ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2018 ГОДИНА

С Решение № 370/20.12.2018 г. на Общински съвет – Първомай е приета
Програма за опазване на околната среда на Община Първомай за периода 2018 –
2020 г.
Целите, които програмата си поставя, са както следва:
I. Генерални стратегически цели
Въз основа на избраната визия, главната стратегическа цел на програмата е
следната:
Подобряване на състоянието на средата за живот на жителите в общината,
чрез съхраняване на природната среда, запазване на биоразнообразието,
устойчиво използване на наличните ресурси и намаляване на риска за здравето на
населението.
II. Приоритетни и специфични стратегически цели
С оглед на поставената генерална стратегическа цел Програмата за опазване на
околната среда на община Първомай за периода 20182020 г. поставя следните
приоритети и специфични стратегически цели:
Приоритет 1. Въздух
Специфична цел 1.1. Запазване и поддържане на доброто качество на
атмосферния въздух, чрез поддържане на нивото на емисиите под пределно
допустимите норми и усъвършенстване на системата за мониторинг на атмосферния
въздух.
Приоритет 2. Води
Специфична цел 2.1. Опазване на водите и водните обекти и развитие на
водоснабдителната инфраструктура
Специфична цел 2.2. Осигуряване на достатъчни количества питейна вода и
подобряване на ВиК инфраструктурата
Специфична цел 2.3. Създаване на съзнание в населението за пестене на водни
ресурси.

Приоритет 3. Почви
Специфична цел 3.1. Поддържане на доброто състояние на почвите и
предотвратяване на тяхното замърсяване, борба с почвената ерозия.
Специфична цел 3.2. Екологосъобразно селско стопанство, превенция на
замърсяването на почвите с нитрати и пестициди.
Приоритет 4. Биоразнообразие
Специфична цел 4.1. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие на
територията на общината.
Специфична цел 4.2. Опазване на защитени територии.
Приоритет 5. Отпадъци
Специфична цел 5.1. Устойчиво управление на отпадъците екологосъобразно
обезвреждане на отпадъците, предотвратяване и намаляване на риска от стари
замърсявания с отпадъци.
Приоритет 6. Зелена система
Специфична цел 6.1. Поддържане и развитие на зелените площи за широко
обществено ползване.
Приоритет 7. Административен капацитет
Специфична цел 7.1. Подобряване на административния капацитет за управление
на дейностите по опазване на околната среда и ангажиране на местната общност.
Специфична цел 7.2. Подобряване на контрола, осъществяван от местната
администрация по отношение на околната среда, информиране на обществеността за
състоянието на компонентите на околната среда и провеждане на кампании за
повишаване на осведомеността.
В изпълнение на програмата, съобразно специфичните стратегически цели и
Плана за действие към нея, са предприети следните мерки:

СПЕЦИФИЧНА
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
1.1. Запазване и поддържане
на доброто качество на
атмосферния въздух, чрез
поддържане на нивото на
емисиите
под
пределно
допустимите
норми
и
усъвършенстване
на
системата за мониторинг на
атмосферния въздух.
2.1. Опазване на водите и
водните обекти и развитие на
водоснабдителната
инфраструктура
2.2.
Осигуряване
на
достатъчни
количества
питейна вода и подобряване
на ВиК инфраструктурата
2.3. Създаване на съзнание в
населението за пестене на
водни ресурси.
3.1. Поддържане на доброто
състояние на почвите и
предотвратяване на тяхното
замърсяване,
борба
с
почвената ерозия.
3.2.
Екологосъобразно
селско
стопанство,
превенция на замърсяването
на почвите с нитрати и
пестициди.

МЯРКА
ЗА ПОСТИГАНЕ НА
СПЕЦИФИЧНАТА
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

ПРЕДПРИЕТИ
ДЕЙСТВИЯ

-

-

Реконструкция
и Предложението е съгласувано
рехабилитация
на и одобрено от РИОСВ вътрешна
водопроводна Пловдив
мрежа на с. Татарево,
община Първомай
-

-

-

-

-

-

Екологосъобразно
обезвреждане на негодни
за употреба пестициди и
други
препарати
с
растителна защита

Складът
за
пестициди,
намиращ се на територията на
община Първомай, попада в
обхвата
на
проект
,,Екологосъобразно
обезвреждане на негодни за
употреба пестициди и други
препарати
за
растителна
защита“
с
инвеститор
Предприятие за управление
на дейностите по опазване на
околната среда.
Със Заповед на Министъра на
околната среда и водите се
забрани събирането на листостъблена маса от блатно
кокиче
в
местността
,,Фазанарията“, землището на
с. Градина, обл. Пловдив.

4.1. Опазване и поддържане Опазване на находищa на
на
биологичното Блатно кокиче (L. aestivum)
разнообразие на територията
на общината.

4.2. Опазване на защитени
територии.

-

-

5.1. Устойчиво управление Изграждане на системи за Територията
на
Община
на
отпадъците разделно събиране
Пловдив е обхваната на 100%
екологосъобразно
от системата за организирано
обезвреждане на отпадъците,
сметосъбиране
и
предотвратяване
и
сметоизвозване и във всички
намаляване на риска от стари
райони са изградени системи
замърсявания с отпадъци.
за разделно събиране на
отпадъци
от
опаковки,
отговарящи на техническите
изисквания, регламентирани
в законодателството.
6.1. Поддържане и развитие Изготвяне
на
график Изготвен през 2018 г. график
на зелените площи за свързан с почистване на за почистване на зелените
широко
обществено зелените
площи
в площи в общината.
ползване.
общината.
7.1.
Подобряване
на Повишаване
на Периода 01.10.2018 г. –
административния капацитет професионалната
03.10.2018 г. се осъществи
за управление на дейностите квалификация
на обучение организирано от
по опазване на околната служителите в общинската НСОРБ
по
проект
среда и ангажиране на администрация в областта ,,Подобряване капацитета на
местната общност.
на околната среда
общинските служители за
предоставяне на качествени
публични услуги“
7.2.
Подобряване
на Провеждане
на 1. На сайта на общината в
контрола, осъществяван от информационни
и раздел
„Екология“
е
местната администрация по образователни кампании
публикувана информация за
отношение
на
околната
начина
и
местата
за
среда,
информиране
на
изхвърляне на отпадъците от
обществеността
за
опаковки.
състоянието
на
2. На 08.05.2018 г. Екоколект
компонентите на околната
АД, със съдействието на
среда и провеждане на
община
Първомай,
кампании за повишаване на
организира
интересна
осведомеността.
инициатива в ОУ “Христо
Ботев“,
с.
Градина.
Основната идея на проявата
беше „ИГРАЙ И СЕ НАУЧИ
ДА
СЕ
ГРИЖИШ
ЗА
ПРИРОДАТА“ .
3. На 20.04.2018 г. в град
Първомай, Екоколект АД с
подкрепата
на
община
Първомай,
проведе
"ТВОРЧЕСКА
РАБОТИЛНИЦА
ЗА
ЕКОЛОГИЧНО

ОБРАЗОВАНИЕ".
4. На 18.06.2018 г., в
Пленарна зала на Община
Първомай
съвместно
с
,,ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ“ АД се
проведе семинар на тема
,,Задълженията и ролята на
Организациите
по
оползотворяване
на
отработени
масла
и
отпадъцни
нефтопродукти,
свързани
с
екологосъобразното
събиране, транспортиране и
оползотворяване“.
5. В периода от 22.10.2018 г.
– 26.10.2018 г. на територията
на училищата в гр. Първомай,
кв. Дебър, с. Градина и с.
Бяла река, Община Първомай
съвместно с ,,ЕКОКОЛЕКТ“
АД и ,,ПАПИР БГ“ ООД се
организира
кампания
за
разделно
събиране
на
отпадъци ,,Хартиена война“.

