вата и
парчета от трико. Използват се за втора употреба.
“ЗММ” ООД − Произвежда комплектовка, екипировка и възли за
металорежещи
машини.
Извършва
предимно
обработващи
услуги.
Производствени отпадъци − стоманени, стружки и ламаринени изрезки.
Автостопанство Златоград − транспортна дейност.
Отпадъци: изгорели масла − предават се за преработка; метални отпадъци −
продават се на фирми за преработка, стари акумулатори − предават се на
специализирани фирми в гр.Кърджали, гумите − продават се за огради.
Частният бизнес е представен чрез фирми в строителството, шивашкото
производство, хлебопроизводството, търговията и ресторантьорството.
Не са малко фирмите в общината, които се занимават с дървообработване,
мебелопроизводство, цех за металообработване.
Болничното лечение си осъществява от Многопрофилна болница за
активно лечение “Проф. Д-р Асен Шопов” и обслужва Общините: Златоград,
Неделино и Кирково.
Финансовите услуги на населението се извършват от клоновете на ДСК,
Експресбанк, ОББ, Българска пощенска банка, ЗД “България”, ДЗИ и ЗПК “Орел”.

І.5. СЪСТОЯНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА – ПЪТИЩА
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СПИСЪК
ЗА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, ИЗГРАЖДАНЕТО ИЛИ РЕМОНТА НА
КОИТО ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2008 Г. СЪС СРЕДСТВАТА ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛ. 10, АЛ. 1
ОТ ЗДБРБ ЗА 2008 Г.
№ на
пътя

Наименование на
пътя

1 ІV86534

/Мадан-Златоград/ с.Ерма река

от км 3+500
до 5+000

ремонт

2 МП

гр. Златоград с.Аламовци

км 3+500 до
11+000

ремонт

3 МП

/Златоград км 0+000 до
Неделино/ - Пресока км 2+500

4 МП
5 МП

№
по
ред

Километрично
положение на
участъка за
ремонт

Вид на
дейността

Година
на
започв
ане
Година
на
завър
шване
2008г.
2009г.

Обща
сметна
стойност
/лв./

Усвое Предлож
ни
ение за
средс финанси
тва
ране за
/лв./ 2008 год.
/лв./

135 000

0

60 000

2007г.
2009г.

200 000

41
603

40 000

ремонт

2007г.
2009г.

85 000

0

40 000

/Мадан - Златоград/ - от км 0+000
м.Юруковци
до 1+103

изграждане

2006г.
2010г.

850 000

2 279

20 000

Старцево - м.Белите от км 0+000
камъни - Район
до км 4+000
Печинско
ВСИЧКО:

ремонт

2002г.
2010г.

400 000

22
445

9 800

169 800

Обяснителна записка по обекти от общинската пътна мрежа
1. Път /Мадан-Златоград/ - с.Ерма река - IV-86534 с дължина 8,100 км,
участък от км 3+500 до км 5+000.
В предвид на интензивната експлоатация на пътя от тежкотоварните коли
на «ГОРУБСО-ЗЛАТОГРАД» АД и не поддържането му през последните години
участъка от км 3+500 до км 5+000 е силно нарушен.
За нормална експлоатация на съществуващия път е необходимо полагане на
нова асфалтовата настилка. Това ще създаде по добри пътни условия за
ежедневното придвижване на работещите в рудодобивното предприятие, като и
на ученици от Крушкова махала до училището в селото.
2. Път гр. Златоград - с.Аламовци, местен път с дължина 12,350 км. Пътя
е с амортизирана пътна настилка в участък от 3+500 до км 11+000. Необходима е
да се извършат кърпежи за безаварийно пътуване.
3. Път /Златоград-Неделино/ - с.Пресока, местен път с дължина 2,500 км.
Положена е трайна настилка. След проливни дъждове е констатирана
необходимост от изграждане на подпорна стена с дължина 63м и височина 4,50м
при км 1+500 за предотвратяване на щети от стихийно бедствие.
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4. Път /Златоград-Мадан/ - с.Юруковци, местен път с дължина 1,103 км.
Единственото населено място в община Златоград без реализирана транспортна
връзка с останалите населени места. Има изготвен работен проект, които е
актуализиран. Необходими са средства за отчуждаване на терена /горски фонд/ и
прокарване на трасето на пътя.
5. Път с.Старцево – м. Белите камъни – район Печинско, местен път с
дължина 10,563 км и свързва с.Старцево с третокласен път Златоград-Мадан.
Върху част от трасето от с.Старцево до местност Белите камъни с дължина 4 км е
положена асфалтова настилка, която вече е нарушена. За удобно и безаварийно
пътуване по него и във връзка с развиващия се туризъм в тази част на общината е
необходимо да бъде реконструиран пътя с разкриването на целия габарит,
направа на уширения и полагане на един пласт плътна асфалтобетонна смес.
І.6. ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
• НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ГРАДСКО И СЕЛСКО
НАСЕЛЕНИЕ

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Община Златоград
- населено място
гр.Златоград
с.Старцево
с.Долен
с.Ерма река
с.Аламовци
с.Страшимир
с.Кушла
с.Цацаровци
с.Пресока
ОБЩО

Брой жители

Брой екв. Жители =
на броя жители на
населеното място по
1.4 коефициент

8438
2706
1368
1133
358
131
67
121
70
14392
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II= АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, /SWOT/

СЛАБИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ГИ
ПРЕОДОЛЕЕМ

НЕДОСТАТЪЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАСОЧВАНЕ
НА
УСИЛИЯТА
към
с централни ведомства, министерства при оптимизиране на работата с миниистерства и
решаване на проблемите на ОС;
други централни и регионални институция, без
чиято протекция не бихме могли да реализираме
ЛИПСА НА ЛОБИ;
планираните дейности в програмата;
АНГАЖИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
ЛИПСА НА АНГАЖИРАНОСТ от страна за региона депутати в народното събрание с
на население, граждански институции по проблемите на ООС;
проблемите на околната среда ;
ВЪВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ПРЕД ОБС
на предприятия и фирми по отрасли за мерките
СЛАБ КОНТРОЛ върху превантивните предвидени за опазване на околната среда и
мерки , които всяка една институция, годишен отчет за изпълнението им;
предприятие, фирма са взели в своите ЗАСИЛВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНАТА И
програми за ООС;
КОНТРОЛНА
ДЕЙНОСТ
–
относно
изпълнение на програмите за ООС на всяка една
НЕОЦЕНЕНА ОТГОВОРНОСТ – винаги стопанска единица на територията на общината.
опазването на околната среда и мерките ОСИГУРЯВАНЕ НА АНГАЖИРАНОСТ и
които трябва да вземат остават на последно финансово подпомагане при провеждане на
място, за сметка например на “бизнес и общинските мероприятия за информиране на
печалба на всяка цена”;
населението, повишаване на екологичната
култура, отбелязване на екологичните празници
ФИНАНСОВ НЕДОСТИГ за изпълнение и мероприятия от страна на предприятия,
на мероприятията по опазване на околната учреждения и НПО.
среда
СИЛНИ СТРАНИ
НАЛИЧИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСквалифицирани служители с доказан
професионализъм
ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между
местна
власт,
НПО,
учреждения,
предприятия частен бизнес при решаване на
проблемите на околната среда
ПРИЕМСТВЕНОСТ В ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ- установени правила
и норми на поведение в ОбА, осигуряващи
необходимата приемственост без отричане
на направеното при смяна властта ,
насочени към надграждане и повишаване на
качеството.

ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ
ОСИГУРЯВАНЕ НА МОТИВАЦИЯ на
общинските служители - финансово и морално
стимулиране при доказан професионализъм,
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ в
работата на Общинска администрация при
“отворени врати”.
НАБИРАНЕ НА МЛАДИ КАДРИ за работа по
опазване на околната среда при спазване на
моралната етикеция за израстване в иерархията;
ОБОСОБЯВАНЕ
НА
ОБЩИНСКА
ЕКОПОЛИЦИЯ – доброволци на граждански
договор, които да бъдат обучени от експертите в
ОБА и да осъществяват контролна дейност
съгласно нормативната уредба
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ІІІ . ВИЗИЯ
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ІV. ЦЕЛИ
ІV. 1. Генерална стратегическа цел
№
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
1 Опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на
здравето на хората

ІV.2 Специфични стратегически цели
№
1
2
3
4
5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Съхраняване на биологичното разнообразие;
Опазване и разумно ползване на компонентите на околната среда;
Ефективен контрол и управление на факторите, които увреждат околната среда;
Осъществяване на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на
замърсяване
Създаване и функциониране на общинска система за мониторинг на околната среда

ІV.3 Приоритети
№
ПРИОРИТЕТИ
Опазването
и
разумно
ползване
на
компонентите на околната среда;
1

2

- Реализиране на програмата на общината по отношение на Водоснабдяване на
населените места
- Реализиране на програмата на общината по отношение на изграждането на
канализационна мрежа по населени места, отвеждащи колектори и ПСОВ
- Реализиране на Общинска програма за управление на отпадъците
- Реализиране програмата на общината по отношение качеството на атмосферния
въздух
- Реализиране на програмата за енергийна ефективност
Създаване и функциониране на общинска система за мониторинг на околната среда
- ВЪВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ПРЕД ОБС на предприятия и фирми по отрасли за
мерките предвидени за опазване на околната среда и годишен отчет за изпълнението им
- ОБОСОБЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА ЕКОПОЛИЦИЯ – доброволци на договор, които да
бъдат обучени от експертите в ОБА и да осъществяват контролна дейност съгласно
нормативната уредба
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ в работата на Общинска администрация при
“отворени врати” – информиране на обществеността за проблемите на околната среда,
формиране на целенасочена общинска политика за повишаване на екологичната култура на
населението
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V.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО КОМПОНЕНТИ И ПРИОРИТЕТИ

V.1 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
V.1.1 ОЦЕНКА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ
През последните години се забелязват тенденции към засушаване.
Глобалното затопляне на климата води до намаляване на общите водни
ресурси, които са ограничени както за цялата страна така и за общината. Във
връзка с това някои притоци са напълно пресъхнали. С всяка изминала
година периода на засушаване през летния сезон се увеличава, а високите
температури водят до силно намаляване на влагата в почвата . Това силно се
отразява върху селското стопанство, върху водните запаси
и
водопотреблението. Възникналите пожари през изминалата година до голяма
степен се дължат на засушаването . Отчита се , че водните ресурси са
намалели с около 30 % спрямо минали години. Също така приблизително 50
% от водата се губи вследствие често настъпващи аварии, поради
амортизиралата се вече вътрешна водоснабдителна мрежа. Това трябва да ни
напомни, че е необходимо да се взимат сериозни мерки за преодоляването на
тези проблеми.
Съгласно действащото в страната законодателство община Златоград
отговаря за предоставянето на ефективни и качествени услуги на
гражданите, за изграждане и поддържане на инфраструктурата за питейни и
отпадни води. Изпълнението на дейности в тази връзка изисква
мобилизирането на значителни инвестиции, които за съжаление общината ни
поради изключително тежкото си финансово състояние не може да осигури
за цялостно решаване на проблемите във водния сектор. Ето защо насочваме
усилията си към поготовката на интегрирани проекти по населени места с
цел успешното им представяне за финансиране по оперативна програма
“Околна среда 2007-2013 г.” и програмата за развитие на селските райони.
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V.1.2 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ГР. ЗЛАТОГРАД
1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ “ДОПЪЛНИТЕЛНО
ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР.ЗЛАТОГРАД ОТ ЯЗ. ЗЛАТОГРАД И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА
СТАНЦИЯ”
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
5 015
администрация,
2009-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
2. ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ГР. ЗЛАТОГРАД”
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
4650
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
3. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ
СЪОРЪЖЕНИЯ В НОВИТЕ КВАРТАЛИ НА ГРАД ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
8639
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ІА ГР. ЗЛАТОГРАД”
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
3726
администрация,
МРРБ, ОПОС и др
2008-2013
РИОСВ, МОСВ
5. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ІІ А И ІІ Б ГР. ЗЛАТОГРАД”
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
500
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
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6. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ІІ В ГР. ЗЛАТОГРАД”
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
2117
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
7. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „КОЛЕКТОР И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА - КВ.
"ТРАКИЯ"”
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
2144
администрация,
МРРБ, ОПОС и др
2008-2013
РИОСВ, МОСВ
8. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ОХРАНИТЕЛНИ КАНАЛИ ГР.
ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
2050
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
9. Реализация на превантивни дейности свързани с осигуряване на нормалната
проводимост на речните корита в община Златоград – почистване от инертен материал и
диворастяща растителност
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
2000
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ

С.СТАРЦЕВО
1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ “ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. СТАРЦЕВО”
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
391
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
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2. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. СТАРЦЕВО” , ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
2325
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
3. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА С. СТАРЦЕВО” , ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
1220
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
3. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ “КАНАЛИЗАЦИЯ НА С. СТАРЦЕВО ДЕРЕ "МУШКОВА ПАДИНА 2, МАРЕВА ПАДИНА 2А, ДЖАМИЙСКА, БОДУРОВА” ,
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
6156
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
4. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ “ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ С. СТАРЦЕВО” , ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
5976
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ

С. ДОЛЕН
1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. ДОЛЕН – ИЗГРАЖДАНЕ НА
КЛОН 1- НИСКА ЗОНА И КЛОН 2-ВИСОКА ЗОНА” ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
172
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
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2. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА С. ДОЛЕН” ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД / ПРИБЛ. 5 КМ/”,
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
825
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
3. “ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТ “КАНАЛИЗАЦИЯ С.ДОЛЕН –
ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ІІ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ” ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
2305
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
4. “ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТ “КАНАЛИЗАЦИЯ С.ДОЛЕН –
ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ІІІ , КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ И ПС” ОБЩИНА
ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
5976
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
5.
“ПРОЕКТИРАНЕ
И
РЕАЛИЗАЦИЯ
НА
ОБЕКТ
“ДОПЪЛНИТЕЛНО
ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА М. СТАНКОВА , С. ДОЛЕН” ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
1500
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ

С. ЕРМА РЕКА
1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ “ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЕРМА
РЕКА”ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
900
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
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2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ “ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР И
ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА С. ЕРМА РЕКА”ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
1600
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
3. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ “СПСОВ-ЕРМА РЕКА”, ОБЩИНА
ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
3110
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ

С. АЛАМОВЦИ
1. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА “ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С.
АЛАМОВЦИ” , ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
1511
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
2. ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ОБЕКТ “КАНАЛИЗАЦИЯ С.АЛАМОВЦИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ”
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
1151
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ

С. КУШЛА
1. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. КУШЛА И
ВОДОЕМИ” , ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
940
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ
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2. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА “КАНАЛИЗАЦИЯ С. КУШЛА (ВЪТРЕШНА
МРЕЖА)” , ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/хил.лева/
Общинска
Общински бюджет, МОСВ,
400
администрация,
2008-2013
МРРБ, ОПОС и др
РИОСВ, МОСВ

С. ЦАЦАРОВЦИ
1. ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТ
С.ЦАЦРОВЦИ – ВОДОЕМ 100 М3”
Необходими
Срок за
Отговорни
средства
изпълнение
институции
/лева/
Общинска
730
2005
администрация,
РИОСВ, МОСВ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ

НА

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др

С. СТРАШИМИР И С. ПРЕСОКА
ПРОЕКТИРАНЕ
И
ИЗГРАЖДАНЕ
НА
ОБЕКТ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОЕМИ И ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА
С.ПРЕСОКА И С. СТРАШИМИР, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД»
Необходими
Срок за
Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/лева/
Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, предприсъед.
Общинска
структурни фондове,
10 000
ТЕКУЩ
администрация,
програми и НПО
РИОСВ, МОСВ
финасиращи проекти в
областта на околната среда
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V.2 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
V.2.1 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
1. Осигуряване на допълнително финансиране за завършване на обект
«Ликвидация на общинско депо »
Необходими
средства
/хил.лева/
350

Срок
изпълнение

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др

2. Възлагане изготвянето на доклад за количествения и морфологичен състав
на отпадъците
Необходими
средства
/хил.лева/
15

Срок
изпълнение

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др

3. Възлагане изготвянето на интегриран план за управление на отпадъците и
сравнителен икономически анализ на разходите и ползите от няколко
варианта на системи за управление;
Необходими
средства
/хил.лева/
25

Срок
изпълнение

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др

4. Проектиране и изграждане на претоварна станция със сепарираща
инсталация за селектиране, компактиране и временно сьхранение на масово
разпространение отпадъци от опаковки
Необходими
средства
/хил.лева/
15

Срок
изпълнение

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др

5. Усъвършенстване на системата за събиране и извозване на отпадъците,
включващо доставката на още 1000 кофи от 120л и 200 контейнера 1.1 м3,
един специализиран автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци
Необходими
средства
/хил.лева/
609

Срок
изпълнение

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др
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6. Вьвеждане на разделно сьбиране на оползотворимите компоненти от
отпадьците към мястото на сьздаването им от тези, които ги сьздават:
6.1 Минимизиране на биоразградимите битови отпадъци в община
Златоград,
чрез
въвеждане
на
фамилно
компостиране;
6.2 Разделно сьбиране на отпадъци от опаковки в домакинствата,
административни и държавни учреждения - включващ осигуряване на
специализирани съдове за разделно събиране на отпадъците на ниво
домакинство и специализиран автомобил за събиране и извозване;
Необходими
средства
/хил.лева/

Срок
изпълнение

950

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др

7. Проект „Експлоатация и обезопасяване на минна галерия с.Страшимир” с
цел контролираното и използване за запълване на празните очистни
пространства с инертен материал – отпадъци от строителството, земна маса и
др. ;
Необходими
средства
/хил.лева/

Срок
изпълнение

350

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др

8. проект «Инфраструктура за управление на животински отпадъци
/трупосъбирателна площадка/»
Необходими
средства
/хил.лева/

Срок
изпълнение

100

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др

9. Откриване на процедури по отреждане и обособяване на площадки за
строителни отпадъци по населени места в общината
Необходими
средства
/хил.лева/

Срок
изпълнение

100

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др

9. Реализация на проект “Подобряване качеството на предлаганата услуга от
дейност “Чистота”, включващ осигуряването на една сметовозна и една
мотометачна машина"
Необходими
средства хил.лева/
500

Срок
изпълнение

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
2008-2013
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране
Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др
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V.3 КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
V.3.1 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - ВЪЗДУХ
№
1

-

ДЕЙНОСТИ

СРОК ЗА
ДЕЙСТВИЕ

Поддържане чистотата на улиците и
другите места за обществено ползване ,
чрез :
Изпълнение на общинската програма за Постоянен
поддържане на чистота на улиците и
другите места за обществено ползване

Община Златоград,
кметове и кметски
наместници
по
населени места
Съгласно
Община Златоград,
поименен списък и кметове и кметски
инвестиционна
наместници
по
програма пътища населени места
на общината
Съгласно
Община Златоград,
общинската
програма за ООС
Съгласно
Община Златоград,
общинската
кметове и кметски
програма за ООС
наместници
по
населени
места,
ръководители
на
предприятия
и
учреждения,
население
постоянен
Община Златоград,
кметове и кметски
наместници
по
населени
места
ръководители
на
предприятия
и
учреждения,
население

-

Подобряване състоянието на пътните
настилки, тротоари и улични платна

-

Реализация на проект “Охранителни
канали гр.Златоград”

-

Ежегодно провеждане на общинските
кампании за почистване – пролет- есен

-

Контрол по изпълнение на Наредба №1
за поддържане на личните дворни
стопанства
и
прилежащите
им
територии в чист и приветлив вид;

2

Намаляване на вредните емисисии през
есенно-зимния период , чрез преход към
екологосъобразни начини на отопление
и въвеждане на енергийно ефективни
мерки за намаляване разхода на енергия
и повишаване процента на КПД;
Изпълнение на общинската програма за Съгласно ОПЕЕ
енергийна ефективност – включваща
саниране на
общинските сгради,
поставяне на външна или вътрешна
топлоизолация на сградите, подмяна
отоплителни инсталация и котли,
подмяна на дограми

-

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Община Златоград,
кметове и кметски
наместници
по
населени места
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-

-

-

-

3

-

-

Реализация на общински проект за
отопление на обществени сгради,
учебни и детски заведения и болница
чрез
използвайки
геотермалното
находище в с.Ерма река
Информиране на населението за
възможностите , които предлагат
мерките за енергийна ефективност и
ползите от тях, чрез средствата за
масова информация
Задължаване на предприятия и фирми,
чието производство е свързано с
отделянето на вредни емисии в
атмсферния
въздух
да
въведат
превантивни мерки в инвестиционната
им програма за ООС. Същите да бъдат
представени в общината за последващ
контрол.
Изготвяне на аварийни планове от
фирми
и
др.
административни
организации
за
ликвидиране
на
последствията от природни бедствия и
промишлени аварии;

Съгласно ОПЕЕ

Община Златоград,
кметове и кметски
наместници
по
населени места

Съгласно
общинската
програма за ООС

Община Златоград,

Съгласно
общинската
програма за ООС

Община Златоград,
кметове и кметски
наместници
по
населени
места,
ръководители
на
предприятия
и
учреждения,

постоянен

Община Златоград,
кметове и кметски
наместници
по
населени
места
ръководители
на
предприятия
и
учреждения,
население

Намаляване
на
количеството
на
отпадъците депонирани на общинското
депо - въвеждане на екологосъобразни
методи
за
обезвреждането
на
отпадъците
Разработване и релизация на проект за Съгласно ОПООС
претоварна станция за ТБО в община
Златоград
Въвеждане на разделно събиране на Съгласно ОПООС
отпадъците в община Златоград

Община Златоград,
Община Златоград,

V.4 БИОРАЗНООБРАЗИЕ
V.4.1 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – БИОРАЗНООБРАЗИЕ

1. Провеждане на задълбочено проучване на биоразнообразието на
територията на община Златоград
Необходими
средства
/хил.лева/
50

Срок
изпълнение

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др
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2. Изработване на дългосрочен план, с цел сигуряването на достатъчни по
площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително
при миграция, линеене и зимуване на на редки и защитени от изчезване
растителни и животински видове;
Необходими
средства
/хил.лева/

Срок
изпълнение

50

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др

3. Определяне като Защитени и картиране на зоните на местообитанията
на редки и защитени от изчезване растителни и животински видове,
изготвяне на картен материал и ограничаване на антропогенното
въздействия в тях;
Необходими
средства
/хил.лева/

Срок
изпълнение

30

2008-2013

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ, ОПОС и др

4. Разработване и реализация на проект за зелената архитектура в общината
съгласно действащите пуп по населени места, поддържане на парковете и
алеите за обществен отдих и туризъм
Необходими
средства
/лева/

Срок
изпълнение

150000

2006-2007

за Отговорни
институции

Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране

Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ,
програми и НПО
финасиращи
проекти
в
областта на околната среда

5. ВЪВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ПРЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА МЕРКИТЕ
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА
ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО, РОЖЕН”ЕАД”, ЛОВНОРИБАРСКА ДРУЖИНКА И ДГС”ЕКОГЛАСНОСТ”.
Необходими
Срок
за Отговорни
Източници за финансиране
средства
изпълнение
институции
/лева/
Общинска
ЕЖЕГОДЕН
администрация,
РИОСВ, МОСВ
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6. Организиране на информационни брифинги за повишаване на
информираността и стимулиране участието на обществеността в опазване на
биологичното разнообразие. осведоменост
Необходими
средства
/лева/
2000

Срок
изпълнение
ЕЖЕГОДЕН

за Отговорни
институции

Източници за финансиране

Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

V.5 ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ И АНГАЖИРАНЕ НА МЕСТНОСТ
ОБЩНОСТ ПРИ В ТЯХНОТО ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ
В община Златоград е традиция да се организират и отбелязват
екологични мероприятия и празници като :
-

Национална кампания за чиста околна среда ;
Седмица на гората – 5-11 април;
Ден на земята – 22.04.2004 г;
Световен ден на околната среда – 5 юни;
Европейска седмица на мобилността и ден без автомобили 22
септември;

Общинска администрация в отчетите си за тяхното отбелязване през
последните три години сочи, както заинтересованост, така и проява на
подчертана ангажираност от отделни стопански субекти – ЗММ
гр.Златоград, “Белотекс”АД гр.Златоград, РПУ гр.Златоград, КТ “ САТ-ТМ”
гр.Златоград , училища и детски градини, неправителствени организации и
др.
Провеждането им оказва влияние и допринася за:
 Формиране на екологична политика за повишаване на екологичната
култура на населението;
 Несъмнено е показателен възпитателния ефект от провеждането на
екологичните инициативи, както сред възрастните така и сред
младото поколение. Регистрирана е по – висока инициативност в
организираните да момента кампания сред учениците и децата.
 Предизвикване на обществената нагласа, заинтересованост
ангажираност по проблемите на околната среда.
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V.5. 1 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ
ОТБЕЛЯЗВАНЕ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА 5-11 АПРИЛ
Срок
за Отговорни
Източници за финансиране
изпълнение
институции

Необходими
средства
/лева/

Общинска
Общински бюджет, МОСВ
администрация,
стопански
субекти
на
РИОСВ, МОСВ
територията на общината ,
ДЕН НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ

ежегодно

500

Необходими
средства /лева/
500

Срок
изпълнение

за Отговорни
институции
Общинска
ежегодно
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране
Общински бюджет, МОСВ
стопански
субекти
на
територията на общината ,

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 5 ЮНИ
Необходими
средства
/лева/

Срок
изпълнение
ежегодно

500

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране
Общински бюджет, МОСВ
стопански
субекти
на
територията на общината ,

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 16-22 СЕПТЕМВРИ
ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ – 22 СЕПТЕМВРИ
Необходими
средства
/лева/

Срок за
изпълнение

500

ежегодно

Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране
Общински бюджет, МОСВ
стопански
субекти
на
територията на общината ,

Провокиране участието на обществеността в дейности и мерки по ООС в
Златоград, чрез организиране на трансгранични или междурегионални срещи
за обяна полезен опит в управление на отпадъците и въвеждане на
различните форми на разделното им събиране, превантивни дейности,
въвеждане на енергоефективни мерки и др.
Необходими
средства
/хил.лева/

Срок
изпълнение

текущ

за Отговорни
институции
Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране
Общински бюджет, МОСВ,
МРРБ,
програми и НПО
финасиращи
проекти
в
областта на околната среда
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ВЪВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ПРЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА
ПРЕДПРИЯТИЯ ФИРМИ ПО ОТРАСЛИ ЗА МЕРКИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ТЯХНОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Необходими
средства
/лева/

Срок
изпълнение
ЕЖЕГОДЕН

за Отговорни
институции

Източници за финансиране

Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

ОБОСОБЯВАНЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО “ ЕКОПОЛИЦИЯ “
Необходими
средства
/лева/

Срок
изпълнение

2008-2013

за Отговорни
институции

Общинска
администрация,
РИОСВ, МОСВ

Източници за финансиране
Екополицаите ще бъдат на
граждански
договор,
преминали курс на обучение
и
с възнаграждение определен
процент
от
стойността на съставените
актове

VІ. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРОГРАМАТА
Общинската програма за опазване на околната среда е разработена на
основание ЗМСМА - чл. 21, ал. 1, т.12, ЗООС − чл. 79, ал.1, ЗУО − чл. 29,
ал. 1, т. 1, Закона за водите – чл.191, т.1 и т.2 и Закона за чистотата на
атмосферния въздух – чл.21, ал.3 и още :
- Наредба №7 от 24.08.2004г за изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци;
/обн. ДВ.бр.81 – 17.09. 2004 г./
- Наредба №8 от 24.08.2004г за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други соъръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
/обн. ДВ.бр.83 – 24.09. 2004 г./
- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковките;
/обн. ДВ.бр.19 – 09.03. 2004 г./
- Наредба № 10 за реда за оформяне на документи относно отчета и
информацията за управление на дейностите по отпадъците;
/обн. ДВ.бр.151 - 1998 г./
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени
и опасни отпадъци;
/ обн. ДВ. бр.29 – 1999 г./
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- Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и
акумулатори и третиране на отпадъци от батерии и акумулатори;
/ обн. ДВ. бр.61 – 2000 г./
- Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и живачни
лампи и за третиране и транспортиране на излезлите от употреба
луминесцентни и живачни лампи;
/ обн. ДВ. бр.101 - 2000 г./
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти;
/ обн. ДВ. бр.59 – 2000 г./
- Наредба за управление на масово разпространени отпадъци;
/ обн. ДВ. бр. 19 – 2004 г./
- Наредба за третиране на излезли от употреба МПС;
/ обн. ДВ. бр.104 – 2004 г/
- Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали;
/ обн. ДВ. бр.78 – 2005 г./
- Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и
електронно оборудване
- Общинска наредба №1 – “За опазване на обществения ред, хигиената и
естетическия вид на населените места и на общинската собственост в община
Златоград” ;
- Общинска наредба №5 за управление на отпадъците в община Златоград ;
Структурата на програмата е съгласно утвърден образец и методика на
МОСВ.
Разработването на програмата в частта “Водоснабдяване” и
“Канализация” е съобразена с инвестиционната програма на общината,
поименния списък на инфраструктурните обекти и проектната готовност.
Разработването и изпълнението на програмата в частта отпадъци е
извършена в реални условия. Направена е оценка на съществуващите
дадености по генериране на отпадъците, третирането им, управлението и
финансовото осигуряване на дейностите. На основа на направената оценка са
формулирани и подредени по приоритетност задачите, с решаването на
които се постига екологосъобразно управление на отпадъците, определен е
подходът за постигане на целите на програмата, разработени са план за
действие и ред за контрол и отчетност за реализиране на програмата.
Разработването на програмата за качеството на атмосферния въздух е
съобразено с инвестиционните намерения на общината по отношение
енергийна ефективност /ОПЕЕ/ , работата с обществеността по прилагане на
мерките за енергийна ефективност насочени към намаляване разхода на
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енергия и повишаване на КПД, подобряване на състоянието на общинската
пътна мрежа и др.
При разработване на програмата са взети предвид нормативните
изисквания, на ЗООС, ЗУО, Закона за водите и ЗМСМА, които определят
задълженията на общинските съвети и общинските управи при
осъществяване на дейностите по опазване на околната среда.
VІІ. ОПООС /2008-2013/ е разработена от следният екип №
1

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
ЮЛИЯ УШЕВА

2

ИНЖ. ЕЛКА ЧАУШЕВА

3

ИНЖ. СВЕТЛА БУКОВА

4

ИНЖ. КОНСТАТИН ПЕРЬОВ

5

МИНКА КЕХАЙОВА

6

СЕВДАЛИНА ГОГАДЖОВА

7

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ
НАМЕСТНИЦИ

Отговорност
Гл. Експерт „Екология
и проекти”, Експерт на
МОСВ за извършване на
екологични оценки /ЕО/
и оценка въздействието
върху околната среда по
следните компоненти –
растителен свят,
строителни и битови
отпадъци съгласно
удостоверение № 1636 от
14.03.2005г и
Ръководител на екипа
разработил Общинската
програма за ООС /20082013/
Началник отдел „УТ, ИК
и ООС” и член на екипа
Главен инженер на
община Златоград и член
на екипа
Инженер – геолог,
привлечен експерт към
екипа
Техн. ръководител на
общинска дейност
„Чистота” и член на
екипа
Строителен техник на
кметство с. Старцево и
член на екипа
Членове на екипа
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Съдържание на ОПООС /2008-2013/
№
І.
І.1.

Наименование

страница
1
1

І.1.1
І.1.2
І.1.3

Анализ на средата
Природо-географска и териториално-административна
информация
Географско положение спрямо територията на страната
Релеф
Климат

І.1.4
І.2
І.2.1
І.2.2
І.2.2.1

Полезни изкопаеми
Данни и информация, отнасящи се до околната среда
Въздух
Води
Реки и язовири на територията на общината

4

І.2.3

Минерални води
Степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на
канализационната система в населените места
гр.Златоград
с.Старцево
с.Долен
с.Ерма река
с.Аламовци
Водоснабдяване на населените места
гр.Златоград
с.Старцево
с.Долен
с.Ерма река
с.Аламовци
с.Цацаровци
с.Кушла
с.Пресока и с. Страшимир
Управление на отпадъците
Генерирани отпадъци през последните години – стр.
Морфологичен състав на отпадъците – стр.
Събиране и извозване – стр.
Методи и начини за преработка на отпадъците преди предаването
им за крайно обезвреждане – стр.
Управление на дейностите – стр.
Контролно звено или друга структура за контрол в рамките на
Общината
Отчетност
Проучване, прогнозиране, планиране

7
8

І.2.4

І.2.5

І.2.6

І.2.7
І.2.8
І.2.9
І.2.10
І. 3

1
2
3
5
5
6
6

8
13
15
15
16
18
19
20
22
22
23
24
25
26
27
27
33
34
38
44
46
46
46

Финансово-икономически анализ на
дейностите по третиране на отпадъците

48

Такси за битови отпадъци
Източници на финансиране на дейностт
Почви и нарушени терени
Биоразнообразие
Шум
Зелени площи
Управление

48
48
49
49
55
56
57
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І.3.1

І.3.2
І.3.3
І.3.4
І.4
І.5.
І.6.
II.
ІІІ .
ІV.
ІV. 1.
ІV.2
ІV.3
V.1
V.1.1
V.1.2

V.2
V.2.1
V.3
V.3.1
V.4
V.4.1
V.5
V.5.1
VІ.
VІІ.

Наличие на комисии /отдели/ сектори/ отделни специалисти в
общинския съвет/общинската администрация/ - отговорности и
задачи, които изпълняват
Общинския съвет
Общинския администрация
Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на
централни ведомства от компетенциите на които са въпроси по
опазване на околната среда, в териториалния обхват на които
попада общината
Сътрудничество в разглежданата област със съседни общини
Информиране на обществеността – използвани подходи и
механизми
Икономически показатели
Състояние на пътната инфраструктура
Демографски показатели
Анализ на силните и слабите страни, /SWOT/
Визия
Цели
Генерална стратегическа цел
Специфични стратегически цели
Приоритети
План за действие по компоненти и приоритети
Водоснабдяване и канализация
Оценка съществуващото положение
План за действие
гр.Златоград
с.Старцево
с.Долен
с.Ерма река
с.Аламовци
с.Кушла
с.Цацаровци
с.Пресока и с. Страшимир
Управление на отпадъците
План за действие
Качество на атмосферния въздух
План за действие
Биоразнообразие
План за действие
Превантивни дейности
План за действие
Нормативно основание за разработване на програмата
Екип разработил ОПООС /2008-2013/
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59
61

61
62
63
64
65
66
67
68
68
68
68
69
69
69
70
70
71
72
73
74
74
75
75
76
76
78
78
79
79
81
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