
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2021 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. Община Първомай разработва нова програма за опазване на околната 

среда с период на действие 2021 – 2028 г. Разработването е на етап обществено 

обсъждане и след изтичане на законоустановения срок ще бъде внесена за 

одобрение от съответния компетентен орган, а именно в РИОСВ – Пловдив. 

Община Първомай изпълнява мерките и целите, заложени в Програмата за 

опазване на околната среда за периода 2018 - 2020 г., до приемането на нова 

програма. 

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 2018 - 2020 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, през 2021 година са предприети следните мерки: 

 

 

СПЕЦИФИЧНА 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

МЯРКА 

ЗА ПОСТИГАНЕ 

НА 

СПЕЦИФИЧНАТА 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1.1. Запазване и 

поддържане на доброто 

качество на 

атмосферния въздух, 

чрез поддържане на 

нивото на емисиите 

под пределно 

допустимите норми и 

усъвършенстване на 

1. Организиране на 

дейности по 

измерване с мобилна 

станция качеството 

на атмосферния 

въздух. 

 

 

 

Не са организирани дейности по 

измервания за качеството на 

атмосферния въздух. 

 



системата за 

мониторинг на 

атмосферния въздух. 

 

 

2.1. Опазване на водите 

и водните обекти и 

развитие на 

водоснабдителната 

инфраструктура 

Почистване на речни 

дерета и канавки. 

От РИОСВ – Пловдив и Басейнова 

дирекция „Източнобеломорски район” 

са одобрени предложенияна Община 

Първомай за: 

-  „Превенция от наводнения – 

почистване на многогодишна дървесна 

и храстовидна растителност в 

отводнителен канал на с. Крушево, 

представляващ ПИ с идентификатор 

40155.9.20 и 40155.7.70” в местност 

Герена, землище -  с. Крушево, общ. 

Първомай, обл. Пловдив. 

 

- „Ремонтни работи по 

възстановяване функцията на част от 

съоръженията на ПСОВ гр. Първомай” 

 

- „Аварийно-възстановителни работи 

по почистване и възстановяване на 

коритото на р. Бяла река в 

регулационните граници на с. 

Караджалово, община Първомай” 

 

2.2. Осигуряване на 

достатъчни количества 

питейна вода и 

подобряване на ВиК 

инфраструктурата 

 

- 

   Община Първомай е реализирала 

следното инвестиционно намерение: 

„Изграждане на нов уличен водопровод 

по ул. Генерал Скобелев” от ОТ 184А 

до ПИ с идентификатор 59080.223.163 в 

кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив.” 

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. 

 

- 

Контрол по „Програма от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски 

източници”, утвърдена със Заповед № 

РД 09-222/27.02.2020 г. на  Министъра 

на земеделието, храните и горите и 

Заповед РД-237/17.03.2020 г. на и 



Министъра на околната среда и водите. 

4.1. Опазване и 

поддържане на 

биологичното 

разнообразие на 

територията на 

Общината. 

Опазване на 

находищa на Блатно 

кокиче (L. aestivum) 

 

Актуална остава Заповед № 

406/26.05.2020 г. на Министъра на 

околната среда и водите и за 

календарната 2021 г., като се спазва 

забраната от 2020 г. за събирането на 

листо-стъблена маса от блатно кокиче 

на територията на община Първомай 

находящи се в землището на с. Градина 

и с. Виница. 

 

4.2. Опазване на 

защитени територии. 
 

- 

 

 

- 

5.1. Устойчиво 

управление на 

отпадъците 

екологосъобразно 

обезвреждане на 

отпадъците, 

предотвратяване и 

намаляване на риска от 

стари замърсявания с 

отпадъци. 

1. Изграждане на 

системи за разделно 

събиране. 

 

2. Периодично 

почистване на 

замърсени с 

отпадъци места.  

1. Територията на Община Първомай е 

обхваната на 100% от системата за 

организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване и във всички райони са 

изградени системи за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки, отговарящи на 

техническите изисквания, 

регламентирани в законодателството. 

 

2.Почистване на нерегламентирани 

сметища–през месеци март, април, юли 

и ноември 2021 г.   

6.1. Поддържане и 

развитие на зелените 

площи за широко 

обществено ползване. 

1. Изготвяне на 

график свързан с 

почистване на 

зелените площи в 

Общината. 

 

2. Поддържане на 

паркови 

пространства и 

градинки. 

1. Изготвен през 2021 г. график за 

почистване на зелените площи в 

общината. 

 

2.1.Одобрени проекти по ПУДООС: 

- създаване на кът за отдих в град 

Първомай; 

- възстановяване на кът за отдих с 

детска площадка в УПИ площадка-

градина № 21 по плана на кв. Любеново, 

гр. Първомай. 

-  създаване на зона за спорт сред чиста 

и зелена природа, Кметство Виница, 

общинаПървомай; 

- почистване,допълващоозеленяванеи 

възстановяване на общински терен 

иизграждане на зона за отдих и 

спорт,находяща се в кв. 29 УПИ І – 

културен дом от с. Православен общ. 

Първомай; 

- мини футболно игрище в с. 

Градина, общ. Първомай; 

- почистване, допълващо озеленяване, 

зацветяване и възстановяване на 



общински терени изграждане на детско 

съоръжение, находящо се в кв.18,УПИІ-

градинаиресторантсмагазинв с. Бяла 

река, общ. Първомай, обл.Пловдив. 

 

2.2. През 2021 г. от Гората.бг са 

доставени безвъзмездно на Община 

Първомай 400 дръвчета от вида червен 

дъб, бреза, питомен кестен, липа и 

акация. Същите са раздадени по 

кметствата и училищата на територията 

на община Първомай. Реализирано е 

засаждане на нови дървесни видове в 

градския парк, по ул. Стефан 

Стамболов, ул. Орфей, ул. Княз Борис I, 

ул. Стара планина, ул. Ал. 

Стамболийски, гробищния парк и по 

кметствата.  

 

7.1. Подобряване на 

административния 

капацитет за 

управление на 

дейностите по опазване 

на околната среда и 

ангажиране на 

местната общност. 

Създаване на 

партньорства с други 

общини за 

съвместно 

кандидатстване по 

програми и проекти, 

касаещи околната 

среда. 

1. Продължава процедурата по договор 

от 29.06.2018 г. сключен между  

общините от РСУО – Асеновград, 

Първомай, Куклен, Лъки и Садово за 

стартиране на Проект ,,Втора 

комбинирана процедура за проектиране 

и изграждане на компостиращи  

инсталации и на инсталации за 

предварително третиране  на битови 

отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014-2020 

на РСУО – регион Асеновград с дата на 

стартиране 16.07.2018 г. 

2. Обучение през месец януари 2021 г. 

на длъжностното лице, водещо  

отчетността с отпадъци по Национална 

информационна система „Отпадъци”. 

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. 

Провеждане на 

информационни и 

образователни 

кампании 

1. На сайта на общината в раздел 

„Екология“ е публикувана информация 

за начина и местата за изхвърляне на 

отпадъците от опаковки. 

2. През месец март 2021 г. 

зрелостниците от СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров” са провели кампания по 

почистване и засаждане на дръвчета в 

подходящи общински имоти. 

3. През месец април 2021 г. са 

проведени лекции в началните и средни 

училища за опазване на защитените 

видове и опазване на 



биоразнообразието. 

4. През месец май са проведени 

обучения в началните и средни училища 

за ползите от домашно компостиране и 

разделно събиране на отпадъци. 

5. През месец октомври са проведени 

лекции съвместно с „БУЛЕКОПАК” АД 

на началните училища за начините и 

ползите на разделното събиране на 

отпадъци от опаковки. 

 

 


