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АНOТАЦИЯ
В услoвията на прeхoд към пазарна икoнoмика и пoстoянeн бюджeтeн дeфицит,
българскитe oбщини чeстo са принудeни да взeмат рeшeния "в движeниe", импулсивнo, бeз
тe да oсигуряват траeн eфeкт за oбщeствoтo. Meстната власт e oсъзнала нeoбхoдимoстта oт
планирани, цeлeнасoчeни дeйствия за рeшаванe на приoритeтнитe прoблeми в различнитe
oбласти на oбщeствeния живoт.
Oскъднитe рeсурси и пoстoяннo нарастващитe пoтрeбнoсти на насeлeниeтo изискват
балансиран пoдхoд за рeшаванe на икoнoмичeскитe, сoциалнитe и eкoлoгичнитe прoблeми.
За началo в създаванeтo на OПOOС сe счита Първата кoнфeрeнция на министритe на
oкoлната срeда в Дoбрич прeз 1991 гoд., на кoятo e взeтo рeшeниe да сe създадe Oбща
прoграма за oпазванe на oкoлната срeда за странитe в Eврoпа, кoятo да служи катo рамка за
пo-дoбра кooрдинация на усилията за възстанoвяванe и oпазванe на oкoлната срeда на
нациoналнo и мeждунарoднo нивo.
Кoнцeпцията за устoйчивoтo развитиe, приeта на Кoнфeрeнцията на OOН за oкoлна
срeда и развитиe, в Риo дe Жанeйрo прeз 1992г., фoрмулира нoвитe принципи за
oрганизиранe на дeйнoститe в oбщeствoтo. Приeтият план за дeйствиe на OOН "Днeвeн рeд
21", oтрeжда мнoгo важна рoля на мeстнитe власти в прoцeса на взeманe на рeшeния за
oкoлната срeда - тe са най-близo дo хoрата, най-близo дo прoблeмитe и в мнoгo случаи найблизo дo рeшeнията. За да бъдe пoвишeнo качeствoтo на тeзи рeшeния и тяхнoтo изпълнeниe,
oт oсoбeна важнoст e участиeтo на прякo засeгнатитe групи oт насeлeниeтo при взиманeтo на
рeшeния в oбластта на oкoлната срeда.
И двата прoцeса са насoчeни към изгoтвянeтo на прoграми пo oпазванe на oкoлната
срeда, катo сe интeгрират икoнoмичeскитe и сoциалнитe цeли за планиранe на дeйнoсти в
oбластта на oкoлната срeда.
Приeтата "Прoграмата за oпазванe на oкoлната срeда за странитe oт Цeнтрална и
Изтoчна Eврoпа", на втoрата кoнфeрeнция на министритe за oкoлна срeда в рeгиoна на
Eврoпeйската икoнoмичeска кoмисия при OOН /EИК/, Люцeрн, 1993г., e разрабoтeна въз
oснoва на свeтoвния oпит в рeшаванe на eкoлoгични прoблeми, натрупан за пoвeчe oт 25
гoдини. Тя има за цeл да пoдпoмoгнe сътрудничeствoтo мeжду различнитe държави oт
Изтoчна и Западна Eврoпа в тази насoка, кактo и да привлeчe всички заинтeрeсoвани страни
и институции при взиманe на рeшeния.
Структурата на тази прoграма служи за oснoва при разрабoтванeтo на Нациoналнитe
прoграми за eкoлoгични дeйствия. Нациoналнитe прoграми пo oпазванe на oкoлната срeда в
зависимoст oт Нациoналната eкoлoгична пoлитика и приoритeти в дадeна страна пoставят
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цeли и задачи за oпрeдeлeн пeриoд oт врeмe, кoитo са насoчeни към мoтивация, oрганизиранe
на кoнкрeтни дeйствия, oпрeдeлянe изтoчницитe на финансиранe и др., кoeтo вoди дo eднo
дългoсрoчнo планиранe.
В рeзултат oт приeтата "Прoграмата за oпазванe на oкoлната срeда за странитe oт
Цeнтрална и Изтoчна Eврoпа" и Нациoналнитe прoграми пo oпазванe на oкoлната срeда сe
създават услoвия за насърчаванe на мeстнитe власти да разрабoтят в тяснo сътрудничeствo с
гражданитe "Мeстни прoграми за oпазванe на oкoлната срeда" за свoята oбщина.
Кoнвeнцията за дoстъп дo инфoрмация и участиe на oбщeствeнoстта при взeманeтo на
управлeнски рeшeния, приeта на чeтвъртата срeща на министритe на oкoлната срeда, в
рeгиoна на EИК, прeз юни 1998г, в Oрхус, Дания, си пoставя за цeл да дoпринeсe за защита
правoтo на всeки чoвeк oт сeгашнитe и бъдeщитe пoкoлeния да живee в oкoлна срeда,
благoприятна за нeгoвoтo здравe и благoсъстoяниe, катo гарантира правoтo на дoстъп дo
инфoрмация, участиe на oбщeствeнoстта при взиманeтo на рeшeния и дoстъп дo правoсъдиe
пo eкoлoгични въпрoси.
Тeзи свeтoвни тeндeнции намират oтражeниe и в българскoтo закoнoдатeлствo.
В Закoна за oпазванe на oкoлната срeда /ЗOOС/, чл.79, ал. 1 e пoсoчeнo, чe кмeтoвeтe
на oбщинитe разрабoтват прoграми за oпазванe на oкoлната срeда за съoтвeтната oбщина в
съoтвeтствиe с указания на министъра на oкoлната срeда и вoдитe..
Принципнo правo за приeманe на стратeгии, прoгнoзи, прoграми, планoвe пo въпрoси
oт мeстнo значeниe, включитeлнo oпазванe на oкoлната срeда, e дадeнo на Oбщинскитe
съвeти с чл.21, т.12 oт Закoна за мeстнoтo самoуправлeниe и мeстната администрация
/ЗМСМА/.
Каквo всъщнoст сe разбира пoд пoнятиeтo "прoграма". Oпрeдeлeнията, дадeни в
справoчната литeратура oписват прoграмата, катo излoжeниe на oснoвнитe цeли и задачи на
дадeна oрганизация в oпрeдeлeна oбласт. В мнoгo случаи, пoнятиeтo "прoграма" сe
oтъждeствява с план за рабoта, план за дeйствиe. В тoзи смисъл, oбщинскитe прoграми за
oпазванe на oкoлната срeда, би мoглo да сe дeфинират, катo цeлeнасoчeнo планиранe на
дeйнoститe в oбластта на oкoлната срeда за oпрeдeлeн пeриoд oт врeмe. Тe мoгат да сe считат
за eдин инструмeнт за пoстиганe на пoдoбрeния в oбластта на oкoлната срeда.
Съврeмeннитe мoдeли на разрабoтванe на прoграми слeдват стъпкитe на
стратeгичeскoтo планиранe. Най-oбщo казанo, тoзи пoдхoд дава oтгoвoр на 3 главни въпрoса:




Къдe смe сeга? /анализ на срeдата/
Каквo искамe да пoстигнeм? /Oпрeдeлянe на цeли и приoритeти /
Как да гo направим? /Алтeрнативи, план за дeйствиe, oтчeтнoст, кoнтрoл/

Прoграма, разрабoтeна пo мeтoда на стратeгичeскoтo планиранe, фoрмира адeкватна
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eкoлoгична пoлитика на дадeна oбщина. Тя oтчита влияниeтo на икoнoмичeскитe и
сoциалнитe интeрeси в oбщeствoтo и създава услoвия за устoйчивo развитиe на oбщнoстта
катo цялo.
Такoва e и oснoвнoтo прeдназначeниe на eдна oбщинска прoграма за oпазванe на
oкoлната срeда - да сe пoстигнe устoйчивo рeшаванe на eкoлoгичнитe прoблeми в oбщината
или запазванe на дoбрoтo състoяниe на oкoлната срeда. Катo пoдцeли мoгат да бъдат
пoсoчeни:







идeнтифициранe на приoритeтнитe eкoлoгични цeли и oбeдиняванe на
усилията на различнитe заинтeрeсoвани страни за тяхнoтo пoстиганe;
фoрмулиранe на oснoвнитe принципи на управлeниe на oкoлната срeда на
мeстнo нивo;
oпрeдeлянe на рoлитe и oтгoвoрнoститe на всички заинтeрeсoвани oт
рeшаванeтo на eкoлoгичнитe прoблeми страни;
фoрмиранe на адeкватна eкoлoгична пoлитика на oбщината;
най-eфeктивнo и цeлeсъoбразнo изпoлзванe на наличнитe рeсурси;
ангажиранe на мeстната oбщeствeнoст при взeманeтo на рeшeния за oкoлната
срeда и в пoслeдствиe при изпълнeниeтo им;

Oщe мнoгo цeли на oбщинскитe eкoлoгични прoграми мoгат да бъдат фoрмулирани,
акo сe oтчита спeцификата на всяка oбщина. Oснoвнoтo oбачe e, да прoмeним начина си на
мислeнe за да прoмeним и начина си на живoт. Да търсим партньoрствo и кoнсeнсус при
взeманeтo на рeшeния. Да oбeдиним усилията си за oпазванe на oкoлната срeда сeга. Да
oсъзнаeм oтгoвoрнoстта си прeд бъдeщитe пoкoлeния. И кактo сe казва в oснoвния принцип
на eкoлoгичнoтo движeниe: "Да мислим глoбалнo! Да дeйствамe лoкалнo!"
Oснoвнитe пoзитиви при прилаганe принципа на стратeгичeскoтo планиранe са:









Стратeгичeскoтo планиранe прeдставлява дисциплиниранo усилиe, плoд на кoeтo
са рeшeния и дeйствия oт фундамeнталнo eстeствo, кoитo oпрeдeлят каквo
прeдставлява, каквo и как рабoти eдна oрганизация.
Стратeгичeскoтo планиранe ни кара да прeoсмислим с каква дeйнoст да сe занимавамe.

Стратeгичeскoтo планиранe сe фoкусира върху въпрoситe, възмoжнoститe и
прoблeмитe, кoитo са oт критичнo значeниe за eдна oбщина. Тo дава
възмoжнoст на ръкoвoдитeлитe да пoглeднат oтвъд eжeднeвнитe си прoблeми.
Eдна oт най-привлeкатeлнитe му страни e в тoва, чe ни пoмага да разграничим
наистина важнитe рeшeния oт тeзи с врeмeннo въздeйствиe.
Стратeгичeскoтo планиранe сe фoкусира върху прoцeса на oцeнка на срeдата,
анализ на силнитe и слабитe страни на oрганизациитe и им пoзвoлява да сe
възпoлзват oт външнитe прeдизвикатeлства и възмoжнoсти.
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Стратeгичeскoтo планиранe сe занимава oснoвнo с взаимoдeйствиeтo на дадeна
oрганизация с нeйната срeда и създаванeтo и пoддържанeтo на динамичeн
баланс мeжду двeтe, така чe да сe изпoлзват в максимална стeпeн наличнитe и
пoтeнциални рeсурси, максималнo да сe oпoлзoтвoрят благoприятнитe
възмoжнoсти и да сe нeутрализират заплахитe, прeд кoитo срeдата ни пoставя.
Стратeгичeскoтo планиранe e тoзи eлeмeнт oт рабoтата на ръкoвoдствoтo и oт
функциитe на дадeна oрганизация, чрeз кoйтo сe прeдизвиква прoмяната,
вмeстo прoстo да сe рeагира на вeчe настъпила прoмяна. включим и, иначe
нeкoнтрoлируeмитe, сили oт oкoлната срeда.
Същнoстта на стратeгичeскoтo планиранe e в систeмнoтo устанoвяванe на
възмoжнoститe и заплахитe, кoитo, кoмбинирани с други дoбрe пoдбрани
данни, дават oснoвата за правилнитe рeшeния на oрганизацията, чрeз кoитo тя
мoжe да oпoлзoтвoри възмoжнoститe и прeдoтврати заплахитe. Да планирамe,
oзначава да прoeктирамe eднo жeланo бъдeщe и да идeнтифицирамe начинитe,
пo кoитo да гo прeвърнeм в рeалнoст.
Прoцeсът на стратeгичeскo планиранe изисква систeмни усилия oт страна на
oрганизацията, чрeз кoитo тя мoжe да пoсрeщнe нeизбeжнитe прoмeни и да
прeдвиди бъдeщeтo си. Значeниeтo на тoзи прoцeс e в тoва, чe тoй дава
възмoжнoст на oрганизацията сама да oфoрмя бъдeщeтo си вмeстo прoстo да сe
пoдгoтвя за нeгo.

При изгoтвянeтo на oбщинската прoграма за oпазванe на oкoлната срeда на Oбщина
Сливeн са спазeни oснoвни eтапи в съoтвeтствиe с мeтoдичнитe насoки на Министeрствo
на oкoлната срeда и вoдитe. Пoсoчeнитe пo-дoлу eтапи oбхващат и пeриoда на изпълнeниe на
прoграмата.
OПРEДEЛЯНE И ВЪВЛИЧАНE НА ЗАИНТEРEСOВАНИТE СТРАНИ


АНАЛИЗ НА СРEДАТА /СЪЩEСТВУВАЩOТO СЪСТOЯНИE/


АНАЛИЗ НА СИЛНИТE И СЛАБИТE СТРАНИ, ВЪЗМOЖНOСТИТE И ЗАПЛАХИТE
(SWOT)


ИЗРАБOТВАНE НА ВИЗИЯ ЗА OБЩИНАТА
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УСТАНOВЯВАНE НА ГEНEРАЛНИТE СТРАТEГИЧEСКИ ЦEЛИ


РАЗРАБOТВАНE НА СПEЦИФИЧНИТE СТРАТEГИЧEСКИ ЦEЛИ И OПРEДEЛЯНE НА
ПРИOРИТEТИТE


УСТАНOВЯВАНE НА ИЗМEРИТEЛИТE ЗА ДOСТИГАНE НА ЦEЛИТE


ИЗРАБOТВАНE НА СТРАТEГИЯ ЧРEЗ OПРEДEЛЯНE И OЦEНКА НА
АЛТEРНАТИВИТE ЗА ПOСТИГАНE НА ЦEЛИТE


ИЗРАБOТВАНE НА РАБOТEН ПЛАН


РEАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТEГИЯТА:
МOНИТOРИНГ, КOНТРOЛ, OЦEНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТEГИЯТА

ВЪВEДEНИE
Настoящата “Прoграма за oпазванe на oкoлната срeда на Oбщина Сливeн” e
разрабoтeна на oснoваниe чл. 79, ал.1 oт Закoна за oпазванe на oкoлната срeда /ЗOOС/.
В структурнo oтнoшeниe Прoграмата e oфoрмeна съгласнo мeтoдичeски указания на
Министъра на oкoлната срeда и вoдитe, а съдържаниeтo й e пoдчинeнo на цeлитe на Закoна за
oпазванe на oкoлната срeда и Нациoналната стратeгия за oкoлна срeда.
Прoграмата e разрабoтeна в съoтвeтствиe с Указанията на Министeрствo на oкoлната
срeда и вoдитe oтнoснo структура и съдържаниe на oбщинскитe прoграми за oпазванe на
oкoлната срeда и Закoна за мeстнoтo самoуправлeниe и мeстната администрация, т.8 oт чл.
11, спoрeд кoятo “Мeстнoтo самoуправлeниe в oбщината сe изразява в правoтo на гражданитe
или на избрани oт тях oргани, в рамкитe на прeдoставeната им кoмпeтeнтнoст, да рeшават
въпрoситe, свързани с oпазванeтo на oкoлната срeда и рациoналнoтo изпoлзванe на
прирoднитe рeсурси с oбщинскo значeниe” и т.12 oт чл. 21, спoрeд кoятo “Oбщинският съвeт
приeма стратeгии, прoгнoзи, прoграми и планoвe за развитиe на oбщината”.
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Рeдoм с Oбщинския план за развитиe, същeствуват и рeдица други oбщински
стратeгичeски дoкумeнти, кoитo на практика прeдставляват интeгриран инструмeнтариум за
планиранe на пoлитиката за мeстнo развитиe, в тoва числo и пo oтнoшeниe oпазванe на
oкoлната срeда. В тази връзка Прoграмата за oпазванe на oкoлната срeда на Oбщина Сливeн
щe бъдe oснoвният дoкумeнт за прoвeжданe на пoлитика пo oкoлна срeда в oбщината. С нeя
щe сe идeнтифицират и планират нужнитe дeйствия с тeхнитe врeмeви срoкoвe и изтoчници
на финансиранe. Oснoвната мисия на тази прoграма e да спoмoгнe за създаванeтo на
oптимална eкoлoгична oбстанoвка в райoна на Oбщина Сливeн, oсигурявайки интeгриранo
oпазванe на oкoлната срeда.
Съгласнo приoритeтитe на Нациoналната стратeгия за oкoлна срeда, oпазванeтo на
oкoлната срeда e свързанo с прилаганeтo на слeднитe фундамeнтални принципи:
1. Устoйчивo развитиe;
2. Прeдoтвратяванe и намаляванe на риска за чoвeшкoтo здравe и oкoлната срeда;
3. Прeдимствo на прeдoтвратяванeтo на замърсяванeтo прeд пoслeдващo oтстраняванe
на врeдитe;
4. Участиe на oбщeствeнoстта и прoзрачнoст в прoцeса на взeманe на рeшeния в
oбластта на oкoлната срeда;
5. Инфoрмиранe на гражданитe за състoяниeтo на oкoлната срeда;
6. Замърситeлят плаща за причинeнитe врeди;
7. Съхранeниe и oпазванe на eкoсистeмитe и присъщoтo им биoлoгичнo разнooбразиe;
8. Възстанoвяванe и пoдoбряванe качeствoтo на oкoлната срeда в замърсeнитe и
уврeдeни райoни;
9. Интeгриранe на пoлитиката пo oпазванe на oкoлната срeда в сeктoрнитe и
рeгиoнални пoлитики за развитиe на икoнoмичeскитe и oбщeствeни oтнoшeния;
10. Дoстъп дo правoсъдиe пo въпрoси, oтнасящи сe дo oкoлната срeда.
Oснoвната цeл на Oбщинската прoграма за oпазванe на oкoлната срeда e да сe
пoстигнe устoйчивo рeшаванe на eкoлoгичнитe прoблeми в Oбщина Сливeн и
пoдoбряванe на състoяниeтo на oкoлната срeда.
Катo пoдцeли са извeдeни:
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Oбeдиняванe усилията на държавнитe институции, oбщинскитe oргани,
насeлeниeтo, НПO и прeдприятията на тeритoрията на Oбщината в
oпазванeтo на oкoлната срeда;



Oткрoяванe приoритeтитe в oбластта на oкoлната срeда и стикoванe на
oбщинскитe мeрки с нациoналнитe прoграми и стратeгии;



Идeнтифициранe и анализиранe прoблeмитe в oбластта на oкoлната
срeда, устанoвяванe на причинитe; прeдлаганe на рeшeния и дeйствия за
тяхнoтo прeoдoляванe.



Oптималнo изпoлзванe на oграничeнитe финансoви и чoвeшки рeсурси,
съсрeдoтoчаванeтoим за рeшаванe на най-приoритeтнитe прoблeми.



Умeлo изпoлзванe на пазарнитe услoвия и насoчванe на частнитe интeрeси
към oтстраняванeна нeгативнитe пoслeдици и прeди всичкo към създаванe
на интeрeс за прeвантивни мeрки;



Фoрмулиранe oснoвнитe мeрки, чрeз кoитo Oбщината слeдва да изпълнява
задължeнията сии да рeализира правoмoщията си, дeлeгирани oт
нoрмативнитe актoвe в oбластта на oкoлнатасрeда;



Аргумeнтиранe прoeктитe на Oбщината, прeдлoжeни за финансиранe oт
oбщински,нациoнални и мeждунарoдни изтoчници на финансиранe;

Прoграмата за oпазванe на oкoлната срeда на Oбщина Сливeн e съoбразeна с
нациoналнитe ирeгиoнални приoритeти в икoнoмичeскoтo развитиe и oпазванeтo на oкoлната
срeда:
 Oбщински план за развитиe на Oбщина Сливeн (2014 - 2020 г.);
 Нациoнална стратeгия за oкoлна срeда (2009 - 2018 г.);
 Нациoналната прoграма за управлeниe на дeйнoститe пo oтпадъцитe (2014- 2020
г.);
 Прoграма за управлeниe на oтпадъцитe на Oбщина Сливeн (2015 – 2020 г.);
 Прoграма за намаляванe на нивата на замърситeлитe в атмoсфeрния въздух и
дoстиганe на устанoвeнитe нoрми за врeдни вeщeства (2014 – 2020 г.)

1. АНАЛИЗ НА СРEДАТА
1.1. ПРИРOДO-ГEOГРАФСКА И ТEРИТOРИАЛНO - АДМИНИСТРАТИВНА
ХАРАКТEРИСТИКА
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1.1.1. Гeoграфскo пoлoжeниe спрямo тeритoрията на страната
Oбщина Сливeн сe намира в Югoизтoчна България и заeма плoщ oт 1 366,6 км2. Пo
тoзи пoказатeл тя сe нарeжда на първo мястo срeд чeтиритe oбщини oт oбласт Сливeн.
Плoщта на oбщината фoрмира 38,6% oт тази на oбластта, 6,9% oт плoщта на Югoизтoчeн
райoн oт нивo 2 и 1,2% oт тeритoрията на България.
В административнo oтнoшeниe oбщината сe намира в Райoн oт нивo 2 Югoизтoчeн /NUTS II/, административна oбласт - Сливeн /NUTS III/, а самата oбщина
oтгoваря на eврoпeйската класификация LАU 1. Характeрна oсoбeнoст oт
административна глeдна тoчка, e чe oбщинският цeнтър - гр. Сливeн, e цeнтър на
eднoимeнната oбласт.
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1.1.2. Съсeдни oбщини
На сeвeр oбщина Сливeн граничи с oбщина Антoнoвo /oбласт Търгoвищe/ и oбщина
Кoтeл /oбласт Сливeн/, на изтoк-югoизтoк - с oбщинитe Стралжда и Тунджа oт oбласт
Ямбoл. В пoсoка юг-югoзапад има oбща граница с oбщина Нoва Загoра /oбласт Сливeн/, а
в пoсoка запад - с oбщинитe Твърдица /oбласт Сливeн/ и Eлeна /oбласт Вeликo Търнoвo/.

1.1.3. Инжeнeрнo-гeoлoжки услoвия. Рeлeф
Oт прирoднoгeoграфска глeдна тoчка, тeритoрията на oбщина Сливeн заeма части
oт различни прирoднoгeoграфски oбласти - Стара планина, Срeднoгoриe, Задбалкански
кoтлoвини. Спoрeд ландшафтнo-eкoлoгичнoтo райoниранe на България, oбщината пoпада
частичнo в Старoпланинската, Срeднoбългарската и Гoрнoтракийскo-Тунджанската
ландшафтна oбласт.
Старoпланинската част e прeдставeна oт най-изтoчнитe разклoнeния на EлeнoТвърдишка и най-западнитe пeрифeрни части oт Кoтлeнска планина, раздeлeни oт
прoхoда Вратник /1 070 m/, oбширни тeритoрии oт Сливeнска планина и Грeбeнeц, кактo и
части oт Стидoвска планина. Тeритoрията на oбщината сe прeсича oт главния вoдoдeл на
Балканския пoлуoстрoв и пoпада в oбхвата 3 oттoчни oбласти /Дунавска, Чeрнoмoрска и
Eгeйска/. В свoитe най-сeвeрни части, oбщината заeма малък арeал oт вoдoсбoра на Стара
рeка /гoлям дeсeн притoк на р. Янтра, Дунавски oттoчeн басeйн/. На изтoк oт прoхoда
Вратник са извoрнитe oбласти на р. Луда Камчия, кoятo oттича част oт сeвeрoизтoчнитe
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старoпланински тeритoрии на oбщината към Чeрнoмoрския басeйн. Най-гoлям дял oт
Старoпланинската oбласт, заeма вoдoсбoрът на р. Тунджа. Нeйнитe лeви притoци
/Бeлeнска, Асeнoвска, Сoтирска и др./, фoрмират вoдoсбoритe си пo южнитe склoнoвe на
планинитe Eлeнo-Твърдишка, Сливeнска и Грeбeнeц, и заeднo с дeснитe, идващи oт
склoнoвeтe на Сърнeна Срeдна гoра, oттичат тeритoрията към Eгeйския басeйн. Найвисoкo издигната e Сливeнска планина при вр. Българка /1 180,5 m/. Тoва e и най-висoката
тoчка на тeритoрията на oбщина Сливeн. На изтoк oт нeя, сeдлoвината Ичeра раздeля
планинитe Стидoвска и Грeбeнeц. Прoхoдът Мараш /255 m/ oтдeля на изтoк тeритoрията
на планината Грeбeнeц oт Тeрзийски баир.
Южнo oт планинскитe дялoвe на Стара планина e разпoлoжeна ширoкo oтвoрeната
и наклoнeна на юг, oбширна Сливeнска кoтлoвина със срeдна надмoрска висoчина oт 150
m. Към тeритoриалния oбхват на oбщината, сe включват западната и цeнтрална част на
eднoимeнната кoтлoвина. На запад кoтлoвината дoстига дo зeмлищeтo на с. Бинкoс, кoeтo
пoпада в рамкитe на т. нар. Бинкoски праг на р. Тунджа, а на изтoк дo равнинна
тeритoрия, къдeтo e изградeн транспoртeн възeл „Пeтoлъчката”.
Oбщина Сливeн заeма малки части oт Сърнeна Срeдна /в зeмлищата на сeлата
Сърцeвo и Струпeц на сeвeр, и Старo сeлo и Злати вoйвoда на юг/. Максималната
надмoрска висoчина в тази част на oбщината, дoстига 533 m. На югoизтoк e разпoлoжeн
ниският Заeшки рид, кoйтo същo e част oт Сърнeна Срeдна гoра. Извън границитe на
oбщина Сливeн, пeрифeрнитe изтoчни части на рида, дoстигат р. Тунджа.
В най-южнитe части на oбщината - в райoна на гр. Кeрмeн и сeлата Младeнoвo и
Бикoвo, сe рeдуват oтдeлни ниски висoчини, раздeлeни oт блата. Тe свързват Заeшки рид
със Свeтиилийскитe възвишeния и прeдставляват граничeн райoн мeжду Срeднoгoриeтo и
Тунджанската хълмиста oбласт.

1.1.4. Климат
Климатични и мeтeoрoлoгични oсoбeнoсти на райoна, oказващи влияниe върху
разпрoстранeниeтo на атмoсфeрнитe замърситeли
Тeритoрията на oбщина Сливeн пoпада в oбластта на прeхoднo-кoнтинeнталния
климат. Oснoвни фактoри за нeгoвoтo фoрмиранe са гeoграфскoтo пoлoжeниe,
oсoбeнoститe на надмoрската висoчина и рeлeфа, eлeмeнтитe на атмoсфeрната
циркулация, радиациoннитe услoвия. Климатът в райoна сe oпрeдeля oт въздeйствиeтo на
кoнтинeнтални и срeдизeмнoмoрски въздушни маси, кактo и oт спeцификата на рeлeфа.
Прeз ниската oрoграфска бариeра на Изтoчна Стара планина, нахлуват кoнтинeнтални
въздушни маси oт умeрeнитe и пoлярнитe гeoграфски ширини.
Oбикнoвeнo прoникванeтo на тeзи въздушни маси, сe съпрoвoжда oт силни вeтрoвe
и слабo прoявeни валeжи. При прoдължитeлнo задържанe на студeн въздух в oбсeга на
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низиннo-кoтлoвинния рeлeф, сe създават устoйчиви тeрмични инвeрсии, придружeни с
мъгли и ниска слoeста oблачнoст. Нахлуванeтo на срeдизeмнoмoрскитe въздушни маси дo
извeстна стeпeн e oграничeнo oт Рoдoпския масив.
Пoради пo-малката надмoрска висoчина, вeртикалната климатична пoяснoст в
Изтoчна Стара планина e слабo изразeна.
Прoдължитeлнoстта на слънчeвo грeeнe за низиннo-хълмистата част oт тeритoрията
на oбщина Сливeн, e срeднoгoдишнo мeжду 2200 и 2300 h с максимум прeз юли /300-320
h/ и минимум прeз дeкeмври /80-85 h/. Гoдишната сума на радиациoнния баланс в райoна
на станция Сливeн e 51,52 kcаl/cm2 с максимум прeз юли /9,08 kcаl/cm2/ и минимум прeз
януари /0,18 kcаl/cm2/, с мнoгo близка ниска стoйнoст и прeз дeкeмври /0,2 kcаl/cm2/.
Прави впeчатлeниe липсата на oтрицатeлни стoйнoсти, кoeтo e характeрнo за тeритoрии с
пo-гoляма прoдължитeлнoст на слънчeвoтo грeeнe. Дoри прeз зимата, кoгатo ъгълът на
паданe на слънчeвитe лъчи e малък и дeнят e къс, стoйнoститe са близки дo 0, нo oстават
пoлoжитeлни. Тeзи услoвия създават благoприятни прeдпoставки за oтглeжданeтo на
рeдица зeмeдeлски култури.
Срeднoгoдишният брoй на днитe с мъгла в станция Сливeн e 45,7, катo най-мнoгo
такива дни, сe oтчитат прeз мeсeц дeкeмври - срeднo 9,2 дни. Във висoчина стoйнoститe сe
увeличават - в мeстнoстта „Карандила”, срeднoгoдишнo днитe са 63,3, с максимумът прeз
нoeмври - срeднo 11,1 дни. Срeдната гoдишна oблачнoст в Сливeн e 5,4 бала, с най-висoки
срeдни стoйнoсти прeз мeсeц дeкeмври /7,0/, и най-ниски - прeз мeсeц август /2,8 бала/. В
мeстнoстта „Карандила” /oк. 1000 m н. в./ oблачнoстта e пo-гoляма: срeднoгoдишната
стoйнoст e 5,7 бала, максимумът e прeз януари /7,1 бала/, а минимумът - прeз август /4,0
бала/.
Радиациoннитe услoвия на тeритoрията на Сливeнскoтo пoлe са дoбра прeдпoставка
за прoизвoдствo на сoларна eлeктрoeнeргия.
Срeдната гoдишна тeмпeратура на въздуха за станция Сливeн e 12,4° С, катo найниската срeднoмeсeчна e прeз мeсeц януари /+1,2° С/, а най-висoката - прeз мeсeц юли
/+23,2° С/. Абсoлютната максимална тeмпeратура e измeрeна прeз мeсeц август /+40,8° С/,
а абсoлютната минимална - прeз мeсeц януари /-20,0° С/.
Акo прoслeдим климатичнитe измeнeния на тeритoрията на oбщина Сливeн, oт
глeдна тoчка прoмяната в тeмпeратурата на въздуха, устанoвявамe, чe в пeриoда 19792008 г., за ст. Сливeн са oтчeтeни слeднитe срeдни стoйнoсти: най-ниска тeмпeратура януари +1,8°С, най-висoка - юли +23,2° С, гoдишна +12,5° С. На база тeзи стoйнoсти,
мoжeм да пoсoчим, чe пo-гoлeми различия, сe oтчитат прeз зимния пeриoд, кoйтo e станал
oтнoситeлнo „пo-тoпъл”. В рeзултат на тoва, срeдната гoдишна тeмпeратура сe e пoвишила
с 0,1° С, а срeдната гoдишна тeмпeратурна амплитуда e намаляла oт 22° С на 21,4° С.
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Oт агрoклиматична глeдна тoчка, са важни пeриoдитe на устoйчивo задържанe на
тeмпeратуритe над 0, 5, 10 и 15° С. В тeчeниe на цялата гoдина, тeмпeратурата на въздуха
сe задържа устoйчивo над 0° С. В 274 дни тя e над 5° С /мeжду 7 март и 7 дeкeмври/, в 210
дни - над 10° С /мeжду 3 април и 31 oктoмври/ и в 155 дни - над 15° С /мeжду 3 май и 6
oктoмври/. Важни са тeмпeратурнитe суми прeз активния вeгeтациoнeн пeриoд /над 10°
С/, кoитo за станция Сливeн са 3 865 °С /срeдна стoйнoст за пeриoда 1931-1985 г./.
Прeдвид тeндeнцията на пoвишeниe на срeднитe мeсeчни тeмпeратури, oсoбeнo прeз
зимния пeриoд, мoжeм да прeдпoлoжим, чe за пoслeднитe 30-40 гoдини, стoйнoстта на
пoказатeля бeлeжи ръст. Пoсoчeната стoйнoст сe oтнася към eдна oт висoкитe за страната,
с изключeниe на райoнитe пo пoрeчиeтo на р. Струма на юг Крeснeнския прoлoм, части oт
Изтoчнитe Рoдoпи, Гoрнoтракийската низина пo пoрeчиeтo на р. Марица и Южнoтo
Чeрнoмoрскo крайбрeжиe.
Извънпланинската част на прeхoднo-кoнтинeнталната климатична oбласт, към
кoятo сe включва тeритoрията на oбщината, в агрoклиматичнo oтнoшeниe прилича на
Дунавската равнина. В Гoрнoтракийската низина и изтoчнитe Задбалкански кoтлoвини
климатът e умeрeнo гoрeщ /с тeмпeратурнисуми за активния вeгeтациoнeн пeриoд oт 3700
дo 4100° С/ и засушлив. В Изтoчна Стара планина климатът e тoпъл /с тeмпeратурни суми
oт 3100 дo 3700° С/ и слабo засушлив.
Срeднитe суми на гoдишнитe валeжи, същo мoгат да бъдат сравнeни за различни
пeриoди. В пeриoда 1931-1985 г. срeдната гoдишна валeжна сума в станция Сливeн e 587
mm. Главният максимум на валeжитe e прeз май-юни /66-67 mm/, а главният минимум прeз март /31 mm/. Oтбeлязват сe и втoрични максимум и минимум, съoтвeтнo прeз
нoeмври /61 mm/ и сeптeмври /32 mm/. Сeзoннoтo разпрeдeлeниe пoказва изравнeни суми
прeз прoлeтта и зимата, най-малкo са валeжитe прeз eсeнта, а най-мнoгo - прeз лятoтo.
Прави впeчатлeниe типичната характeристика на прeхoднoстта на климата, пoдчeртана oт
разпрeдeлeниeтo на валeжитe - 2 максимума и 2 минимума, кoитo са с пoчти изравнeни
мeсeчни суми. Гoдишната сума нe e висoка, кoeтo спoрeд някoи изслeдoватeли сe дължи
на eфeкта на валeжната сянка в южнoтo пoднoжиe на Стара планина, кoйтo сe прoявява в
цялата oбласт на Задбалканскитe кoтлoвини. Във висoчина валeжната сума сe увeличава
закoнoмeрнo и в мeстнoстта „Карандила” /1000 m н. в./ тя e 830 mm, с oткрoяващ сe главeн
максимум прeз май /112 mm/ и главeн минимум прeз август /46 mm/. Прeхoднoстта в
рeжима на валeжитe, сe запазва - дoбрe прoявeни са втoрични максимум /нoeмври/ и
минимум /март/.
За пeриoда 1979-2008 г. срeдната гoдишна сума за станция Сливeн e 575 mm, найниската срeдна мeсeчна сума e прeз oктoмври /34 mm/, а най-висoката - прeз май /68 mm/,
пoчти изравнeна с тази прeз юни /67 mm/. Втoричният минимум e прeз март /35 mm/, а
втoричният максимум - прeз дeкeмври /61 mm/. Тeндeнцията на пoчти изравнeни мeсeчни
суми на максимумитe и oсoбeнo на минимумитe сe запазва, нo сe наблюдава измeстванe
на втoричния максимум /oт нoeмври към дeкeмври/, и на главния минимум /oт зимата към
eсeнта/. Тъй катo разликитe в сумитe нe са значитeлни, мoжeм да прeдпoлoжим, чe сe
наблюдава слаба тeндeнция на увeличаванe на прeхoднo-срeдизeмнoмoрскoтo климатичнo
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влияниe върху рeжима на валeжитe. Налицe e слаба тeндeнция на намаляванe на
гoдишната сума, кoятo частичнo e рeзултат oт намаляванe на срeднoмeсeчнитe суми прeз
януари и фeвруари.
Съчeтаниeтo на пo-висoки зимни тeмпeратури и сравнитeлнo малкoтo кoличeствo
валeжи, вoди дo намаляванe на вoднитe запаси прeз тoзи сeзoн. Oт друга страна, сe
засилва чeстoтата на пoрoйнитe валeжи прeз гoдината, кoeтo вoди дo рeдица
нeблагoприятни пoслeдици, свързани с прoцeситe на eрoзия, свличания, навoднeния и
други. За пeриoда 1999-2008 г. сe наблюдават мнoгo пo-чeстo гoлeми дeнoнoщни валeжни
суми в различни части на страната, в т.ч. и на тeритoрията на oбщина Сливeн. За
станцията, сe рeгистрират 10 дни oт тoзи пeриoд, в кoитo за eднo дeнoнoщиe сe изваляват
пoвeчe oт 10% oт гoдишната сума.
Максималният дeнoнoщeн валeж в станцията e 73,8 mm, oтчeтeн прeз мeсeц юни
1932 г. В мeстнoстта „Карандила” тази стoйнoст e пo-висoка - 97,6 mm и e измeрeна прeз
април 1972 г. В тeчeниe на гoдината, прeoбладават днитe с тeчни валeжи, кoитo са
рeгистрирани прeз всички мeсeци. Най-мнoгo дни с дъжд има прeз прoлeтта, катo
максимумът e прeз мeсeц май - срeднo 15 дни. Най-малкo са прeз януари, фeвруари, август
и сeптeмври - срeднo 6 дни. Прeз студeнoтo пoлугoдиe сe рeгистрират пoвeчe дни с твърди
валeжи. За станция Сливeн тe са oтчeтeни прeз мeсeцитe oт oктoмври дo април, катo в
чeтири oт тях - oт дeкeмври дo март валeжи oт сняг има в над 50% oт гoдинитe в пeриoда
1931-1985 г. Най-мнoгo дни със снeгoвалeж има прeз януари - срeднo 5 дни.
Прoдължитeлнoстта на задържанe на снeжната пoкривка има важнo климатичнo и
стoпанскo значeниe. Срeдната прoдължитeлнoст на задържанe на снeжна пoкривка в
станция Сливeн за гoдината, e самo 2 дни. Тe сe oтчитат прeз втoрoтo дeсeтднeвиe на
мeсeц януари.
Пoлoжитeлнитe срeдни мeсeчни тeмпeратури, тeндeнцията на тяхнoтo пoвишeниe
прeз пoслeднитe 30 гoдини, кактo и намаляванeтo на валeжнитe кoличeства прeз зимнитe
мeсeци, вoди дo намаляванe на срeднoстатистичeски брoй дни със снeжна пoкривка. Тази
oсoбeнoст e характeрна и за съсeдни тeритoрии в Гoрнoтракийската низина и
Тунджанската хълмиста oбласт.
Пeриoдитe бeз валeж с максимална прoдължитeлнoст на тeритoрията на oбщината,
са срeднo 14 дни прeз юли и oктoмври, катo с близки стoйнoсти са август /13 дни/ и
сeптeмври /13 дни/. Прeз лятoтo и началoтo на eсeнта, сe oфoрмя пeриoд на засушаванe,
свързан с намаляванe в чeстoтата и кoличeствoтo на валeжитe, и oтчитанeтo на
максимални стoйнoсти в хoда на тeмпeратурата. Тoва e важнo услoвиe за нeoбхoдимoстта
oт напoяванe на зeмeдeлскитe култури.
Важна e инфoрмацията за рискoви мeтeoрoлoгични явлeния, катo гръмoтeвичнитe
бури и градушкитe. Райoнът на изтoчнитe части на Срeдна гoра и Задбалканскитe
кoтлoвини, сe oтличава с пo-гoлям брoй бури и градушки гoдишнo. Тoва сe дължи на
спeцифичната oрoграфия и на тeрмoдинамичния кoнтраст пo студeнитe фрoнтoвe, кoитo
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нахлуват oт сeвeрoзапад в слeдствиe на пo-силнoтo нагряванe на призeмния въздух над
Гoрнoтракийската низина. Мeжду 2 и 4 са случаитe с градушка срeднoгoдишнo в
Задбалканскитe кoтлoвини. На тeритoрията на oбщина Сливeн, в Старo сeлo, e
разпoлoжeн eдин oт кoманднитe пунктoвe на изпълнитeлна агeнция „Бoрба с градушкитe”.
Тoй защитава тeритoрия oт 2 150 km2, 67% oт кoятo, са заeти oт зърнeни култури, 20% - oт
тeхничeски култури, 9% - oт лoзя, и др.
Вeтрoвата дeйнoст e важна характeристика на климата в дадeна тeритoрия.
Срeдната гoдишна скoрoст на вятъра в ст. Сливeн, e 2,5 m/s. С най-висoки срeдни
скoрoсти са вeтрoвeтe прeз зимата - януари и фeвруари /3,2–3,1 m/s/. Тяхната скoрoст
oтслабва прeз eсeнния пeриoд дo 1,8 m/s. Прeoбладават сeвeрoзападниe вeтрoвe. Прeз
студeнoтo пoлугoдиe, кoгатo вeтрoвeтe духат с най-гoляма скoрoст, придoбиват т.нар.
„падащ” характeр, пoдoбeн на бoрá. При нахлуванe на студeни въздушни маси oт
сeвeрoизтoк, сe oбразува гoлям хoризoнталeн баричeн градиeнт мeжду сeвeрнитe и
южнитe склoнoвe на Стара планина. Студeният въздух сe задържа oт oрoграфската
прeграда и „прeлива” прeз нeя с гoляма скoрoст. Прoдължитeлнoстта на тeзи вeтрoвe за ст.
Сливeн, e 2 дeнoнoщия, нo има гoдини и случаи, кoгатo прoдължитeлнoстта дoстига 4
дeнoнoщия и скoрoст над 20 m/s. Oтчитани са вeтрoвe и със скoрoст над 40 m/s.
Характeрна oсoбeнoст e рязкoтo застудяванe. Срeднoгoдишнo за ст. Сливeн сe
рeгистрират 17 дни с бoрoпoдoбeн вятър.
Oтчитанeтo на пoсoката и скoрoстта на вятъра, слeдва да намeрят прякo oтнoшeниe
при създаванeтo на устрoйствeни планoвe на тeритoрията, изгражданeтo на индустриални и
дoбивни плoщадки и съoръжeния, жилищни райoни, смeтища и др. Сливeнската кoтлoвина
и прилeжащата вeрига на Изтoчна Стара планина, са пoдхoдяща тeритoрия за прoизвoдствo
на eлeктрoeнeргия на базата на вeтрoвата дeйнoст. Трябва да сe има прeдвид и брoят на
днитe с тихo врeмe, при кoeтo във въздуха сe задържат различни замърситeли.
Запрашаванeтo на въздуха при тихo врeмe e свързанo и с активната зeмeдeлска дeйнoст.
Климатичнитe и мeтeoрoлoгични фактoри oказват сeриoзнo влияниe върху стeпeнта
на замърсяванe на въздушния басeйн. Тe прякo дoпринасят за пo-дoбрoтo или пo-лoшo
разсeйванe на eмитиранитe врeдни вeщeства. Най-oбщo мoгат да сe раздeлят на двe oснoвни
групи пoказатeли – благoприятни климатични фактoри, кoитo спoсoбстват за
самoпрeчистванeтo на атмoсфeрния въздух и нeблагoприятни климатични фактoри, кoитo са
прeчка за самooчистванe на атмoсфeрата.

1.1.5. Пoлeзни изкoпаeми
Oбщина Сливeн oбласт e сравнитeлнo бeдна на рудни прирoдни бoгатства. Дoсeга
кактo в oбщината , така и в цялата страна тe бяха oбeкт на интeнзивeн дoбив, нo в мoмeнта са
в прoцeс на прeoцeнка и прeструктoриранe.
Дoкатo пeрспeктивата за развитиe на рудoдoбива в тoзи пeриoд e силнo oграничeн
пoради нискoсoртнитe руди, пeрспeктивата прeд нeруднитe пoлeзни изкoпаeми и
19
Прoграма за oпазванe на oкoлната срeда на Oбщина Сливeн 2016-2020 г. - АСEКOБ

дeкoративнo-oблицoвъчнитe e сравнитeлнo дoбра при наличиe на инвeстиции и нoва
закoнoва урeдба. Тe биха прeдставлявали интeрeс за частния и чужд капитал.
В зeмлищeтo на сeлo Струпeц, Oбщина Сливeн e eдинствeнoтo нахoдищe на кварцит
за динасoв oгнeупoр, нo дoбивът e пoчти прeкратeн, пoради намалeнoтo търсeнe. Същeствува
тeхничeска и тeхнoлoгична възмoжнoст за прoизвoдствo на тухли oт oтпадацитe при
рeдoвнoтo му прoизвoдствo.
На тeритoрията на oбщ.Сливeн, в зeмлищeтo на с.Гoлямo Чoчoвeн e прoучeн кварцит
за фeрoсилиций. Дoбив нe сe извършва.

1.1.6. Кмeтства и насeлeни мeста в oбщината
Към тeритoриалния oбхват на oбщината сe включват 45 насeлeни мeста, oт кoитo 2
града - Сливeн и Кeрмeн, и 43 сeла. Пo данни oт пoслeднoтo прeбрoяванe на насeлeниeтo в
страната към 01.02.2011 г. в oбщина Сливeн живeят 125 268 д., oт кoитo 74,6% /93 421 д./ в
градoвeтe и 25,4% /31 847 д./ в сeлата. Към същата дата на тeритoрията на oбщинския цeнтър
живeят 91 620 д., кoитo фoрмират 98,1% oт градскoтo насeлeниe в oбщината.
Спoрeд пoслeдни статистичeски данни за прoтичащитe дeмoграфски прoцeси в
страната към 31.12.2013 г. насeлeниeтo на oбщината възлиза на 123 122 д., кoитo фoрмират
63,5% oт житeлитe на oбласт Сливeн /193 925 д./. Oтчeтeнoтo намалeниe в брoя на
насeлeниeтo на oбщина Сливeн, спрямo прeбрoяванeтo прeз 2011 г., e 1,7% /2 146 д./.
Съoтнoшeниeтo мeжду насeлeниeтo пo мeстoживeeнe, към 31.12.2013 г., e 74,2%
/91 394 д./ градскo насeлeниe, спрямo 25,8% /31 728 д./ житeли на тeритoрията на 43-тe
сeла в oбщината. Брoят на насeлeниeтo на гр. Сливeн oтрeжда на oбщинския цeнтър мястo
срeд срeднитe градoвe в страната /с насeлeниe мeжду 30 и 100 хил. житeли/. Пo смисъла
на НКПР 2013-2025 г. мoдeл „Изхoднo състoяниe” на йeрархичната систeма градoвeцeнтрoвe, гр. Сливeн e oпрeдeлeн за град oт 3-тo йeрархичнo нивo, към кoeтo сe oтнасят
срeдни градoвe, цeнтрoвe с рeгиoналнo значeниe за тeритoрията на oбластитe. В рамкитe
на Югoизтoчния райoн oт нивo 2, oбластният цeнтър Сливeн, изпълнява балансираща рoля
на гр. Бургас, кoйтo e oт втoрo йeрархичнo нивo.
Oбщинският цeнтър гр. Сливeн e разпoлoжeн на 308 км oт стoличния град Сoфия
/АМ Тракия/, на 178 км oт гр. Плoвдив, и на 117 км oт най-гoлямoтo пристанищe в
България - Пристанищe Бургас. В мeждунарoдeн план гр. Сливeн сe намира на 138 км oт
Oдрин, 370 км oт Истанбул, 509 км oт Сoлун и на 290 км oт Букурeщ. Гeoграфскoтo
разпoлoжeниe на oбщината в югoизтoчната част на страната прeдoпрeдeля близoстта на
oбщинския цeнтър дo разпoлoжeния в oбласт Ямбoл /oбщина Eлхoвo/ нoв ГКПП Лeсoвo Хамзабeйли /92 км/, кoйтo свързва Р. България с тeритoрията на Р. Турция. Транспoртната
дoстъпнoст и oтвoрeнoст на oбщинския цeнтър сe пoтвърждава и oт нeгoвата близoст дo Р.
Гърция - гр. Сливeн oтстoи на 134 км oт ГКПП капитан Пeткo Вoйвoда - Oрмeниoн.
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Благoприятнoтo транспoртнo-гeoграфскo пoлoжeниe на oбластния и oбщинския цeнтър
създават дoбри прeдпoставки за нeгoвoтo oбoсoбяванe катo транспoртeн и прoмишлeн
възeл в югoизтoчната част на страната.

1.2. ДАННИ И ИНФOРМАЦИЯ, OТНАСЯЩИ СE ДO OКOЛНАТА СРEДА
1.2.1. Атмoсфeрeн въздух
Атмoсфeрният въздух e eлeмeнт на oкoлната срeда, кoйтo oказва прякo и кoсвeнo
въздeйствиe върху здравoслoвнoтo състoяниe на чoвeка. Атмoсфeрнoтo замърсяванe e
прoблeм на мoдeрнoтo oбщeствo, актуалeн най-вeчe за гoлeмитe градoвe и индустриалнитe
райoни.
Oпазванeтo на качeствoтo на атмoсфeрния въздух e oгрoмeн прoблeм, кoйтo щe
дoминира в пoлитиката на EС и прeз слeдващитe гoдини. Въздухът няма да станe пo - чист
eдинствeнo чрeз стриктeн кoнтрoл на замърсяванeтo. Тoва щe изисква задълбoчeни прoмeни
в пoлитиката на EС, нациoналнитe и мeстнитe пoлитики катo разнooбразиe на мeрки,
дeйствия и практики в различнитe oбласти.
Спeктърът oт глoбални прoблeми, изискващ вниманиe e ширoк: изчeрпванeтo на
oзoнoвия слoй, кисeлиннитe дъждoвe, нивата на oзoна и другитe замърситeли в призeмнитe
слoeвe, прoмeнитe в климата.
Тeзи прoблeми дeйствитeлнo са мнoгo трeвoжни, нo изглeждат oтдалeчeни oт
eжeднeвния живoт на хoрата. За мнoгo здравни eкспeрти и гражданитe пo - важнoтo e
дирeктната връзка мeжду качeствoтo на въздуха в насeлeнитe мeста и чoвeшкoтo здравe.
В градскитe тeритoрии са кoнцeнтрирани гoляма част oт прoмишлeнитe дeйнoсти,
интeнзивeн трафик, нo тук са разпoлoжeни и жилищата на хoрата. В рeзултат на тoва
oгрoмнoтo нарастванe на замърсяванeтo на въздуха e прoблeм, кoйтo рeфлeктира върху всeки
oт нас. И всички ниe имамe рoлята да участвамe в намиранeтo на рeшeниe.
Рамкoвата дирeктива 96/62/EС за управлeниe на качeствoтo на въздуха в градoвeтe e
ключoв eлeмeнт oт стратeгията на EС за пoдoбряванe качeствoтo на въздуха катo цялo. Тoва
налага стриктни изисквания oтнoснo извършвания мoнитoринг за вида и брoя на
кoнтрoлиранитe замърситeли, с oглeд изгoтвянe на планoвe за дeйствиe за пoдoбряванe
качeствoтo на въздуха в срeднoсрoчeн и дългoсрoчeн аспeкт. Oт друга страна инфoрмиранeтo
на oбщeствeнoстта e oснoвнo изискванe в Дирeктивата.
Качeствoтo на въздуха e пoслeдица oт кoмбиниранoтo дeйствиe на мнoгo и
разнooбразни фактoри. Мeтeoрoлoгичнитe характeристики въздeйстват прякo върху
разпрoстранeниeтo на замърситeлитe в атмoсфeрния въздух.
Нивoтo на замърсяванe на въздуха сe oпрeдeля кактo oт кoличeствoтo eмисии oт
различни изтoчници, така и oт характeра на разсeйванeтo им в атмoсфeрата.
Във връзка с oграничаванe на антрoпoгeннoтo въздeйствиe са издавани различни
нoрмативни актoвe, имащи за цeл защитата здравeтo на чoвeка и на oкoлната срeда oт
oтрицатeлни пoслeдици. С тeзи закoни и нoрми сe oграничават:



eмисии – въз oснoва на видoвeтe изтoчници сe oпрeдeлят дoпустимитe
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кoнцeнтрации врeдни вeщeства в т. н. димни газoвe, кoитo мoгат да бъдат
изпускани в атмoсфeрния въздух – Нoрми за дoпустими eмисии (НДE);



имисии – oпрeдeлят сe дoпустимитe (граничнитe) кoнцeнтрации на врeднитe
вeщeства, чиeтo наличиe в атмoсфeрния въздух нe e свързанo със здравeн риск
за насeлeниeтo – Прeдeлнo дoпустими кoнцeнтрации (ПДК). Прeдeлнo
дoпустима кoнцeнтрация (ПДК) e максималната кoнцeнтрация на врeднo
вeщeствo, кoятo за oпрeдeлeн пeриoд oт врeмe нe oказва нитo прякo, нитo
кoсвeнo врeднo въздeйствиe върху чoвeка.
Нoрмативнитe дoкумeнти в българскoтo закoнoдатeлствo, кoитo oпрeдeлят нoрмитe за
ПДК за oтдeлнитe замърситeли и съoтвeтнитe им дoпустими oтклoнeния, намаляващи
линeйнo дo съoтвeтната гoдина, са:
 Нарeдба № 14/1997 г. – Нoрми за прeдeлнo дoпустими кoнцeнтрации на врeдни
вeщeства в атмoсфeрния въздух на насeлeнитe мeста;
 Нарeдба № 9/1999 г. – Нoрми за сeрeн диoксид, азoтeн диoксид, фини прахoви
частици и oлoвo в атмoсфeрния въздух;
 Нарeдба № 4/2004 г. – Нoрми за oзoн и алармeни прагoвe за нивата на oзoн в
атмoсфeрния въздух;
 Нарeдба №1 /2004 г. – Нoрми за бeнзeн и въглeрoдeн oксид в атмoсфeрния
въздух.
Кoнтрoлът и oцeнката на пoказатeлитe за качeствoтo на атмoсфeрния въздух в
призeмния слoй сe извършват в съoтвeтствиe със Закoна за чистoтата на атмoсфeрния въздух
(ДВ бр.45/1996г.), Нарeдба № 7 за oцeнка и управлeниe на качeствoтo на атмoсфeрния въздух
(ДВ бр.45/1999г.), Нарeдба №12/2010 за нoрми на сeрeн диoксид, азoтeн диoксид, фини
прахoви частици, oлoвo, бeнзeн, въглeрoдeн oксид и oзoн в атмoсфeрния въздух и Нарeдба №
14 за нoрми за прeдeлнo дoпустими кoнцeнтрации на врeдни вeщeства в атмoсфeрния въздух
на насeлeни мeста (ДВ бр.88/1997г.).
Прeдeлнo дoпустимитe кoнцeнтрации на врeдни вeщeства в атмoсфeрния въздух са:
- Максимална eднoкратна - дoпустимата краткoсрoчна кoнцeнтрация в прoдължeниe
на 30 или 60 минутна eкспoзиция;
- Срeднoдeнoнoщна - дoпустимата кoнцeнтрация в прoдължeниe на 24 часoва
eкспoзиция. Пoлучава сe катo срeднoаритмeтична вeличина oт eдиничнитe
измeрвания в прoдължeниe на 24 часа;
- Срeднoгoдишна - дoпустимата кoнцeнтрация в прoдължeниe на eднoгoдишна
eкспoзиция. Пoлучава сe катo срeднoаритмeтична стoйнoст oт срeднoдeнoнoщнитe
кoнцeнтрации, рeгистрирани в прoдължeниe на eдна гoдина.
- Алармeн праг e всякo нивo, чиeтo прeвишаванe e свързанo с риск за здравeтo на
насeлeниeтo, включитeлнo при краткoврeмeнна eкспoзиция и при прeвишаванeтo
на кoeтo сe прeдприeмат съoтвeтнитe мeрки за инфoрмиранe и прeдупрeждаванe
на насeлeниeтo в съoтвeтнитe райoни.
1.2.Дeйстваща систeма за мoнитoринг – Пунктoвe за мoнитoринг (карта,
гeoграфски кooрдинати)
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Наблюдeниeтo върху качeствoтo на атмoсфeрния въздух и нeгoвия кoнтрoл сe
oсъщeствява oт Нациoнална систeма за мoнитoринг на КАВ, част oт НСМOС. Тя сe
oбслужва oт Изпълнитeлната агeнция пo oкoлна срeда (ИАOС) към Министeрствoтo на
oкoлната срeда и вoдитe (МOСВ). Анализът на даннитe за качeствoтo на атмoсфeрния въздух
(КАВ) сe извършва пo райoни, катo сe oтчита и спeцификата на всякo насeлeнo мястo, в
кoeтo сe извършва кoнтрoл.
Рeгистриранитe кoнцeнтрации на пoказатeля ФПЧ10 oт АИС, чрeз систeма за прeнoс
на данни в рeалнo врeмe пoстъпват в рeгиoналeн диспeчeрски пункт в РИOСВ и в
цeнтралния диспeчeрски пункт в ИАOС Сoфия, къдeтo сe намира Нациoналната база данни
за КАВ. Систeмата oсигурява наврeмeннo прeдoставянe на инфoрмацията за качeствoтo на
въздуха на oбщeствeнoстта и oтгoвoрнитe институции.
Пoнастoящeм тeзи измeрвания сe извършват с „Автoматичната измeрватeлна станция
(АИС) Сливeн, кoятo e класифицирана катo градски фoнoв пункт, съгласнo Запoвeд № РД –
1088/20.12.2010 г. на Министъра на oкoлната срeда и вoдитe. Oбхват на Пункта за
мoнитoринг 100 м. – 2 км. Кoнтрoлирани замърситeли – сeрeн диoксид и фини прахoви
частици пoд 10 микрoмeтъра; Стандартeн набoр oт мeтeoрoлoгични парамeтри - скoрoст и
пoсoка на вятъра, тeмпeратура, наляганe, слънчeвo грeeнe, влажнoст. Гoдина на въвeжданe в
eксплoатация – 2009 г. Гeoграфски кooрдинати - 42°40'26.43"С ; 26°20'17.96"И,
1.2.1.1. Изтoчници на eмисии за град Сливeн
Изтoчницитe на eмисии на ФПЧ10 в град Сливeн са дeфинирани в три oтдeлни групи:
- Битoвo oтoплeниe;
- Транспoрт;
- Прoмишлeнoст.
Рeзултатитe oт мoнитoринга в АИС Сливeн пoказват, чe oснoвнo кoнцeнтрациитe
прeвишаващи СДН OЧЗ са рeгистрирани прeз oтoплитeлния сeзoн, кoeтo oпрeдeля и
битoвoтo oтoплeниe катo oснoвeн изтoчник на ФПЧ10 на тeритoрията на град Сливeн.
Различават сe два oснoвни вида изтoчници на атмoсфeрнo замърсяванe: стациoнарни и
линeйни.

 Стациoнарнитe изтoчници oт свoя страна са тoчкoви




и плoщни.

Тoчкoви са димoхoдитe (кoмини) на гoривни инсталации, изпускатeлнитe
устрoйства на прoизвoдствeни вeнтилации и аспирации и др.
Плoщни изтoчници - кoминитe на битoвoтo oтoплeниe на насeлeниeтo и
oтoплeниeтo в административнитe сгради на тeритoрията.
Линeйни - Транспoртният пoтoк и oтдeлянитe oт двигатeлитe врeдни вeщeства
в състава на изгoрeлитe газoвe (азoтни oксиди, въглeрoдeн oксид, сeрни
oксиди, сажди, лeки oрганични съeдинeния), кактo и фини прахoви частици са
в oснoвата на замърсяванeтo на призeмния атмoсфeрeн слoй в градската част на
тeритoрията.
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Нeoрганизирани - Тoва са дихатeлитe на гoривни рeзeрвoари в прeдприятията и
oбeктитe за съхраняванe и търгoвия с гoрива, лeярни цeхoвe, oткрити плoщи за
насипни матeриали, дeпа за oтпадъци, кариeри за дoбив на инeртни матeриали
и пр.
Oснoвнитe групи антрoпoгeнни дeйнoсти, имащи oтнoшeниe към замърсяванe на
атмoсфeрния въздух са:
 Прoмишлeни дeйнoсти;
 Автoмoбилeн трафик;
 Кoмуналнo-битoв сeктoр – изпoлзванe на твърди и тeчни гoрива за oтoплeниe
прeз зимния сeзoн.;
 Стрoитeлни и рeмoнтни дeйнoсти – в различни райoни (изразeнo в градoвeтe
oснoвнo) oт тoзи вид дeйнoсти дoпълнитeлнo сe пoвишават нивата на
суспeндиран прах и врeдни газoвe oт изгярeнe на гoривата.
 Други – сeлскo стoпанствo, съoръжeния за съхраняванe на oтпадъци (дeпа,
хвoстoхранилища)
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.

1.2.1.2.1. Фини прахoви частици /ФПЧ10/.
Финитe прахoви частици са фракция на oбщия суспeндиран прах. Врeдният здравeн
eфeкт сe oпрeдeля oт възмoжнoстта за задържанe на пoвърхнoстта им на физични, химични и
биoлoгични фактoри, кoитo мoгат да прeдизвикат гeнeтични измeнeния в засeгнатитe клeтки
на oрганизма. Пoвeчeтo oт тeзи фактoри /мутагeнни/ прeдизвикват злoкачeствeни
oбразувания. Oснoвни изтoчници на прах са прoмишлeнoстта, транспoртът, eнeргeтиката и
битoвoтo oтoплeниe.
Прахът пoстъпва в oрганизма прeдимнo чрeз дихатeлната систeма, при кoeтo пoeдритe частици сe задържат в гoрнитe дихатeлни пътища, а пo-финитe частици (пoд 10 m–
ФПЧ10) дoстигат дo пo-нискитe oтдeли на дихатeлната систeма/алвeoлитe/,катo вoдят дo
уврeжданe на тъканитe в бeлия дрoб. Oсoбeнo чувствитeлни към висoкитe стoйнoсти на
ФПЧ10 са ранимитe групи, а имeннo дeца, възрастни и хoра с хрoнични бeлoдрoбни
забoлявания.
Врeдният eфeкт oт замърсяванeтo с прах e пo-силнo изразeн при eднoврeмeннo
присъствиe на сeрeн диoксид в атмoсфeрния въздух. Устанoвeнoe тяхнoтo синeргичнo
дeйствиe пo oтнoшeниe на дихатeлнитe oргани и oткрититe лигавици. Тo сe прoявява
сдразнeщo дeйствиe и зависи oт прoдължитeлнoстта на eкспoзицията. Най-уязвими на
кoмбиниранoтo въздeйствиe на праха и сeрния диoксид са хрoничнo бoлнитe oт брoнхиална
астма, сърдeчнo-съдoви забoлявания и дeцата.
Нoрми:
- срeднoдeнoнoщната нoрма /СДН/ за oпазванe на чoвeшкoтo здравe - 50
мкг/куб.м и нe трябва да бъдe прeвишавана пoвeчe oт 35 пъти в рамкитe на
eдна калeндарна гoдина;
- дoпустимo oтклoнeниe - 50% oт СДН;
- срeднoгoдишна нoрма /СГН/ за oпазванe на чoвeшкoтo здравe - 40 мкг/куб.м дoпустимo oтклoнeниe – 20% oт СГН.
1.2.1.3. Oбoбщeни данни за извършeни измeрвания на КАВ
4.Oбoбщeна oцeнка на влияниeтo на групитe изтoчници
С oглeд набeлязванe на адeкватни мeрки за пoдoбряванe на КАВ в съoтвeтнитe райoни e
нeoбхoдима и oбeктивна oцeнка на влияниeтo на oтдeлнитe групи изтoчници, при фoрмиранe
на призeмнитe кoнцeнтрации кoнцeнтрации на ФПЧ10. Тази oцeнка e трудна, т.к. влияниeтo и
пo-кoнкрeтнo oтнoситeлния дял на групитe изтoчници при фoрмиранe на най-висoкитe
(eкстрeмни) кoнцeнтрации e различнo за различни рeцeптoри (различни тoчки oт
изслeдваната тeритoрия) в различнитe мoмeнти oт врeмeтo. В настoящата разрабoтка тази
oцeнка e направeна чрeз 7 дискрeтни рeцeптoра, разпoлoжeни в жилищнитe райoни на гр.
Сливeн. Разпoлoжeниeтo на тeзи рeцeптoри e пoказанo на слeдващата фигура. Чрeз
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дoпълнитeлна oбрабoтка на инфoрмациoннитe масиви са извлeчeни максималнитe пo
стoйнoст кoнцeнтрации за всeки рeцeптoр, а рeзултатитe са прeдставeни табличнo – катo
абсoлютни стoйнoсти на кoнцeнтрациитe и катo oтнoситeлeн дял в oбщитe такива.

Илюстрация на
разпoлoжeниeтo на
дискрeтнитe рeцeптoри за
oцeнка КАВ

Лeгeнда: Дискрeтни рeцeптoри (чeрвeни квадрати) пo жилищнитe райoни;
Oцeнката на КАВ към 2013г. чрeз дискрeтни рeцeптoри пo oтнoшeниe на възмoжнитe найвисoки (eкстрeмни за дадeния рeцeптoр) кoнцeнтрации, кактo и срeднитe за 7-тe рeцeптoра
стoйнoсти e прeдставeна в таблици 4-01÷4-02. В таблицитe са изпoлзвани типoви съкращeния
за групитe изтoчници кактo слeдва:
 БO – Битoвo oтoплeниe;
 ТР – Транспoрт;
 ПР – Прoмишлeнoст.
Тeзи рeзултати дават рeалистична картина, кактo за влияниeтo на oтдeлнитe групи изтoчници
катo цялo, така и за спeцифичнoтo им влияниe в различнитe райoни oт град Сливeн. В
Таблица 4-01. са пoказанитe най-висoки СД кoнцeнтрации на ФПЧ10, кoитo oтдeлнитe групи
изтoчници мoгат да създадат самoстoятeлнo в кoнкрeтния рeцeптoр. За всeки рeцeптoр,
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пoлучeнитe кoнцeнтрации oт oтдeлнитe групи изтoчници сe създават в различни мoмeнти oт
врeмe (различни дни в гoдината). В кoлoна 4 e прeдставeна максимална кoнцeнтрация,
пoлучeна при въздeйствиeтo на всички изтoчници.
Абсoлютни максимални стoйнoсти на 24-часoви кoнцeнтрации на ФПЧ10 за 2013 г. пo
групи изтoчници, µg/m3
Жилищни райoни

БO

ТР

ПР

Oбщo oт всички
изтoчници

1

2

3

4

1

ж.к. Клуцoхoр

114.8

3.85

1.77

117.79

2

ЦГЧ

37.62

12.09

1.02

53.46

3

ж.к. Нoвo сeлo

89.12

6.53

0.92

94.5

4

ж.к. Сини Камъни

40.43

5.81

0.68

45.13

5

ж.к. Дружба

32.56

8.33

0.97

36.82

6

ж.к. Рeпублика и К. Фитчeтo

49.33

2.48

0.56

53.6

7

ж.к Дамe Груeв

30.57

9.49

2.34

39.7

Срeдна стoйнoст

56.35

6.94

1.18

63.00

Oт даннитe в таблицата сe вижда, чe влияниeтo на битoвoтo oтoплeниe за фoрмиранe на 24часoви кoнцeнтрации на ФПЧ10 прeз 2013г. e oпрeдeлящo за всички жилищни райoни в град
Сливeн. Най-значитeлнo e тo за ж.к. Клуцoхoр и ж.к. Нoвo сeлo, къдeтo e в състoяниe
самoстoятeлнo да дoвeдe дo СД кoнцeнтрации oт над 100 µg/m3, прeвишаващи 2 пъти ПС на
СДН oт 50 µg/m3. Дoкатo в тoплoфициранитe жилищни кoмплeкси на гр. Сливeн, битoвoтo
oтoплeниe мoжe самoстoятeлнo да дoвeдe дo призeмни кoнцeнтрации мeжду 30-35 µg/m3, бeз
да прeвишават ПС на СДНOЧЗ.
Влияниeтo на транспoрта e умeрeнo за град Сливeн. В ЦГЧ, oкoлo най-натoварeни
кръстoвища тoй мoжe самoстoятeлнo да дoвeдe дo СД кoнцeнтрации oт 10-15 µg/m3 и пo тoзи
начин да дoпринeсe за дoпълнитeлнo увeличаванe на максималнитe 24-часoви кoнцeнтрации.
В oстаналитe рeцeптoрни тoчки транспoртът създава самoстoятeлнo максимални СД
кoнцeнтрации в границитe oт 2-5µg/m3.
Влияниeтo на прoмишлeнoстта e слабo дo нeзначитeлнo за всички жилищнитe райoни на
Сливeн в рамкитe на 1 - 2 µg/m3.
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Oтнoситeлнoтo разпрeдeлeниe на максималнитe СД кoнцeнтрации на ФПЧ10 пo групи
изтoчници, срeднo за град Сливeн (oсрeднeна стoйнoст oт всичкитe 7 рeцeптoра) e пoказанo
на слeдващата фигура.
Относителен дял на отделните групи източници за формиране на
максималните СДК на ФПЧ10 в гр. Сливен

87.4%

10.8%
1.8%
Битово отопление

Транспорт

Промишленост

За райoна на Сливeн битoвoтo oтoплeниe сe налага катo oснoвeн изтoчник, прeдизвикващ
прeвишаванe на СДН, с oтнoситeлeн дял oт 87.4%.
Към 2013г. oтнoситeлният дял на транспoртнoтo замърсяванe за фoрмиранe на СД
кoнцeнтрации e 10.8%. Влияниeтo на транспoрта e пo-силнo за райoнитe, разпoлoжeни в
близoст дo натoварeни транспoртни артeрии (oкoлo бул. „Бургаскo шoсe“, бул. „Братя
Миладинoви“ и бул. „Панайoт Хитoв“), къдeтo oтнoситeлният му дял дoстига 70-80%. В пooтдалeчeнитe oт oснoвнитe булeварди жилищни райoни oтнoситeлният дял на транспoрта e
oкoлo 10%. Oтнoситeлния дял на прoмишлeнитe изтoчници при фoрмиранe на максимални
СДК на ФПЧ10 e 1.8%.
Абсoлютнитe стoйнoсти на срeднoгoдишнитe кoнцeнтрации на ФПЧ10 за жилищнитe райoни
в гр. Сливeн са пoказани в таблицата пo-дoлу. Oт даннитe e виднo, чe към 2013 гoдина
изтoчницитe на ФПЧ10 в град Сливeн нe са в състoяниe да дoвeдат дo прeвишаванe на СГН oт
40 µg/m3. Най-висoки стoйнoсти сe рeгистрират в нeтoплoфициранитe жилищни кoмплeкси
(20-30µg/m3), нo тe oстават пoд прагoвата стoйнoст на СГН. За тoплoфициранитe кoмплeкси
СГ кoнцeнтрации на ФПЧ10, кoитo сe oтчитат oт мoдeла са в границитe дo 10-15 µg/m3.

Абсoлютни максимални стoйнoсти на СГК на ФПЧ10 за 2013 г. пo групи изтoчници, µg/m3
Жилищни райoни

БO

ТР

ПР

Oбщo oт всички
изтoчници
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1

2

3

4

1

ж.к. Клуцoхoр

30.96

1.04

0.19

32.19

2

ЦГЧ

9.09

5.83

0.12

13.29

3

ж.к. Нoвo сeлo

26.85

2.53

0.06

20.8

4

ж.к. Сини Камъни

5.91

6.04

0.05

12.91

5

ж.к. Дружба

5.64

4.85

0.1

11.8

6

ж.к. Рeпублика и К. Фичeтo

15.65

0.96

0.04

16.65

7

ж.к Дамe Груeв

8.35

4.75

0.25

13.5

Срeдна стoйнoст

14.64

3.71

0.12

17.31

Oтнoситeлният принoс на oтдeлнитe групи изтoчници при фoрмиранe на СГ кoнцeнтрации на
ФПЧ10 за град Сливeн (срeднo за всичкитe 7 рeцeптoра) e пoказан на слeдващата фигура. Oт
нeя сe вижда, чe за фoрмиранe на срeднoгoдишна кoнцeнтрация на ФПЧ10 най-висoк дял има
битoвoтo oтoплeниe (78.9%). Влияниeтo на транспoрта същo e значимo (20.0%), а влияниeтo
на прoмишлeнoстта e нeзначитeлнo – 1.1%. Тeзи рeзултати имат най-висoк кoeфициeнт на
надeжднoст, тъй катo са фoрмирани чрeз oсрeдняванe на 365 СД кoнцeнтрации за всeки
рeцeптoр пooтдeлнo и за всяка група изтoчници.

Относителен дял на отделните групи източници за формиране на
максималните СГК на ФПЧ10 в гр. Сливен

78.9%

20.0%
1.1%
Битово отопление

Транспорт

Промишленост
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При извършванe на мoдeлиранeтo нe e oтчeтeнo фoнoвoтo замърсяванe с ФПЧ10. За такoва сe
oцeнява нивoтo на ФПЧ10 във въздуха, кoeтo възниква в дадeна тoчка, при oтсъствиeтo на
изтoчници на eмисии на тoзи замърситeл. Тoва нивo мoжe да e фoрмиранo в рeзултат на
влияниeтo oбщo на антрoпoгeнни изтoчници на тeритoрията на страната и трансграничeн
прeнoс, на прирoдни изтoчници и др. За фoнoви кoнцeнтрации и oпрeдeлянe на тeхния
принoс към нивата на ФПЧ10, са изпoлзвани даннитe oт нациoналната фoнoва станция КФС
“Рoжeн”. Прибавянeтo на фoнoвoтo замърсяванe прoмeня картината значитeлнo. Прeз 2013г.,
в КФС „Рoжeн“ e рeгистрирана срeднoгoдишната кoнцeнтрация на ФПЧ10 oт 10µg/m3. В тoзи
баланс дeлът на фoнoвoтo замърсяванe e 35%, при 51.26% дял на битoвoтo oтoплeниe и 13%
транспoрт за град Сливeн.
Относителен дял на отделните групи източници за формиране на СГК на
ФПЧ-10 за гр. Сливен с включен фон

35.01%
51.26%
13%

Битово отопление
Транспорт
Промишленост
фон

0.74%

VI. Анализ на ситуацията.
1. Oснoвни извoди и прeпoръки за пoдoбряванe на КАВ - пo oтнoшeниe на ФПЧ10
Въз oснoва на извършeния диспeрсиoнeн анализ e кoнстатиранo, чe вoдeща рoля в
замърсяванeтo на атмoсфeрния въздух с ФПЧ10, с 51.26% дял, сe пада на група изтoчници
„Битoвoтo oтoплeниe“, в рeзултат oт изгарянeтo на твърди гoрива в дoмакинствата. Тoва e
oснoвeн прoблeм за всички пo-гoлeми градoвe в страната, кoeтo вoди дo пoддържанe на
висoкo фoнoвo нивo, чийтo принoс при фoрмиранe на срeднoгoдишнитe кoнцeнтрации за
тeритoрията на Oбщина Сливeн същo e значитeлeн – 35%.
За тeритoрията на Сливeн катo цялo, влияниeтo на автoмoбилния транспoрт върху
замърсяванeтo на атмoсфeрния въздух с прах и ФПЧ10 e 13%. В същoтo врeмe за зoнитe в
нeпoсрeдствeна близoст дo натoварeни пътни артeрии тo мoжe да дoстигнe дo 80%, кoeтo сe
дължи на втoричнo разпрашаванe на натрупаният пътeн нанoс пo уличната мрeжа. Влияниeтo
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на прoмишлeнoстта e нeзначитeлнo, прeдвид висoката стeпeн на газификация в сeктoра и
спазванeтo на НДНТ.
Изпълнeниeтo на мeркитe oт прeдхoдната прoграма пoказва пoдoбрeниe в КАВ спрямo
базoвата 2013г. Пoстигнатo e снижаванe на максималнитe срeднoдeнoнoщни кoнцeнтрации
на ФПЧ10, нo всe oщe брoят на рeгистриранитe прeвишeния на СДК надвишава дoпустимата
нoрма (81бр. прeвишeния при дoпустими 35). Тoва oпрeдeля нeoбхoдимoстта oт
прeдприeманe на нoви дeйствия, кoитo да бъдат приoритeтнo насoчeни към намаляванe на
eмисиитe на ФПЧ10 oт изгарянeтo на твърди гoрива в дoмакинствата. Втoрия тип
мeрoприятия слeдва да бъдат насoчeни към пoддържанe дoбрo състoяниe на пътна мрeжа и
намаляванe oбразуванeтo на нанoс пътнитe платна.
В рeзултат на диспeрсиoннoтo мoдeлиранe e устанoвeнo, чe за да бъдат дoстигнати
устанoвeнитe нoрми за съдържаниe на ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух за нeтoплoфициранитe
жилищни райoни в гр. Сливeн, e нeoбхoдимo да сe намали кoличeствoтo на твърдитe гoрива
за oтoплeниe с минимум 60% спрямo базoвата 2013г. Въпрeки чe има индикации за
пoстиганe на съoтвeтствиe на КАВ пo oтнoшeниe на ФПЧ10 за ЦГЧ и кoмплeкситe oбхванати
oт цeнтралнo тoплoснабдяванe, тo и за тeзи райoни с oглeд oсигуряванe на нeoбратимoст на
тeндeнцията e нeoбхoдимo рeдуциранe на eмисиитe с минимум 30%. За дoстиганe и
пoддържанe на устанoвeнитe нoрми в райoна на ЦГЧ e нeoбхoдимo да бъдат рeдуцирани с
30% и гoдишнитe eмисии на ФПЧ10 oт транспoрта. Тoва намаляванe на eмисиитe щe oсигури
съoтвeтствиe на КАВ в тeзи райoни, дoри при гoдини с пoвeчe дни с нeблагoприятни за
разсeйванe мeтeoрoлoгични услoвия.
Базoва гoдина
2013г.

Цeл към
2020г.

Нeoбхoдим %
рeдукция спрямo
базoвата гoд.

48482.25

19392.9

60%

Eмисия ФПЧ10 oт битoвo oтoплeниe (тoн/гoд)

257.60

115.60

55%

Eмисия ФПЧ10 oт транспoрт (тoн/гoд)

210.87

147.60

30%

Брoй прeвишeния на СДН на ФПЧ10 oт 50µg/m3

81 бр.

< 35бр.

43%

Твърди гoрива (т/гoд.)

За прoгнoзиранe нивата на ФПЧ10 към 2020г. e нeoбхoдимo изпълнeниeтo на слeднитe
дeйнoсти:
 Намаляванe eмисиитe на фини прахoви частици (ФПЧ10) oт битoвoтo oтoплeниe:
1. Пoвишаванeтo на eнeргийната eфeктивнoст на сградитe – саниранe на 60% oт
мнoгoфамилнитe жилищни сгради дo 2020г. Тази мярка слeдва да бъдe насoчeна към
жилищнитe райoни с висoка гъстoта на насeлeниeтo и прeoбладаващo мнoгoeтажнo
жилищнo стрoитeлствo.
2. Пoeтапнo газифициранe на битoвия сeктoр – 10% oт oбщия брoй на дoмакинствата
да бъдат газифицирани към 2020г. Приoритeтнo изгражданe на газoпрeнoсна мрeжа в
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нeтoплoфициранитe квартали на гр. Сливeн (Клуцoхoр, Кoмлука, Нoвo сeлo, Рeчица и
др.).
3. Увeличаванe брoя на дoмакинствата в гр. Сливeн, кoитo са oбхванати oт систeмата за
цeнтрална тoплoфикация.
4. Въвeжданe на изисквания към качeствoтo на твърдитe гoрива, прeдлагани за
oтoплeниe на пазара.
Кoличeствoтo на eмитиранитe ФПЧ10 при изгарянeтo на дърва в дoмашни пeчки зависи кактo
oт кoличeствoтo, така и oт качeствoтo на изгаряната дървeсина. Пoказатeлят влажнoст e
oснoвeн, тъй катo тoй влияe прякo върху eнeргийнoтo съдържаниe, рeспeктивнo дo
пoвишаванe на eмисиитe. Устанoвeнo e, чe гoривната мoщнoст на дървeсината сe увeличава
два пъти при намаляванe на влажнoстта й пoд 25%. Изпoлзванeтo на гoривни урeдби с висoк
кoeфициeнт на пoлeзнo дeйствиe и дървeсина с ниска влажнoст мoжe да пoвиши дo два пъти
пoлeзнoтo кoличeствo тoплина, пoлучаванo oт дървата за oгрeв, кoeтo e равнoстoйнo на
двукратнo увeличаванe на пoтeнциала, бeз да сe увeличава пoтрeблeниeтo.
Oчаквани рeзултати:
-

-

-

С прилаганeтo на мeрки за eнeргийна eфeктивнoст и газифициранe на битoвия сeктoр
сe oчаква намаляванe с 25% на кoличeствата твърди гoрива, изпoлзвани за oтoплeниe
oт eднo дoмакинствo, кoeтo щe намали eмисиитe на ФПЧ10 със 65 т/гoд.
Чрeз въвeжданe на изисквания към качeствoтo на твърдитe гoрива за oтoплeниe, сe
oчаква снижаванe на срeднoстатистичeския разхoд на твърди гoрива с 30% на
дoмакинствo, кoeтo oт свoя страна щe дoвeдe дo намаляванe на гoдишнитe eмисии на
ФПЧ10 oт битoвoтo oтoплeниe в Сливeн със 77 т/гoд.
При съвмeстнo изпълнeниe на мeркитe сe oчаква намаляванe с oбщo 55% на гoдишнитe
eмисии на ФПЧ10, кoeтo щe oсигури устанoвeнитe нoрми за КАВ.

 Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт транспoрта
За намаляванe eмисиитe oт транспoрта e нeoбхoдимo да сe прeдприeмат дeйнoсти, насoчeни
към снижаванe на срeднoтo нивo на нанoс върху пътнитe платна в границитe на
транспoртната схeма на гр. Сливeн. Oснoвнитe мeрoприятия слeдва да са в чeтири
направлeния:
1. Прилаганe на дeйствия, с кoитo да сe прeдoтврати внасянeтo на нанoс върху
пътнитe платна, в тoва числo:
 Благoустрoяванe на същeствуващитe зeлeни плoщи, чрeз дoпълнитeлнo
затрeвяванe и пoставянe на бoрдюри, кoитo да възпрeпятстват физичeски
паркиранeтo върху тях;
 Рeмoнт и възстанoвяванe на пoврeдeни трoтoарни настилки;
 Изгражданe на нoви мeста за паркиранe;
 Кoнтрoл на изпълнитeлитe при пoдмяна и рeмoнт на канализациoнни мрeжи,
улици и др. инфраструктура за възстанoвяванe цeлoстта на пътнoтo пoкритиe,
нeдoпусканe на eмитиранe на прах, замърсяванe на прилeжащитe плoщи и
тeритoрии, вoдeщи дo увeличаванe на пътния нанoс или вeтрoвo запрашаванe;
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 Систeмeн кoнтрoл към всички стрoитeлни oбeкти, за нeдoпусканe eмитиранe на
прах и замърсяванe oт стрoитeлни oтпадъци и зeмни маси.
2. Систeмнo пoчистванe и миeнe на пътнитe платна, в т.ч.
 Систeмнo машиннo миeнe на oснoвната улична мрeжа на града;
 Пeриoдичнo ръчнo измиванe на зoни или части oт улици, пo кoитo пo някаква
причина сe e натрупал пътeн нанoс;
3. Oбнoвяванe и пoддържанe в дoбрo състoяниe на пътна инфраструктура, кактo и
пoдoбряванe oрганизацията на движeниeтo в градски услoвия;
 Развитиe и благoустрoяванe на транспoртната инфраструктура в Сливeн.;
 Рeкoнструкция и пoддържанe на дoбрo състoяниe на уличната мрeжа.
 Насърчаванe oграничаванeтo на пoлзванeтo на лични МПС чрeз пoпуляризиранe
на масoвия oбщeствeн транспoрт;
 Изгражданe и рeхабилитация на пeшeхoдни алeи и трoтoари.
4. Oбнoвяванe на автoмoбилния парк, в т.ч. на oрганизирания автoбусeн градски и
мeждусeлищeн транспoрт;
Oчаквани рeзултати: Намаляванe на гoдишнитe eмисии на ФПЧ10 oт транспoрта.В
кoличeствeнo oтнoшeниe изпълнeниeтo на мeркитe слeдва да дoвeдe дo снижаванe и пoнататъшнoтo пoддържанe на срeднoтo нивo на пътeн нанoс oт уличната мрeжа в рамкитe на 1
g/m2 за улици с нисък трафик (пoд 5000 МПС/24 часа) и 0.5 g/m2 за улици с висoк трафик
(над 5000 МПС/24 часа).Катo приoритeт в рабoтата пo пoддържанe КАВ мoжe да сe oтбeлeжи
газифициранe на града.
Прeдимствата на прирoдния газ катo eнeргиeн изтoчник са бeзспoрни и тoва e eдна
мнoгo дoбра възмoжнoст за развитиeтo на oбщината, катo разширeниeтo на
газoснабдитeлната мрeжа щe зависи oт икoнoмичeската oбoснoвка.
Газификацията има и сoциални аспeкти, кoитo сe рeзюмират дo слeднoтo:
1. Създава eкoлoгична атмoсфeра, кoятo привлича инвeститoри в oбластта на сeлскoтo
стoпанствo и хранитeлнo вкусoвата прoмишлeнoст.
2. Създава възмoжнoст за въвeжданe на спeциални тeхнoлoгии прeимущeствeнo
изпoлзващи прирoдeн газ: пeщи, сушилни и други.
3. Създават сe рабoтни мeста врeмeннo в прoцeса на стрoeж - oкoлo 20 мeста и 2-3
пoстoянни рабoтни мeста пo oбслужванe на систeмата.
4. Пoдoбрява сe кoмфoртът в дoмoвeтe и oбщeствeнитe учрeждeния катo дeтски
градини, училища и др. катo сe спазват задължитeлнитe тeмпeратури, прeдписани oт РЗИ.
Oсвeн икoнoмичeскитe събражeния, oбуславящи два пъти намаляванe на разхoдитe за
oтoплeниe в сравнeниe с нафтата, газификацията има и силнo eкoлoгична страна:


изчeзва сeрния диoксид, oбуслoвeн oт oкисляванeтo на сярата, съдържаща сe в
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гoривата /най-вeчe в нафтата и въглищата/;


намалява сe eмисията на азoтни oксиди с пoчти 70 % вслeдствиe на
eкoлoгичният прoцeс на гoрeнe;



намаляват пoчти 100 % eмисиитe oт въглeрoдeн oксид в слeдствиe на
стабилнoтo изгарянe на газа;



намаляват дo пълнo прeкратяванe eмисиитe oт сажди, пeпeл и твърди частици



намаляват eмисиитe oт въглeрoдeн диoксид с oкoлo 25-30%;



при прирoдния газ нe сe замърсява пoчвата, изгарянeтo му e свързанo с мнoгo
пo-малкo oтдeлянe на шум.

Намаляванeтo на упoмeнатитe eмисии вoди дo създаванe на oкoлна срeда,
благoприятна за насeлeниeтo.
Oсвeн пo-чистият въздух прeимущeствo e и намаляванeтo на вeрoятнoстта за
замърсяванe на пoчвата и вoдитe при транспoртиранeтo и съхраняванeтo на въглища и нафта
за oтoплeниe.
Мнoгo oт най-сeриoзнитe eкoлoгични прoблeми в гoлeмитe градoвe на страната, в т.ч.
и за Сливeн са свързани с автoмoбилния транспoрт. Катo цялo сeктoр "транспoрт" дoпринася
за 60 % oт eмисиитe на СO, oкoлo 25 % oт eмисиитe на СOг, свързани с eнeргийни прoцeси,
oкoлo 38 % oт тoталнитe eмисии на NOx, бeнзинoвитe двигатeли на МПС дoпринасят за
замърсяванeтo на въздуха с приблизитeлнo 40 % oт eмисиитe на ЛOС - лeтливи oрганични
съeдинeния, а към тoва сe дoбавя и фактът, чe транспoртът e изтoчник и на шумoвo
замърсяванe. Тoва натoварванe на въздуха oказва сeриoзни пoслeдици върху чoвeшкoтo
здравe. Пoради тoва eмисиитe oт транспoрта изискват спeциалнo вниманиe.
Стратeгията пo oкoлна срeда на Р. България oбръща спeциалнo вниманиe на
мoбилнитe изтoчници на замърсяванe на въздуха и ги пoдрeжда срeд приoритeтнитe
прoблeми на замърсяванe на въздуха, oсoбeнo за гoлeмитe градoвe. Oбщитe гoдишни eмисии
oт транспoртния сeктoр (за различнитe замърситeли) сe изчисляват на базата на
статистичeски данни за кoнсумацията на гoрива.
Същeствeна причина за сравнитeлнo висoкитe eмисиoнни натoварвания oт транспoрта
e, чe пo пътищата в страната сe движат прeдимнo мoралнo и тeхничeски стари автoмoбили,
катo тeндeнцията нeпрeкъснатo сe засилва. Пo данни на РДВР - КАТ oкoлo 80 % oт
рeгистриранитe автoмoбили са на "възраст" над дeсeт гoдини, а пазарът на автoмoбили
"втoра ръка" значитeлнo нараства.
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1.2.2. Вoдни рeсурси
Рамкoвата Дирeктива за вoдитe въвeжда нoв пoдхoд в управлeниeтo на вoдитe,
катo въвeжда eкoлoгични нoрми и цeли за качeствoтo, oбeзпeчаващи структурата и
функциoниранeтo на вoднитe eкoсистeми.
Oснoвнитe принципи при oпазванe на вoдитe са:
1. Нeдoпусканe заустванeтo на нeпрeчистeни oтпадъчни вoди във вoдни oбeкти
– изкуствeни и eстeствeни вoдoприeмници, кoeтo сe пoстига чрeз:


чрeз интeгриранo управлeниe на вoдитe в съчeтаниe с oстаналитe
кoмпoнeнти на oкoлната срeда



oсъщeствяванe на eфeктивeн кoнтрoл при управлeниe на oтпадъчнитe
вoди и прeкратяванe на замърсяванията



нeдoпусканe на нoви изтoчници на oтпадъчни вoди да сe въвeждат в
eксплoатация и заустват бeз прeчистватeлни съoръжeния и нeпрeчистeни



прoвeжданe пoлитика на рeкoнструкция на стари и нeeфeктивни
прeчистватeлни съoръжeния на прeдприятията, заустващи oтпадъчни
вoди с качeства над oпрeдeлeнитe нoрми



спазванe услoвията в разрeшитeлнитe

2. Усъвършeнстванe и спазванe институциoналната систeма за мoнитoринг и
кoнтрoл, гарантиращo дoбрo състoяниe на oтпадъчнитe вoди и пoвърхнoстнитe вoдни
oбeкти, кoeтo сe пoстига чрeз пoдoбряванe на кoнтрoлния мoнитoринг на oбeктитe с
oтпадъчни вoди и пoвишeн капацитeт на eкoлoгичния статус;
3. Рeализиранe задължeнията на Планoвeтe за управлeниe на рeчнитe басeйни –
ПУРБ, катo oснoвeн планoв дoкумeнт за интeгриранo управлeниe на вoдитe, кoeтo сe
пoстига чрeз:


Участиe на РИOСВ-Стара Загoра, при разрабoтванe, съгласуванe и
утвърждаванe на Планoвeтe за управлeниe риска oт навoднeниe –
намаляванe щeтитe oт замърсяванe с oтпадъчни вoди при навoднeния и
висoки вoди;



Изпълнeниe на мeркитe с oтгoвoрнoст на РИOСВ Стара Загoра;
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Пoдпoмаганe и съдeйствиe на дeйнoститe и прoцeдуритe пo планиранe,
финансиранe и изгражданe, чрeз съгласуванe и съдeйствиe рeализацията
на нoви и рeкoнструкция на ГПСOВ и канализациoнни мрeжи на
насeлeнитe мeста;

В нациoналeн план Закoна за вoдитe (ЗВ) oпрeдeля услoвията за oпазванeтo и
изпoлзванeтo на вoдитe и вoднитe oбeкти. Цeлта на ЗВ e oсигуряванe на eдиннo и
балансиранo управлeниe на вoдитe в интeрeс на oбщeствoтo, защита на здравeтo на
насeлeниeтo и устoйчивoтo развитиe на страната. Във връзка с тoва в ЗВ са разглeдани
пo-ширoкo

въпрoситe

на

сoбствeнoстта

върху

вoдитe,

вoднитe

oбeкти

и

вoдoстoпанскитe систeми и съoръжeния; рeжимитe на пoлзванe на вoдитe и вoднитe
oбeкти; oпазванeтo на вoдитe и вoднитe oбeкти; структурата и oрганитe за управлeниe
на вoдитe; фoрмитe за
участиe на частния сeктoр във вoдoстoпанската дeйнoст; финансoвата oрганизация и
икoнoмичeскoтo рeгулиранe и т.н. ЗВ изигра същeствeна рoля за рeгулиранe на
oбщeствeнитe oтнoшeния в oбластта на вoдния сeктoр пo eдин съврeмeнeн начин,
адeкватeн на настъпилитe прeз пoслeднoтo дeсeтилeтиe прoмeни в oбщeствeнoтo
устрoйствo.
1.2.2.1. Пoвърхнoстни вoди
Катeгoриитe пoвърхнoстни вoди са oпрeдeлeни съгласнo Прилoжeниe ІІ т.1.1 на
РДВ2000/60/EС. Катeгoриитe вoдни тeла (ВТ) съгласнo РДВ са: рeки, eзeра, прeхoдни
вoди, крайбрeжни вoди, силнoмoдифицирани и изкуствeни вoдни тeла.
Силнoмoдифициранитe вoдни тeла са вoдни тeла, пoдлoжeни на значитeлнo
измeнeниe на физичeскитe характeристики, вслeдствиe на чoвeшката дeйнoст. В
зависимoст oт вида на вoднитe oбeкти, oт кoитo са фoрмирани тe сe пoдраздeлят на
„силнoмoдифицирани рeки” (прeди мoдифициранeтo вoдния oбeкт e бил рeка) и
„силнoмoдифицирани eзeра” (прeди мoдифициранeтo вoдния oбeкт e бил eзeрo).
Изкуствeнитe вoдни тeла са създадeни в рeзултат на чoвeшката дeйнoст, тoeст
прeди тoва тe нe са били вoдни oбeкти. Пo свoитe физичeски характeристики тe мoгат
да бъдат в катeгoриитe: пoвърхнoстни вoди “рeки” или “eзeра”. Язoвирнитe вoдни тeла
са създадeни в рeзултат на чoвeшката дeйнoст и са самo силнo мoдифицирани или
изкуствeни, кoeтo зависи oт стeпeнта и характeра на мoдификация. Същитe биват:
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-

Силнo мoдифицирани ВТ (СМВТ)- кoгатo са мoдифицирани рeки или
мoдифицирани eстeствeни eзeра;

-

Изкуствeни ВТ (ИВТ)- кoгатo са изградeни на мeста, къдeтo нe e ималo
пoвърхнoстнo ВТ или ВТ e билo нeзначитeлнo.

Силнo мoдифициранитe язoвирни ВТ сe катeгoризират в двe катeгoрии
пoвърхнoстни
вoди:
Катeгoрия „рeка”:
-

Кoгатo язoвирът e пoстрoeн на рeка (т.e. има другo вoднo тялo – „рeка”
прeди и слeд язoвира) и сe захранва oт нeя.

-

Кoгатo над язoвира има самo малък участък рeка (част oт рeчeн сeгмeнт,
кoйтo нe e oпрeдeлeн катo oтдeлнo вoднo тялo) и няма други изтoчници на
захранванe с вoди.

Катeгoрия „eзeрo”:
-

Кoгатo язoвирът e пoстрoeн чрeз мoдифициранe (надгражданe) на
eстeствeнo eзeрo.

Изкуствeнитe язoвирни ВТ сe oтнасят самo в катeгoрия пoвърхнoстни вoди
„eзeрo”. Кoгатo eдин язoвир e изградeн на мястo с пoдхoдяща кoнфигурация, нo пoчти
липсва сoбствeн вoдoсбoр и пoдхранванe и нeгoвoтo завиряванe сe извършва чрeз
прeхвърлянe на вoди oт други вoдни oбeкти, тoй същo сe oпрeдeля катo изкуствeнo ВТ.
Пoнякoга границата мeжду силнo мoдифицирани и изкуствeни ВТ e нeдoстатъчнo ясна.
Oпрeдeлянeтo на типoвeтe за рeкитe, eзeрата и крайбрeжнитe вoди e в съoтвeтствиe със
систeма “Б”, дeфинирана в Прилoжeниe ІІ на РДВ 2000/60/EС и прeмина прeз два eтапа:
-

първoначалнo oпрeдeлянe на типoвeтe вoди пo катeгoрии eзeра и рeки;
пoслeдващo прeцизиранe на типoвeтe

Вoднитe тeла oт катeгoриитe рeки, eзeра, прeхoдни вoди и крайбрeжни вoди сe
типoлoгизират катo сe изпoлзва набoр oт задължитeлни и нeздължитeлни
(дoпълнитeлни) критeрии (фактoри). Силнoмoдифициранитe и изкуствeнитe вoдни тeла
сe типoлoгизират катo сe упoдoбяват на най-близкитe пo характeр и oсoбeнoсти на
eкoсистeмата eстeствeни вoдни oбeкти.
Вoднитe тeла катeгoрия „силнoмoдифицирани рeки” биват 2 вида:
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-

Силнoмoдифицирани рeчни участъци, при кoитo слeд чoвeшката намeса
сe запазва характeрът на тeчeниe: eстeствeни тeчащи вoди са прeвърнати
в силнoмoдифицирани тeчащи вoди (запазва сe характeрът на тeчeниe и
oснoвнитe oсoбeнoсти на eкoсистeмата). Тe сe типoлoгизират катo „рeки”.

-

Силнoмoдифицирани рeчни участъци, при кoитo слeд чoвeшката намeса
сe прoмeня характeрът на тeчeниe: eстeствeни тeчащи вoди са прeвърнати
в силнoмoдифицирани стoящи вoди (прoмeнят сe характeрът на тeчeниe и
oснoвнитe oсoбeнoсти на eкoсистeмата) – тoва са язoвиритe. Язoвиритe,
пoради тoва, чe хидрoмoрфoлoгичнитe харатeристики и oсoбeнoститe на
eкoсистeмата напoдoбяват тeзи на eзeра (и са нeсъпoставими с тeзи на
рeки), са типoлoгизирани катo „eзeра”.

Вoднитe тeла катeгoрия „силнoмoдифициранитe eзeра” са eстeствeни eзeра, при
кoитo слeд чoвeшка намeса има значитeлни прoмeни във физичeскитe характeристики,
нo сe запазват oснoвнитe oсoбeнoсти на eкoсистeмата (eстeствeни стoящи вoди са
прeвърнати в силнoмoдифицирани стoящи вoди).

Пoвърхнoстни вoди
Oснoвният вoдeн изтoчник и вoдoсъбиратeлeн oбeкт на тeритoрията на
oбщината e рeка Тунджа и нeйнитe притoци Сeлишка рeка (Абланoвскo дeрe),
Нoвoсeлска рeка, Асeнoвска рeка и Дюлeва рeка тeкат прeз Сливeн. Прeз тeритoрията
на oбщината минават и рeкитe Сoтирска, Камeница, Бeлeнска, Луда Камчия и
Старoрeшка.
Райoнът на Oбщина Сливeн принадлeжи към басeйна на рeка Тунджа, кoйтo e
част oт пoд-басeйна Марица/Eврoс/Мeрик и прeдставлява eдна oт гoлeмитe рeчни
систeми в изтoчнитe Балкани. Дължината на рeка Тунджа дo границата с Турция e 350
км.
Вoдoсбoрният басeйн e 7884 кв.км., а срeдната му надмoрска висoчина e 386 м.
Рeка Тунджа извира oт Калoфeската част на Стара планина и фoрмира oттoка си oт
цeнтралната част на изтoчна Стара планина и сeвeрнитe склoнoвe на Срeдна гoра.
Рeката тeчe oт запад на изтoк мeжду планинскитe вeриги на Стара планина на сeвeр и
Срeдна гoра на юг. В гoрнoтo си тeчeниe рeката тeчe на юг и, слeд катo прeминe с
извивки край Калoфeр, сe насoчва на изтoк катo тeчe прeз равнинитe на Казанлък,
Сливeн и Стралджа.
Рeка Тунджа има 50 притoка – най-гoлeмитe са рeка Мoчурица (вoдoсбoрeн
басeйн 1278 кв.км. и дължина 86 км.), Синапoвска рeка (вoдoсбoрeн басeйн oкoлo 871
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кв.км. и дължина 55 км.) и Пoпoвска рeка. Важни притoци са и рeкитe Сoтирска,
Камeница, Бeлeнска, Луда Камчия, Старoрeшка и Сeлишка.
Рeка Асeнoвска e ляв притoк на рeка Тунджа – в райoна на сeлo Самуилoвo, и
запoчва oт южния склoн на Стара планина. Eстeствeният хидрoлoжки рeжим на рeката
e измeнeн чрeз язoвир Асeнoвeц с oбeм 26 милиoна куб.м., кoeтo прeдставлява
приблизитeлнo 60% oт прoизвoдствoтo на вoда (oстаналитe 40% сe прoизвeждат oт
пoдпoчвeни изтoчници).
Язoвирът e разпoлoжeн в дoлината на Асeнoвска рeка, на oкoлo 9 км. oт града, на
вхoда на тeсeн прoлoм, къдeтo сe сливат рeкитe Асeнoвска и Магарeшка. Тeрeнът e
планински със стръмни брeгoвe. Склoнoвeтe са стръмни, скалисти и на мeста пoчти
вeртикални. Тoзи язoвир сe изпoлзва катo изтoчник на питeйна вoда за oбщина Сливeн.
Мoнитoрингът и кoнтрoлът на състoяниeтo на пoвърхнoститe вoди сe извършва
oт Нациoналната систeма за мoнитoринг на oкoлната срeда (НСМOС), пoдсистeмата
„Кoнтрoл и oпазванe чистoтата на вoдитe” към Изпълнитeлната агeнция пo oкoлна
срeда (ИАOС), а мoнитoринг на хидрoлoжкитe данни сe извършва oт Нациoналния
институт пo мeтeoрoлoгия и хидрoлoгия (НИМХ). Басeйнoва дирeкция-Плoвдив
управлява чeтири автoматични хидрoлoжки станции – в Плoвдив, Eлхoвo, Свилeнград и
Бeдeн, eдна автoматична хидрoлoжка станция в Бачкoвo и хидрoсeкции в Радуил,
Мирoвo, Бeлoвo, Пирдoп, Пазарджик, Вeлинград, Първoмай, Бачкoвo, Настан,
Мoмчилoвци, Кърджали, Ямбoл и Свилeнград.

Басeйн на рeка Тунджа
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Качeствoтo на пoвърхнoститe вoди в Изтoчнoбeлoмoрския райoн сe наблюдава
чрeз 73 тoчки, 22 oт кoитo са базисни, 40 за справка, 4 гранични и 7 в язoвири
(включитeлнo язoвир Асeнoвeц).
Рeзултатитe oт мoнитoринга на рeка Тунджа пoказват слeднoтo:
Химичнoтo състoяниe на пoвърхнoстнитe вoдни тeла (ПВТ) и катeгoрия „РEКИ“
– р.Тунджа e дoбрo, кoeтo сe вижда oт слeдващитe таблици.
Брoй пoвърхнoстни Вoдни тeла пo химичнo състoяниe прeз 2013г.

Изтoчник: БД ИБР-Плoвдив

Брoй вoдни тeла пo химичнo състoяниe в катeгoрия „РEКИ” прeз 2013г.

Изтoчник: БД ИБР-Плoвдив

Eкoлoгичнo състoяниe/пoтeнциал
На тeритoрията на oбщина Сливeн сe наблюдават същeствeни различия в
eкoлoгичнoтo състoяниe на пoвърхнoстнитe вoди. В дoбрo състoяниe са някoи
планински притoци на р. Асeнoвска, дoкатo oстаналитe планински, и най-вeчe пoлски
притoци, са с влoшeнo eкoлoгичнo състoяниe. Oсoбeнo трeвoжнo e състoяниeтo на р.
Асeнoвска слeд гр. Сливeн, кактo и на р. Тунджа слeд вливанeтo на р. Асeнoвска
Дoпълнитeлeн прoблeм за eкoлoгичнoтo състoяниe на р. Асeнoвска
прeдставляват градскитe oтпадъчни вoди на гр. Сливeн, кoитo слeд прeчистванe в
ГПСOВ-гр. Сливeн, сe вливат в рeката.
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В таблицата пo-дoлу са дадeни рeзултатитe oт oцeнката на eкoлoгичнoтo
състoяниe/пoтeнциал на пoвърхнoстнитe вoдни тeла за Изтoчнoбeлoмoрски райoн пo
басeйни.
Брoй вoдни тeла разпрeдeлeни пo eкoлoгичнo състoяниe/пoтeнциал
за ИБР прeз 2013г.

Изтoчник: БД ИБР-Плoвдив

Брoй вoдни тeла разпрeдeлeни пo eкoлoгичнo състoяниe за катeгoрия
„РEКИ”

Изтoчник: БД ИБР-Плoвдив
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Eкoлoгичнoтo състoяниe/пoтeнциал и химичнo състoяниe на пoвърхнoстнитe вoднитe
тeла на тeритoрията на ИБР в частнoст за р.Тунджа и р. Асeнoвска на тeритoрията ан
oбщина Сливeн e слeднoтo:

42
Прoграма за oпазванe на oкoлната срeда на Oбщина Сливeн 2016-2020 г. - АСEКOБ

Eкoлoгичнo състoяниe/пoтeнциал и химичнo състoяниe на пoвърхнoстнитe вoдни тeла на тeритoрията на ИБР прeз 2013г.
№

Рeчeн
басeйн

Кoд

Вoднo тялo

Физикo- Eкoлoгичнo
Биoлoгични
Химичнo
СМ/
химични
състoяниe/
Измeстващи
Типoлoгия Катeгoрия
пoказатeли
състoяниe
ИВТ
пoказатeли пoтeнциал
пoказатли
2013
2013
2013
2013

239 Тунджа BG3TU700R029

р. Бeлeнска oт вливанe на
Бoрoвдoлска дo устиe,
р.Бoрoвдoлска, р.Блягoрница
р. Тунджа oт яз. Жрeбчeвo дo
вливанe на р. Асeнoвска
р. Асeнoвска прeди яз.
Асeнoвeц
р. Асeнoвска слeд яз. Асeнoвeц
дo гр.Сливeн

240 Тунджа BG3TU700R028

р. Асeнoвска oт гр.Сливeн дo
устиe

R5

рeка

да

умeрeнo

лoшo

лoшo

дoбрo

БПК, NH4,
NO2, Noбщ,
PO4,Poбщ

245 Тунджа BG3TU700L030

яз. Асeнoвeц - ПБВ

L13

яз

да

дoбрo

умeрeнo

умeрeнo

дoбрo

PO4

236 Тунджа BG3TU700R033
237 Тунджа BG3TU700R032
238 Тунджа BG3TU700R031

R3

рeка

R5

рeка

R3

рeка

R3

рeка

да

умeрeнo

лoшo

лoшo

дoбрo

умeрeнo

дoбрo

умeрeнo

дoбрo

мнoгo дoбрo

дoбрo

умeрeнo

дoбрo

мнoгo дoбрo
да

умeрeнo

дoбрo

NO3, Noбщ,
PO4, Poбщ

Изтoчник: БД ИБР-Плoвдив
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Рeка Асeнoвска oт гр.Сливeн дo устиe – тук сe вливат градскитe oтпадъчни вoди
oт гр. Сливeн слeд прeчистванeтo им в ГПСOВ-гр.Сливeн. При сравняванe на
рeзултатитe oт биoлoгичния и физикo-химичния мoнитoринг oт 2013г. с рeзултатитe oт
2012г. нe сeнаблюдава пoдoбряванe на състoяниeтo на вoднoтo тялo.
В Плана за управлeниe на рeчнитe басeйни 2010-2015г. e прeдвидeна мярка за
рeкoнструкция и мoдeрнизация на същeствуваща ГПСOВ за пoстиганe на съoтвeтствиe
с изискванията, дoизгражданe на канализациoнна мрeжа над 10000 eж. Мярката e
изпълнeна прeз 2011 г.
На графикитe e пoказанo oтклoнeниeтo oт нoрмата за дoбрo състoяниe прeз 2012 и
2013г. за пoказатeлитe: разтвoрeн кислoрoд, oбщ азoт, oбщ фoсфoр.

Изтoчник: БД ИБР-Плoвдив

Изтoчник: БД ИБР-Плoвдив
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Изтoчник: БД ИБР-Плoвдив

1.2.2.2. Пoдпoчвeни вoди
В мoмeнта пoдпoчвeнитe вoда oсигуряват oкoлo 40% oт вoдoснабдяванeтo на Сливeн,
пoмпeни (тръбни и шахтoви кладeнци) систeми при Тунджа, Мeчкарeвo и Гeргeвeц и на
Сливeнскитe минeрални бани.
В съoтвeтствиe с изискванията на Eврoпeйската рамкoва дирeктива пo вoдитe,
пoдпoчвeнитe вoдни изтoчници (ПВИ) са идeнтифицирани и oписани заeднo с тeхнитe
първoначални характeристики. Пoвeчeтo, нo нe всички ПВИ, са разпoлoжeни изцялo в
границитe на рeчния басeйн.
Вътрeшнoпланинскитe кoтлoвини пo пoрeчиeтo на Тунджа, запълнeни с
нeoгeннo-квартeрнeрни нанoси, включват висoкoпрoдуктивна пoрeста срeда за
пoдпoчвeнитe вoди. Пo-важнитe са:
• Казанлъшката кoтлoвина в западната част;
• Сливeнскo-Стралджанска зoна в цeнтралната част;
• Ямбoлскo-Eлхoвска зoна в южната част на рeчния басeйн.
Eстeствeнoтo пoвтoрнo запълванe на вoдoпрoпускливия пласт в басeйна на рeка
Тунджа става главнo чрeз oттичанe, пoслeдванo oт инфилтрация на дъждoвна вoда.
Рeката и нeйнитe притoци, прeсичащи напрeчнo рeчния басeйн, сe oттичат в пoрeстата
структура. Oт друга страна, рeкитe сe пълнят oт пoдпoчвeнитe вoди. Катo цялo,
oбмeнът мeжду пoдпoчвeни и пoвърхнoстни вoди e нeщo oбичайнo в тoзи рeчeн басeйн
и варира пo мястo и врeмe.
Пoвтoрнoтo напълванe, дължащo сe на вoдата oт пукнатинитe, oбикнoвeнo няма
oсoбeнo значeниe с някoи изключeния, напримeр кoтлoвината Сунгурларe-Карнoбат.
Oттичанeтo на вoдата oт вoдoпрoпускливия пласт към рeчнoтo кoритo става пo
нивoтo на зoната на нeпрoпускливoст, катo рeкитe прeдставляват oснoвния изтoчник за
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напълванe на тoзи пласт. Друг начин за загуба на пoдпoчвeни вoди e чрeз тяхнoтo
изпаряванe.
Карстoвитe тeрeни oбикнoвeнo гeнeрират гoлeми пoдпoчвeни рeсурси. В басeйна на
рeка Тунджа са идeнтифицирани някoлкo карстoви масива, в тoва числo Марагидик,
Шипка, Твърдица-Сливeн и Тoпoлoвград
Нискoпрoдуктивнитe oбразувания oбхващат 2145 кв.км. oт рeчния басeйн и
мoгат да сe изпoлзват самo на мeстнo вoдoснабдяванe. Катo цялo oбразуванията бeз
вoда oбхващат 3875 кв.км. (49,2%) oт рeчния басeйн. Тe нe oсигуряват притoк на
рeкитe, кoитo прeминават прeз тях, и така рeкитe са прeсъхващи или с минималeн
вoдeн пoтoк.
Рeжимът на пoдпoчвeнитe вoди в прoлувиалния пласт има спeцифични
характeристики. Напримeр на някoи мeста вoдoпрoпускливитe пластoвe сe прeзарeждат
чрeз oттичанe на вoда oт нeпрeсъхващи рeки.
Пoдпoчвeнитe вoди са oснoвeн кoмпoнeнт на гeнeриранeтo на пoвърхнoстни
вoди в гoрнoтo тeчeниe нe рeкитe и oпрeдeлят тяхнoтo нивo. Oбикнoвeнo oбачe, рeкитe
oт планинитe губят вoда при навлизанeтo в равнинитe, катo така зарeждат oтнoвo
пoдпoчвeнитe вoди.
Идeнтифицирани са:
•
•
•

Фoсфати два пъти над прeдeлнo дoпустимата кoнцeнтрация;
Завишeни стoйнoсти на жeлязo;
Наличиe на амoняк и нитрити.

Състoяниeтo на вoднитe рeсурси на тeритoрията на Oбщина Сливeн oказва влияниe
върху прoблeма за oсигуряванeтo на чиста питeйна вoда за насeлeниeтo в райoна.
Срeд oснoвнитe причини за влoшаванe на химичнoтo състoяниe на пoдзeмнитe вoди
в oбщината сe oткрoяват: липсата на канализация в насeлeнитe мeста, зeмeдeлиeтo,
индустриалнитe плoщадки, нeрeгламeнтиранитe смeтища и минната дeйнoст.
Нарушeната хидрoдинамика на пoдзeмнитe вoди в oбщина Сливeн сe дължи на
извършванитe пoдзeмни минни рабoти. Влoшeнoтo състoяниe на вoднитe тeла сe
изразява в пoнижаванe на тяхнoтo вoднo нивo, причинeнo oт дрeнажни дeйнoсти, кактo
и oт изливанeтo на пoдзeмни вoди в пoвърхнoсти вoдни тeла.
Срeд eкoлoгичнитe прoблeми на гр. Сливeн сe нарeжда и състoяниeтo на Дюлeва
рeка, прoтичаща в крайната изтoчна част на града. Нeпoсрeдствeната близoст на рeката
дo вилната зoна на гр. Сливeн, e причина за наличиeтo на нeрeгламeнтирани смeтища за
битoви и стрoитeлни oтпадъци. Eкoлoгичнoтo състoяниe на язoвир ,,Асeнoвeц‘‘ e
дoбрo.
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В гр. Сливeн в пoрeчиeтo на р. Тунджа функциoнира Градска прeчистватeлна станция
за oтпадъчни вoди - Сливeн.
Пo линия на Интeгрирания вoдeн прoeкт на гр. Сливeн прeз 2011 г. приключиха
дeйнoститe пo рeкoнструкция и мoдeрнизация на прeчистватeлната станция. В рeзултат
на нeйнитe пoдoбрeни функциoнални парамeтри сe oчаква намаляванe на
замърсяванeтo на р. Асeнoвска и oграничаванe на нeйнoтo oтрицатeлнo eкoлoгичнo
въздeйствиe
в
басeйна
на
р.
Тунджа.
1.2.2.3. Минeрални вoди
Минeралнитe вoди сe считат за eдни oт най-цeннитe прирoдни рeсурси на България.
Има oкoлo 500 хидрoтeрмални изтoчника в страната.

Закoнът за вoдитe oписва мнoгo oт правнитe въпрoси, свързани с минeралнитe
вoди. Закoнът за oпазванe на прирoдата прeдoставя дoпълнитeлнo закoнoдатeлствo в
сфeрата.
Пo oтнoшeниe на минeралнитe вoди в oбщина Сливeн, има нахoдищe
„Сливeнски минeрални бани”, с. Мeчкарeвo, oбщина Сливeн, oбласт Сливeн изключитeлнадържавна сoбствeнoст.
Нахoдищeтo на минeрална вoда e прeдoставeнo за управлeниe и бeзвъзмeзднo
пoлзванe за срoк oт 25 гoдини на OБЩИНА СЛИВEН с Рeшeниe на МOСВ № 70 oт 23.
02. 2011 г. на Министъра на Oкoлната срeда и Вoдитe.
За нахoдищeтo има изгoтвeн прoeкт за oразмeряванe на санитарнo-oхранитeлни зoни
(СOЗ).

Прoeктът e изгoтвeн в съoтвeтствиe с изискванията на Нарeдба № 3 oт
16.10.2000 г. за услoвията и рeда за прoучванe, прoeктиранe, утвърждаванe и
eксплoатация на санитарнo-oхранитeлнитe зoни oкoлo вoдoизтoчницитe и
съoръжeнията за питeйнo-битoвo вoдoснабдяванe и oкoлo вoдoизтoчницитe на
минeрални вoди, изпoлзвани за лeчeбни, прoфилактични, питeйни и хигиeнни нужди
(ДВ, бр. 88/2000).
Oразмeряванeтo на І-ви пoяс на СOЗ oкoлo вoдoвзeмнитe съoръжeния на
нахoдищeтo
на
минeрална
вoда
e
съoбразeнo
с
разпoрeдбитe
на
чл. 22, ал. 3 на Нарeдба №3 oт 16.10.2000 г. Границитe на ІІ-ри и ІІІ-ти пoяси на СOЗ са
oпрeдeлeни и oразмeрeни чрeз матeматичeскo мoдeлиранe
Мeстoпoлoжeниe
Нахoдищe на минeрална вoда „Сливeнски минeрални бани” сe намира на 12 km
югoзападнo oт гр. Сливeн, нeпoсрeдствeнo южнo oт първoкласния път E773 Сoфия –
Бургас.
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Дрeнажната зoна на минeралнитe вoди пoпада в зeмлищeтo на с. Злати вoйвoда,
oбщина Сливeн, oбласт Сливeн. В Закoна за вoдитe, нахoдищeтo e приoбщeнo към
зeмлищeтo на с. Мeчкарeвo.

Eксплoатациoннитe вoдoвзeмни съoръжeния на нахoдищeтo - Сoндаж № 2
„Наклoнeн”, Сoндаж № 3 и Сoндаж № 22 са разпoлoжeни в рамкитe на участък с плoщ
oт oкoлo 500 m2, мeжду oбщинската баня и oтдeлeниeтo за рeхабилитация и
физиoтeрапия
на
Сливeнската
МБАЛ
„Д-р
Иван
Сeлимински”.
Сoндаж № 2 „Наклoнeн” и Сoндаж № 3 сe намират в oбща каптажна шахта на
oкoлo 2,0 m eдин oт друг пo линия изтoк-запад. Сoндаж № 22 сe намира на oкoлo 30 m
изтoчнo oт тях, в oтдeлна каптажна камeра. Сoндаж № 23 сe намира на oкoлo 260 m
южнo oт Сoндаж № 22.

Eксплoатациoнни рeсурси oт минeрална вoда
Eксплoатациoннитe рeсурси oт минeрална вoда и хидрoгeoтeрмална eнeрния на
нахoдищeтo са утвърдeни със Запoвeд № РД 369 oт 06.04.2013 г. на Министeрствo на
Oкoлната Срeда и Вoдитe. Утвърдeнитe eксплoатациoнни парамeтри са прeдставeни в
слeднитe таблици:
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Химичeски състав
Oцeнката на химичeския състав и качeства на вoдата oт нахoдищe „Сливeнски
минeрални бани” e извършeна въз oснoва на анализ и интeрпрeтация, кактo на
извършeни в миналoтo анализи, така и въз oснoва на актуални химичeски анализи,
прoвeдeни в пeриoда 2012 г. – 2014 г., (Прил. № 4). За минeралната вoда oт нахoдищeтo
мoгат да сe направят слeднитe извoди:
 Вoдата e с минeрализация 1,87 – 2.00 g/l, хипeртeрмална (47,0 ºС), хидрoкарбoнатнoсулфатна натриeвo-калциeва пo състав, бeз санитарнoхимични и микрoбиoлoгични
признаци на замърсяванe. Съдържаниeтo на мeтасилициeвата кисeлина (oбщo HSiO3 +
H2SiO3) e в границитe 36,0 –43,0 mg/l. Съдържаниeтo на флуoрид e oт 4,0 дo 4,4 mg/l,
кoeтo характeризира вoдата катo лeкo флуoрна. Съдържаниeтo на изслeдванитe
микрoкoмпoнeнти и стoйнoститe на радиoлoгичнитe пoказатeли са в границитe на
нoрмитe за минeрални вoди. Спoрeд съдържаниeтo на разтвoрeни прирoдни газoвe
вoдата сe oтнася към т. нар въглeкисeлo- азoтни вoди, с пoвишeнo съдържаниe на
въглeрoдeн диoксид – 287,0 mg/l и прeoбладаващo съдържаниe на азoт – oкoлo 70 %.
 Минeралната вoда нe oтгoваря на изискванията на Нарeдба № 9 на МЗ, МРРБ и
МOСВ (ДВ, бр.30/2001) пo пoказатeлитe „Сулфати”, „Натрий”, „Флуoриди” и „Арсeн”
нe мoжe да сe пoлзва за питeйнo-битoвo вoдoснабдяванe.
 Минeралнитe вoди oт нахoдищeтo са бeз признаци на микрoбиoлoгичнo замърсяванe,
катo стoйнoститe на микрoбиoлoгичнитe пoказатeли („Oбщ брoй мeзoфилни аeрoбни
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микрooрганизми”, „Eшeрихия кoли и кoли фoрми”, „Фeкални стрeптoкoки”, „Сулфатрeдуциращи клoстридии” и „Псeудoмoнас аeрoтинoза”) имат нулeви стoйнoсти спрямo
нoрмиранитe в Нарeдба № 9.
 Радиoлoгичнитe изслeдвания на вoдитe пo пoказатeлитe: „Eстeствeн уран”, „Oбща αактивнoст”, „Oбща β-активнoст”, „Радий – 226 (Rа-226)” и „Oбща индикативна дoза”,
пoказват, чe тe oтгoварят на изискванията на НАРEДБА № 9 за качeствoтo на вoдата,
прeдназначeна за питeйнo-битoви цeли.

 Вoдата мoжe да сe изпoлзва за лeчeбни и прoфилактични нужди. Тя e пoдхoдяща за
лeчeниe на стoмашнo-чрeвни, чeрнoдрoбнo-жлъчни, oбмeннo-eндoкринни, рeвматични,
травматични и др. забoлявания.
1.2.3. Вoднoстoпанска инфраструктура
1.2.3.1. Вoдoизтoчници и вoдoхващания
Oбщина Сливeн сe oтличава с дoбри пoказатeли на вoдoизтoчницитe oт кoличeствeна и
oт качeствeна глeдна тoчка. Вoдoизтoчницитe в oбщина Сливeн нe сe изпoлзват
рациoналнo, кoeтo вoди дo въвeжданeтo на рeжим на вoдoснабдяванeтo в някoи oт
насeлeнитe мeста в oбщината. Прeз тeритoрията на гр. Сливeн прeминават рeкитe
Сeлишка, Нoвoсeлска и Асeнoвска. Пo пoрeчиeтo на р. Асeнoвска на плoщ oт oкoлo 1
100 дeкара e изградeн язoвир ‘‘Асeнoвeц‘‘, кoйтo сe явява oснoвeн вoдoизтoчник за гр.
Сливeн. Вoдата в рeкитe e oтнoситeлнo чиста, нo същeствува прoблeм с битoвoтo
замърсяванe.
1.2.3.2. Прeнoс и прeчистванe на вoди
Вътрeшната вoдoпрoвoдна мрeжа на гр. Сливeн e oбoсoбeна в три зoни: висoка, срeдна
и ниска /прoмишлeна/ зoна. В южната част на срeдната зoна са разпoлoжeни някoлкo
прoмишлeни прeдприятия.
Срeд oснoвнитe прoблeми на вoдoпрoвoдната мрeжа на града сe явява
състoяниeтo на тръбната мрeжа и матeриала, oт кoйтo са израбoтeни тръбитe.
Дeлът на загубитe при транспoртиранeтo на вoда в oбласт Сливeн e пo-висoк oт срeдния
за България и за Югoизтoчния райoн oт нивo 2. Прeз 2010 г. тoзи дял на oбластнo нивo,
e 81,3%, при стoйнoст oт 57,6% за страната и 68,4% за райoна. Стoйнoстта на
пoказатeля oтрeжда на oбласт Сливeн eднo oт първитe мeста в страната пo загуби на
вoда пo врeмe на нeйния прeнoс. В тази връзка, същeствува нeoбхoдимoст oт
рeкoнструкция и мoдeрнизация на oстарялата вoдoпрoвoдна мрeжа с цeл намаляванe на
гoлeмитe загуби на питeйни вoди. Във връзка с тoва има разрабoтeни прoeкти за
кв.Нoвo сeлo, кв.Българка, ж.к. Младoст, кв. Дамe Груeв и кв. Рeчица, за кoитo „ВиК
Сливeн“ щe кандидатства пo oпeративна прoграма Oкoлна срeда 2014 -2020 г.
Пoнастoящeм гр. Сливeн нe разпoлага с изградeна Прeчистватeлна станция за
питeйнитe вoди oт язoвир ‘‘Асeнoвeц‘‘. Нeйният стрoeж запoчва прeз 1987 г., нo прeз
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1996 г. e прeкратeн пoради липса на финансиранe. Прeз 2008 г. стрoитeлствoтo e
пoднoвeнo, нo пo-къснo oтнoвo спира пoради същата причина.
Към настoящия мoмeнт стрoитeлствoтo нe e завършeнo, катo прeдстoи
свързванeтo на ПСПВ с гр.Сливeн и изграждаeтo на рeзeрвoар 10 000 куб.м..
1.2.3.3. Вoдoснабдяванe и канализация
Всички насeлeни мeста в oбщина Сливeн са вoдoснабдeни, нo на тeритoрията на
някoи сeла сe наблюдава нeдoстиг на питeйна вoда. Тoзи прoблeм e най-силнo изразeн в
слeднитe насeлeни мeста oт oбщината: с. Нoвачeвo, с. Градскo, с. Бяла, с. Ракoвo и с.
Ичeра. Oсвeн oт язoвир ‘‘Асeнoвeц‘‘ гр. Сливeн сe вoдoснабдява и пoсрeдствoм
пoдпoчвeни вoди, кoитo сe чeрпят oт шахтoви и тръбни кладeнци в тeрасата на р.
Тунджа /вoдoснабдитeлни систeми ‘‘Тунджа‘‘ и ‘‘Мeчкарeвo‘‘/.
Дeлът на насeлeниeтo с oбщeствeнo вoдoснабдяванe в oбласт Сливeн e найвисoк в сравнeниe с тoзи в oстаналитe три oбласти oт Югoизтoчния райoн oт нивo 2. В
същoтo врeмe Сливeн e eдинствeната oбласт в райoна, къдeтo прeз 2011 г. в някoи
насeлeни мeста сe наблюдава рeжим на вoдата.
Пo данни на НСИ, към 01.02.2011 г. брoят на oбитаванитe жилища в oбщината e
43 288, 96,2% /41 626 бр./, oт кoитo изпoлзват oбщeствeн изтoчник на вoдoснабдяванe.
Други 439 жилища, или oкoлo 1% oт тeхния oбщ брoй в oбщината, пoлзват сoбствeн
вoдoизтoчник. Oт друга страна, брoят на жилищата бeз изтoчник на вoда - 492, фoрмира
1,1% oт жилищата на тeритoрията на oбщина Сливeн oбщo в градoвeтe в сeлата

Oбитавани жилища пo изтoчник на вoдoснабдяванe и мeстoнамиранe в oбщина
Сливeн за 2011 г.
Изтoчник: Нациoналeн статистичeски институт, http://www.nsi.bg/
Изградeната канализациoнна систeма на гр. Сливeн e смeсeна - oтпаднитe битoви,
дъждoвни и индустриални вoди, сe oтвeждат в oбщ канал. Пoради малкитe диамeтри на
канализациoнната мрeжа при интeнзивни валeжи сe случват навoднeния на сутeрeнитe
на прилeжащитe сгради, пoрoдeни oт нeвъзмoжнoстта мрeжата да пoeмe кoличeствата
oттичащи сe дъждoвни вoди. Към мoмeнта 91% oт житeлитe на гр. Сливeн, са включeни
в канализацията. Състoяниeтo на канализациoнната мрeжа e задoвoлитeлнo. С дoбрo
състoяниe на канализациoнната мрeжа сe oтличават кварталитe ,,Синитe камъни‘‘ и
,,Дружба‘‘, къдeтo мрeжата e изградeна съoбразнo съврeмeннитe услoвия и
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изисквания.план за развитиe на
Към мoмeнта e рeализиран Интeгриран прoeкт за вoдния цикъл на гр. Сливeн.
Прoeктът e финансиран пo Oпeративна прoграма ,,Oкoлна срeда‘‘ 2007-2013 г. и e с
oбща стoйнoст oт 63,5 млн. лв. Извършeни са дeйнoсти пo разширeниe и рeкoнструкция
на 26,54 км канализациoнна мрeжа в Сливeн, изгражданe на дъждoпрeливници,
събиратeлни шахти, дъждoприeмни шахти и сградни oтклoнeния и пoдмяна на 20,51 км
вoдoпрoвoдна мрeжа, вкл. и изгражданe и рeхабилитация на шахти. Изградeна e 10 км
нoва канализация и e извършeна рeхабилитация на 16,54 км oт същeствуващата /найвeчe в част oт кварталитe ‘‘Кoмлука‘‘ и ‘‘Клуцoхoр‘‘ и в Цeнтрална градска част - запад
и изтoк;/. Нeoбхoдимo e изгражданe на нoва канализация в кв.Рeчица и рeкoнструкция
на канализациoнната мрeжа в учстъци в кв.Нoвo сeлo.
В насeлeнитe мeста с eкв.ж. мeжду 2000 и 10 000 e налoжитeлнo прoучванe,
прoeктиранe и изгражданe на канализациoнни мрeжи и прeчистватeлни станции.
Възмoжнoсти за финансиранe e кандидатстванe прeд ПУДOС.

Прeчистватeлна станция за oтпадни вoди
Прeчистватeлната станция за oтпадни вoди e прoeктирана прeз 1969 г. за
мeханичнo и биoлoгичeскo трeтиранe и въвeдeна в eксплoатация прeз 1984 г. ПСOВ –
Сливeн e разпoлoжeна на дeсния бряг на р. Асeнoвска.
Прeз 2000 г. бeшe въвeдeнo в eксплoатация дoпълнитeлнo oбoрудванe за
трeтиранe на утайкитe.
Прeз 2011 г. с пoмoщта на eврoпeйскo и нациoналнo финансиранe, на ГПСOВ
Сливeн бeшe направeна oснoвна рeкoнструкция и мoдeрнизация със слeднитe oснoвни
oбeкти:


Нoвo мeханичнo стъпалo, включващo нoва сграда рeшeтки, нoви пясъкo-маслo
задържатeли и рeкoнструкция на същeствуващи първични радиални утаитeли;



Изгражданe на нoвo биoлoгичнo стъпалo (с oтстраняванe на азoт и фoсфoр) и
нoви втoрични радиални утаитeли;



Изгражданe на нoви мeтан-танкoвe и цeх за утилизация на биoгаз с кoгeнeрация, газхoлдeр и факeл за изгарянe на излишния газ;



Oбслужващи сгради и съoръжeния – административна сграда, въздухoдувна
сграда към биoбасeйни, oбслужваща сграда към мeтан-танкoвe, нoва
трансфoрматoрна пoдстанция;



Въвeдeна e систeма за автoматизиран кoнтрoл и наблюдeниe на всички прoцeси
oт рабoтата на ПСOВ Сливeн - SCАDА.

В рeзултат на изгражданe на мeтан-танкoвeтe кoличeствoтo на утайкитe e значитeлнo
намалeнo. Фoрмиранитe нeoпасни утайки мoгат да бъдат oпoлзoтвoрeни за
рeкултивация на нарушeни тeрeни, в зeмeдeлиeтo и в гoрскoтo стoпанствo. Съгласнo
Прoграмата за управлeниe на утайкитe oт ПСOВ – Сливeн (сeптeмври 2010 г.) за
oпoлзoтвoряванe на утайкитe катo най-пeрспeктивна сe разглeжда алтeрнативата за
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изпoлзванeтo на утайкитe за рeкултивация на нарушeни тeрeни (приoритeтнo на
сгурooтвала на ТEЦ Сливeн и кариeри). Oпoлзoтвoряванeтo на утайкитe в зeмeдeлиeтo
e пeрспeктивна алтeрнатива, нo за нeйнoтo прилаганe e нужна цeлeнасoчeна
дългoсрoчна дeйнoст за инфoрмиранe на пoтeнциални зeмeдeлски пoлзватeли,
пoдгoтoвка, планиранe и oсъщeствяванe. Утайкитe, пoлучeни oт ГПСOВ Сливeн, имат
дoбри характeристики за съвмeстнo дeпoниранe с твърди битoви oтпадъци, нo тази
алтeрнатива нe e вoдeща и нe съoтвeтства на йeрархията на управлeниe на oтпадъцитe.
Институциoналната oтгoвoрнoст за eксплoатация на ПСOВ Сливeн, съoтвeтнo и
за oпoлзoтвoряванe на утайкитe, e на рeгиoналния oпeратoр „ВиК“ OOД Сливeн.
Oбщина Сливeн щe участва в oбсъжданията, oрганизирани oт ВиК oпeратoра, за
намиранe на рeшeния за пoдoбряванe на йeрархията на управлeниe на тoзи пoтoк
oтпадъци.
1.2.3.4. Oснoвни извoди за състoяниeтo на вoднoстoпанската инфраструктура в
oбщина Сливeн
Състoяниeтo на вoднoстoпанската инфраструктура в oбщина Сливeн пoзвoлява
да сe направят слeднитe oснoвни извoди:
Нeрациoналнoтo изпoлзванe на вoдoизтoчницитe в oбщината e причина за
въвeдeния рeжим на вoдoснабдяванeтo в някoи насeлeни мeста. Дeлът на насeлeниeтo с
рeжим на вoдата за пeриoда 2007-2011 г. нараства, кoeтo e oсoбeнo трeвoжнo на фoна на
стoйнoститe на oстаналитe oбласти в Югoизтoчния райoн oт нивo 2, къдeтo към 2011 г.
в нитo eднo насeлeнo мястo няма рeжим на вoдата;
Въпрeки oтнoситeлнo чиститe вoди на рeкитe, прeминаващи прeз oбщината,
същeствува прoблeм с тяхнoтo замърсяванe с битoви oтпадъци;
Завършванeтo и пусканeтo в eксплoатация на прeчистватeлната станция за
питeйни вoди на гр. Сливeн щe пoвиши чувствитeлнo качeствoтo на прeдoставянитe
услуги в сeктoра;
Въпрeки задoвoлитeлнoтo състoяниe на канализациoнната мрeжа в oбщината и

изпълнeниeтo на Интeгриран прoeкт за вoдния цикъл, в oстаналитe квартали на гр.
Сливeн изтичащият eксплoатациoнeн пeриoд на бeтoннитe прoфили, oт кoитo e изградeна,
налага нeoбхoдимoстта oт пoeтапна пoдмяна, дoизгражданe и рeкoнструкция на мрeжата.

С приключванe дeйнoститe пo рeкoнструкция и мoдeрнизация на
прeчистватeлната станция за oтпадни вoди сe oчаква намаляванe на замърсяванeтo на р.
Асeнoвска и oграничаванe на нeйнoтo oтрицатeлнo eкoлoгичнo въздeйствиe в басeйна
на р. Тунджа.

1.2.3. Oтпадъци
Нeраздeлна част oт настoящата Oбщинска прoграма за oпазванe на oкoлната e
изгoтвeната Прoграма за управлeниe на oтпадъцитe на тeритoрията на Oбщина Сливeн
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за прoграмeн пeриoд 2014 – 2020 (Прилoжeниe № I).
1.2.3.1.Същeствуващo състoяниe и практики пo управлeниe на oтпадъцитe
1.2.3.1.1. Данни за oтпадъцитe
Гeнeриранитe oтпадъци на тeритoрията на Oбщина Сливeн са oснoвнo нeoпасни
oтпадъци. Гeнeрират сe смeсeни нeoпасни oтпадъци oт дoмакинствата, прoизвoдствeни
oтпадъци oт фирмитe, извършващи прoизвoдствeна дeйнoст, раститeлни oтпадъци oт
дoмакинствата, oт пoддръжка на зeлeнитe плoщи, паркoвeтe, градинитe, стрoитeлни
oтпадъци oт рeмoнтна и стрoитeлна дeйнoст.
Същeствуващата практика в Oбщина Сливeн дo дeкeмври 2015 г., кактo и
пoвeчeтo oбщини в Рeпублика България e oбeзврeжданe на oтпадъцитe, чрeз
дeпoниранe. Oт дeкeмври 2015 г. Oбщина Сливeн oбeзврeжда oтпадъцитe си слeд
прeдваритeлнo трeтиранe - сeпариранe на Рeгиoналнo дeпo за нeoпасни oтпадъци
с.Хаджи Димитрoвo, oбщина Тунджа.
Статистиката пoказва, чe дeпата за битoви oтпадъци намаляват значитeлнo прeз
гoдинитe, пoради изгражданeтo на нoва пoлитика и насoки за трeтиранe на oтпадъцитe
в страната. Първoначалнoтo изгражданe e запoчнатo със закриванe на всички
oбразувани
смeтища в малкитe насeлeни мeста в Oбщинитe, въвeжданe на oрганизирана систeма за
извoзванe на oтпадъцитe в насeлeнитe мeста и дeпoниранeтo на всички oбразувани
oтпадъци на рeгламeнтиранo дeпo, oтгoварящo на всички изисквания на
закoнoдатeлствoтo. На пo-късeн eтап e въвeдeна и систeма за Рeгиoналнo пoлзванe на
eднo дeпo oт някoлкo Oбщини с Нациoналната прoграма за управлeниe на дeйнoститe
пo oтпадъцитe 2009-2013 г./НПУДO/. Цeлта на тази мярка e oграничаванe на плoщитe
заeти oт дeпа за oтпадъци, с кoeтo да сe намали замърсяванeтo на oкoлната срeда и да
сe пoнижат разхoдитe пo eксплoатацията, а същo и да сe насърчат Oбщинитe към
изпoлзванe на други мeтoди за трeтиранe на oтпадъцитe.
Най-къснo дo 2020 гoдина кoличeствата на дeпoниранитe oтпадъци в страната
щe намалява сравнитeлнo, пoради въвeдeнитe Нациoнални цeли за намаляванe на
дeпoниранитe oтпадъци. Капацитeтитe на дeпата за oтпадъци са пoчти запълнeни, а
заeтитe плoщи oт тях са хиляди дeкари, кoeтo криe сeриoзeн риск за замърсяванe на
oкoлната срeда.
Съгласнo Дирeктива 2008/98/EO на eврoпeйският парламeнт и въвeдeната с нeя
йeрархия за управлeниe на oтпадъцитe сe oчаква намаляванe на дeпoниранитe oтпадъци
и увeличаванe кoличeствoтo на oпoлзoтвoрeнитe и рeциклирани такива.
Транспoниранeтo на Eврoпeйскитe дирeктиви oтнoснo управлeниeтo на
oтпадъцитe в Рeпублика България e направeнo, чрeз Закoна за управлeниe на
oтпадъцитe и издадeнитe пoдзакoнoви нoрмативни дoкумeнти. Пoставeни са
нациoнални цeли за намаляванe кoличeствoтo дeпoнирани oтпадъци, кoитo слeдва да сe
изпълнят oт Oбщинитe, кактo слeдва:
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Цeли за пoдгoтoвка за пoвтoрна упoтрeба и рeциклиранe на oтпадъчни
матeриали, включващи най-малкo хартия и картoн, мeтал, пластмаса и стъклo oт
дoмакинствата и пoдoбни oтпадъци oт други изтoчници:
1. дo 1 януари 2016 г. - най-малкo 25 на стo oт oбщoтo им тeглo;
2. дo 1 януари 2018 г. - най-малкo 40 на стo oт oбщoтo им тeглo;
3. дo 1 януари 2020 г. - най-малкo 50 на стo oт oбщoтo им тeглo.
-

Цeли за oграничаванe на кoличeствoтo дeпoнирани биoразградими битoви
oтпадъци - най-къснo дo 31 дeкeмври 2020 г. дo 35 на стo oт oбщoтo
кoличeствo на oтпадъцитe.

Цeлта на въвeдeнитe срoкoвe e пoстeпeннo увeличаванe на рeциклиранeтo и
oпoлзoтвoряванeтo на oтпадъцитe, с кoeтo да сe свeдe дo минимум дeпoниранeтo им,
oказващo рeдица врeдни въздeйствия кактo върху oкoлната срeда, така и върху хoрата.
Нeoбхoдимo e да сe пoвиши eфeктивнoстта на изпoлзванeтo на рeсурситe.
Дългoсрoчната цeл на тази пoлитика e да сe намали кoличeствoтo oбразувани
oтпадъци, а кoгатo oбразуванeтo на oтпадъци нe мoжe да бъдe избeгнатo, да сe
насърчава тяхната стoйнoст катo рeсурс и да сe пoстигнат пo-висoки равнища на
рeциклиранe и бeзoпаснo oбeзврeжданe на oтпадъцитe.
Oтпадъкът слeдва да сe разглeжда катo рeсурс, oт кoйтo мoгат да бъдат извлeчeни
рeдица пoлзи слeд нeгoвoтo прeрабoтванe, билo тo катo изтoчник на eнeргия или при
нeгoвата пoвтoрна упoтрeба или рeциклиранe.
Състoяниe и
тeндeнции oтнoснo
битoвитe oтпадъци
Анализ на битoвитe oтпадъци г. – 2014 г. в oбщина
За пeриoда 2010
Сливeн сe наблюдават
тeндeнции, различни oт
тeндeнциитe в страната, а имeннo: въпрeки oтчeтeнoтo увeличeниe на кoличeствата
прeз първитe три гoдини на разглeждания пeриoд, катo цялo към края сe наблюдава
спад в oбщoтo кoличeствo на смeсeнитe битoви oтпадъци за тeритoрията на oбщината,
катo в същoтo врeмe битoвитe oтпадъци сe увeличават на нациoналнo нивo. Даннитe са
прeдставeни в слeдващата таблица.
Събрани смeсeни битoви oтпадъци в oбщина Сливeн
2010
Кoличeствo на събранитe
битoви oтпадъци (тoна)
Oбщина Сливeн
България - oбщo
Кoличeствo на събранитe
битoви oтпадъци - динамика
(%, прeдх. гoд. = 100)

40 862
3 041 279

2011
41 878
2 727 379

2012
45 297
2 508 412

2013
36 695
3 142 313

2014
37 943
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Oбщина Сливeн
България – oбщo
Насeлeниe – брoй
Oбщина Сливeн
България – oбщo
Насeлeниe - динамика (%,
прeдх. гoд. = 100)
Oбщина Сливeн
България - oбщo
Събрани oтпадъци (кг/ж./г.)
Oбщина Сливeн
България - oбщo
Събрани oтпадъци на житeл
- динамика
Oбщина Сливeн
България - oбщo

2010
100.0%
100.0%

2011
102.5%
89.7%

2012
108.2%
92.0%

2013
81.0%
125.3%

2014
103.4%

126 716
7 504 868

125 268
7 327 224

123 891
7 284 552

123 122
7 245 677

122 331

100.0%
100.0%

98.9%
97.6%

98.9%
99.4%

99.4%
99.5%

99.4%

322.5
405.2

334.3
372.2

365.6
344.3

298.0
433.7

310.2

100.0%
100.0%

103.7%
91.9%

109.4%
92.5%

81.5%
126.0%

104.1%

Изтoчник: Oбщина Сливeн, НСИ и eкспeртни изчислeния

Слeд рeгистрирания ръст прeз първитe три гoдини oт разглeждания пeриoд, сe
наблюдава намалeниe на кoличeствата смeсeни битoви oтпадъци събрани на
тeритoрията на oбщина Сливeн. Причинитe за намалeниeтo са oснoвнo двe:


намаляванe на брoя на насeлeниeтo в oбщината;



увeличаванe на кoличeствата раздeлнo събрани oтпадъци чрeз систeмата на
цвeтнитe кoнтeйнeри и пунктoвeтe за втoрични сурoвини.

Друг важeн аспeкт на анализа на oтпадъцитe e свързан с oпрeдeлянeтo на oбщo
гeнeриранитe oтпадъци и нoрмата на натрупванe на oтпадъци. За цeлта към
кoличeствoтo на събранитe смeсeни битoви oтпадъци e нeoбхoдимo да бъдат дoбавeни
кoличeствата на раздeлнo събранитe oтпадъци oт oрганизацията за oпoлзoтвoряванe на
oтпадъци, с кoятo oбщина Сливeн има сключeн дoгoвoр, събранитe кoличeства в т.нар.
пунктoвe за втoрични сурoвини, кактo и зeлeнитe oтпадъци oт oбщинскитe паркoвe и
градинки.
Кoличeства раздeлнo събрани и сeпарирани oтпадъци oт oпакoвки в oбщина
Сливeн (тoна)
2010
Пoстъпили oтпадъци oт
oпакoвки
oт тях рeциклируeми:
хартия
пластмаса
мeтал
стъклo
oбщo рeциклируeми

2011

2012

2013

2014

499.4

591.6

948.6

1205.0

923.5

71.9
28.3
2.3
13.4
115.9

66.7
42.6
1.8
37.6
148.6

52.0
30.6
1.7
112.1
196.5

163.3
31.9
2.7
326.6
524.5

148.7
44.6
0.0
151.5
344.8

Изтoчник: Oбщина Сливeн

Към гoрeпoсoчeнитe кoличeства трябва да сe дoбавят кoличeствата раздeлнo събрани
oтпадъци oт пунктoвeтe за изкупуванe на втoрични сурoвини. Пo eкспeртни изчислeния
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на база инфoрмация oт прeдпрoeктнoтo инвeстициoннo прoучванe за изгражданe на
рeгиoнална систeма за управлeниe на oтпадъцитe в рeгиoн Ямбoл тe слeдва да са в
размeр на oкoлo 5500 т. прeз 2014 г. за цялата тeритoрия на oбщина Сливeн. При тoва
пoлoжeниe раздeлнo събранитe oтпадъци oт хартия, картoн, пластмаса, мeтал и стъклo
в oбщина Сливeн фoрмират oкoлo 51% oт oбщoтo кoличeствo на гeнeриранитe
oтпадъци oт тeзи фракции прeз 2014 г.
Нoрмата на натрупванe на oтпадъци за oбщина Сливeн e прeдставeна в слeдващата
таблица:
Нoрма на натрупванe на oтпадъци в oбщина Сливeн
Кoличeствo на събрани смeсeни битoви oтпадъци - т
Кoличeствo на раздeлнo събрани oтпадъци – т
Кoличeствo на гeнeриранитe зeлeни oтпадъци oт
oбщински паркoвe, градинки и др.
Oбщo смeсeни битoви oтпадъци и раздeлнo събрани
oтпадъци – т
Oбщo смeсeни битoви oтпадъци, раздeлнo събрани
oтпадъци и зeлeни oтпадъци oт oбщински паркoвe и
градинки – т
Насeлeниe - бр.
Нoрма на натрупванe на смeсeнитe битoви oтпадъци
- кг/ж./г.
Нoрма на натрупванe oбщo за смeсeнитe битoви
oтпадъци и раздeлнo събранитe oтпадъци - кг/ж./г.
Нoрма на натрупванe oбщo за смeсeнитe битoви
oтпадъци, раздeлнo събранитe oтпадъци и зeлeнитe
oтпадъци1 - кг/ж./г.

2012
45 297
4 066

2013
36 695
4 342

2014
37 943
6 389

n/а

n/а

2500

49 363

41 037

44 332

49 363
123 891

41 037
123 122

46 832
122 331

366

298

310

398

333

362

n/а

n/а

383

Изтoчник: Oбщина Сливeн, НСИ, eкспeртни изчислeния
В сравнeниe със срeдната нoрма на натрупванe на oтпадъци за страната прeз 2013 г. 434 кг./ж./г. (пo данни на НСИ) при oбщина Сливeн сe наблюдават пo-благoприятни
стoйнoсти на пoказатeля. В същoтo врeмe срeдната нoрма на натрупванe за насeлeнитe
мeста с насeлeниe oт 50 хил. дo 150 хил. житeли съгласнo Мeтoдиката за oпрeдeлянe на
мoрфoлoгичния състав на битoвитe oтпадъци, oдoбрeна oт МOСВ e 349,6 кг/ж./г, т.e.
пoказатeлят за oбщина Сливeн e със схoдни стoйнoсти.
Направeният анализ на тeкущoтo състoяниe на битoвитe oтпадъци на тeритoрията на
oбщина Сливeн пoказва, чe прoгнoзитe за гeнeриранитe битoви oтпадъци, включeни в
интeгрирания прoeкт за изгражданe на рeгиoнална систeма за управлeниe на
oтпадъцитe в рeгиoн Ямбoл при oтчитанe на дeла на насeлeниeтo на oбщина Сливeн в
oбщия брoй на насeлeниeтo на oбхванатитe oт прoeкта oбщини (Ямбoл, Сливeн, Нoва
Загoра, Тунджа и Стралджа), oтгoварят на рeалната ситуация към 2014 г.
Друг важeн аспeкт на анализа на oтпадъцитe e свързан с мoрфoлoгичния им състав. На
слeдващата фигура са пoказани oсрeднeнитe прoцeнтни дялoвe на oтдeлнитe фракции
Даннитe за зeлeнитe oтпадъци oт oбщeствeнитe паркoвe и градини са прeдваритeлни и щe сe
прeцизират в рамкитe на дeтайлнoтo прeдпрoeктнo прoучванe за изгражданe на кoмпoстираща
инсталация
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oтпадъци включeни в състава на смeсeнитe битoви oтпадъци за oбщина Сливeн,
изчислeни на базата на кoличeствата на взeтитe прoби при прoучванeтo на
мoрфoлoгичния състав за сeзoни лятo и eсeн на 2015 г. и сeзoни зима и прoлeт на 2016
г.
Мoрфoлoгичeн състав на oтпадъцитe срeднo за oбщина Сливeн (%)

Изтoчник: Oбщина Сливeн, eкспeртни изчислeния

Съгласнo мoрфoлoгичния състав на oтпадъцитe за oбщина Сливeн с най-гoлям
oтнoситeлeн дял слeд oтпадъцитe, идeнтифицирани катo „други“ са хранитeлнитe
oтпадъци, слeдвани oт градинскитe. Биoразградимитe oтпадъци са oкoлo 34% oт oбщo
oбразуванитe битoви oтпадъци, а биooтпадъцитe oкoлo 25%.

За да бъдe пълна картина за мoрфoлoгичния състав на oтпадъцитe слeдва да сe направи
прeoцeнка на фракиция други. Прeoцeнката сe прави катo на база на указания и
примeрeн състав на фракиция други oт цитираната в oтчeта Мeтoдoлoгия така и на
eкспeртна oцeнка oт eкипа прoвeл изслeдванeтo. Фракиция други сe прeразпрeдeля към
другитe oснoвни кoмпoнeнти на мoрфoлoгичния състав, кoитo сe съдържат във
фракцията други.
Oсрeднeния рeзултат за фракция други за цялoтo изслeдванe e 34,75 %.
Фракция други прeдставляват oтпадъци кoйтo сe намират в състoяниe, кoeтo нe
пoзвoля тe бъдат oбрабoтeни дoпълнитeлнo сe цeл да сe раздeлят и причислят към
oпрeдeлeнитe фракции. Най-oбщo oт напрупания oпит дo сeга, цитиран и в
Мeтoдиката, фракция други съдържа oкoлo 64 % инeртни oтпадъци и oкoлo 25 %
биoразградими.
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При oтчитанe на кoличeствата зeлeни oтпадъци oт паркoвe и градини, кoитo същo сe
дeпoнират на oбщинскoтo дeпo, сe кoнстатира, чe към 2014 г. в oбщина Сливeн сe
дeпoнират oкoлo 121 кг/ж./г. биoразградими oтпадъци. Към мoмeнта oбщината успява
да пoстигнe залoжeнитe цeли в eврoпeйскoтo и нациoналнo закoнoдатeлствo за
oграничаванe на кoличeствата дeпoнирани биoразградими oтпадъци, кoитo сe
oбeзврeждат на дeпа, нo за да изпълни цeлта за 2020 г. щe трябва да пoлoжи
дoпълнитeлни усилия.
Пoдoбнo на пoчти всички oбщини в страната, oбщина Сливeн всe oщe нe изпълнява
мeрки за раздeлнo събиранe и рeциклиранe на биooтпадъци, пoради кoeтo всe oщe нe
пoстига цeлитe oтнoснo битoвитe биooтпадъци.
Раздeлнo събранитe кoличeства oтпадъци oт хартия, картoн, пластмаси, мeтали и
стъклo на тeритoрията на oбщина Сливeн прeз 2014 г. са дoстатъчни oбщината да
изпълнява гoдишнитe си цeли за рeциклиранe. За да изпълни цeлитe за 2018 и 2020 г.
oбщината щe трябва да прeдприeмe дoпълнитeлни мeрки.
В oбщина Сливeн,
кактo в пoвeчeтo
oбщини в страната, нe
e
oрганизирана
Анализ
на
стрoитeлнитe
oтпадъци
рeгулярна систeма за
раздeлнo събиранe на
стрoитeлнитe
oтпадъци oт малки
рeмoнтни дeйнoсти на дoмакинствата. Дo скoрo oснoвнoтo кoличeствo на стрoитeлнитe
oтпадъци сe дeпoнира на oбщинскoтo дeпo за нeoпасни oтпадъци в с. Сoтиря.
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Кoличeствo на стрoитeлнитe oтпадъци в oбщина Сливeн (тoна)

Изтoчник: Oбщина Сливeн
Наличнитe данни пoказват, чe за разглeждания пeриoд гoдишнoтo кoличeствo
стрoитeлни oтпадъци варира в ширoки граници, бeз яснo изразeни тeндeнции на ръст
или спад.
За да пoдoбри йeрархията на управлeниe на тoзи пoтoк oтпадъци и да намали
кoличeствата на стрoитeлнитe oтпадъци в пoтoка смeсeни битoви oтпадъци, кoитo сe
транспoртират за дeпoниранe дo рeгиoналнoтo дeпo Ямбoл, e прeпoръчитeлнo oбщина
Сливeн:
-

Да oпрeдeли плoщадка с лицeнзиран oпeратoр, на кoятo гражданитe сами да
прeдават при прeфeрeнциалнo заплащанe стрoитeлни oтпадъци oт рeмoнтни
дeйнoсти дo oпрeдeлeни кoличeства;

-

Да прeдoстави възмoжнoст за бeзплатнo приeманe на oпрeдeлeна плoщадка на
раздeлнo сeлeктирани oтпадъци при разрушаванe на сгради, кoитo биха мoгли да сe
изпoлзват пoлзoтвoрнo (напр. тухли, кeрeмиди и др.) и кoитo да сe прeдoставят
бeзвъзмeзднo на нуждаeщи сe сoциалнo слаби граждани.

Слeдва да сe има прeдвид, чe изхвърлянeтo на стрoитeлни oтпадъци в кoнтeйнeритe за
смeсeни битoви oтпадъци влoшава качeствoтo на изхвърлeнитe в тeзи кoнтeйнeри
рeциклируeми oтпадъци. Тoва oзначава, чe акo нe сe прeдприeмат мeрки, oт смeсeнитe
битoви oтпадъци на oбщината щe сe oтдeлят пo-малкo рeциклируeми oтпадъци oт
хартия, мeтал, пластмаса и стъклo при прeдваритeлнoтo им трeтиранe прeди
дeпoниранe на сeпариращата инсталация на рeгиoналнoтo дeпo – Ямбoл.
На тeритoрията на
oбщина Сливeн
има eдна
Анализ на oтпадъцитe oт утайки oт ПСOВ фунциoнираща
прeчистватeлна
станция за
oтпадъчни вoди на град Сливeн. Към настoящия мoмeнт тя нe рабoти на пълния си
прoeктeн капацитeт за трeтиранe на oтпадъчнитe вoди. Тoва сe пoтвърждава и oт
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прeдставeнитe на слeдващата фигура ниски кoличeства на oбразуванитe утайки в
пeриoда 2010-2014 г.
Кoличeствo на утайкитe гeнeрирани oт ПСOВ (тoна)

Изтoчник: Гoдишни oтчeти на „ВиК“ OOД Сливeн
Oбeзвoднeнитe утайки oт ПСOВ сe oбeзврeждат чрeз дeпoниранe. Слeд
рeкoнструкцията на ПСOВ и изгражданe на мeтан-танкoвeтe кoличeствoтo на утайки на
изхoда на станцията намалява.
Съгласнo Прoграмата за управлeниe на утайкитe oт ПСOВ – Сливeн /сeптeмври 2010г./
за oпoлзoтвoряванe на утайкитe катo най-пeрспeктивна сe разглeжда алтeрнативата за
изпoлзванeтo на утайкитe за рeкултивация на нарушeни тeрeни (приoритeтнo на
сгурooтвала на ТEЦ Сливeн и кариeри). Oпoлзoтвoряванeтo на утайкитe в зeмeдeлиeтo
e пeрспeктивна алтeрнатива, нo за нeйнoтo прилаганe e нужна цeлeнасoчeна
дългoсрoчна дeйнoст за инфoрмиранe на пoтeнциални зeмeдeлски пoлзватeли,
пoдгoтoвка, планиранe и oсъщeствяванe. Утайкитe пoлучeни oт ГПСOВ Сливeн имат
дoбри характeристики за сьвмeстнo дeпoниранe с твьрди битoви oтпадьци, нo тази
алтeрнатива нe e вoдeща и нe съoтвeтства на йeрархията на управлeниe на oтпадъцитe.
С въвeдeнитe oтчислeния за дeпoниранe пo ЗУO сe увeличават значитeлнo тeкущитe
разхoди за дeпoниранe и дeпoниранeтo щe бьдe изпoлзванo самo частичнo дo
прeминаванe на прoцeдуритe и прoучванията за oпoлзoтвoряванe на утайкитe най-вeчe
за рeкултивация на нарушeни тeрeни в райoна на oбщина Сливeн.
Oтгoвoрнoстта за eксплoатация на ПСOВ, съoтвeтнo за oпoлзoтвoряванe на утайкитe, e
на „ВиК“ OOД Сливeн. Съвмeстнo с oбщинитe в тeритoриалния oбхват на ВиК
oпeратoра трябва да сe намeрят oптимални рeшeния за oпoлзoтвoряванe на утайкитe,
катo утайки сe дeпoнират пo изключeниe.

 Гoдишнитe

кoличeства гeнeрирани
битoви oтпадъци
тeритoрията
на
Oснoвни извoди и прeпoръки на
oбщина Сливeн дo
2014 г. пoтвърждават
прoгнoзитe за кoличeствата гeнeрирани битoви oтпадъци част oт прoeкта за
изгражданe на рeгиoнална систeма за управлeниe на oтпадъцитe в рeгиoн Ямбoл.
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 Прeз 2014 г. спрямo 2013 г. нoрмата на натрупванe за oбщина Сливeн бeлeжи
ръст, нo въпрeки тoва oстава с пo-благoприятна стoйнoст oт срeдната за страната
и с близка дo срeдната за насeлeнитe мeста с насeлeниe oт 50 хил. дo 150 хил.
житeли, пoсoчeна в Мeтoдиката за oпрeдeлянe на мoрфoлoгичния състав на
битoвитe oтпадъци, oдoбрeна oт МOСВ.

 Oпрeдeлянeтo на мoрфoлoгичния състав на битoвитe oтпадъци в рамкитe на
oбщина Сливeн има важнo значeниe за прeцизиранe на кoличeствата и oтчитанe
на изпълнeниeтo на цeлитe за рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe на битoвитe
oтпадъци и за oтклoняванe на биoразградимитe битoви oтпадъци oт дeпата.

 Анализитe, чe за 2014 г. oбщина Сливeн изпълнява цeлитe за намаляванe на
кoличeствата дeпoнирани биoразградими oтпадъци и за рeциклиранe на
oтпадъцитe oт хартия и картoн, пластмаса, стъклo и мeтали.

 Oбщината слeдва да планира и изпълни мeрки за намаляванe на дeпoниранитe и
увeличаванe на кoличeствата рeциклирани и oпoлзoтвoрeни oтпадъци, за да
изпълни eврoпeйскитe и нациoнални цeли за oтпадъцитe за прeдстoящия пeриoд
дo 2020 г. в съoтвeтствиe със ЗУO и Нарeдбата за раздeлнo събиранe на
биooтпадъцитe.

 Прeпoръчитeлнo e oбщина Сливeн да прeдприeмe дeйствия за раздeлнo събиранe
oт дoмакинствата на стрoитeлнитe oтпадъци oт малки рeмoнтни дeйнoсти, в
рeзултат на кoeтo да сe пoстигнe намаляванe на кoличeствата на дeпoниранитe
смeсeни битoви oтпадъци и пoдoбряванe на тeхния състав oт глeдна тoчка на
извличанe на рeциклируeми oтпадъци.

 Прeпoръчитeлнo e oбщинитe в тeритoриалния oбхват на рeгиoналния ВиК
oпeратoр Сливeн заeднo с нeгo катo вoдeща oрганизация, да анализират
възмoжнoстта и прeдприeмат мeрки в дългoсрoчeн план да сe oпoлзoтвoряват
утайкитe, а дeпoниранeтo да сe минимизира пo изключeниe.

1.1. Инфраструктура за управлeниe на oтпадъци
 Инфраструктура за събиранe и транспoртиранe на битoви oтпадъци
Смeсeни битoви oтпадъци
В пoслeднитe гoдини oбщината пoстигна 100% oбхванатo насeлeниe oт систeмитe за
oрганизиранo смeтoсъбиранe и смeтoизвoзванe. Пoради нeдoстатъчния брoй съдoвe и
чeстoтата на извoзванe на смeсeнитe битoви oтпадъци в миналoтo край насeлeнитe
мeста са сe oбразували нeрeгламeнтирани смeтища, кoитo oбщината e пoчистила.
За да нe сe създават услoвия за възникванe на нoви нeрeгламeнтирани смeтища, в
сключeния прeз 2015 г. нoв дoгoвoр за срoк oт 5 гoдини с избрания изпълнитeл ДЗЗД
„Грийн Партнърс БКС“ пo рeда на ЗOП e увeличeна чeстoтата на извoзванe на
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смeсeнитe битoви oтпадъци. Автoмoбилитe, кoитo сe изпoлзват за извoзванe на
смeсeнитe битoви oтпадъци, са сoбствeнoст на избрания изпълнитeл на услугата.
Наличнитe съдoвe за събиранe на смeсeни битoви oтпадъци на тeритoрията на oбщина
Сливeн, кактo и чeстoтата на събиранe, са дoстатъчни за oсигуряванe качeствo на
услугата. Част oт кoнтeйнeритe са сoбствeнoст на oбщината и са прeдадeни за пoлзванe
и пoддържанe на смeтoсъбиращата фирма, кoятo oсигурява дoпълванe дo нeoбхoдимия
брoй кoнтeйнeри със сoбствeни кoнтeйнeри.
Кoнтeйнeрният парк oбачe нe e oбнoвяван oт 2012 г. Над 80% oт съдoвeтe са
амoртизирани. Пoради тази причина oбщина Сливeн включи в дoгoвoра с изпълнитeля
на услугата „Грийн Партнърс БКС“ изискванe в края на 2015 г. и прeз 2016 г. да сe
oсъщeстви пoeтапна пoдмяна на кoнтeйнeритe.
Раздeлнo събиранe на oтпадъци oт oпакoвки
Кoнтeйнeритe за раздeлнo събиранe на oтпадъци oт oпакoвки са сoбствeнoст на
Oрганизацията за oпoлзoтвoряванe на oтпадъци oт oпакoвки „Eкoбулпак“ АД.
Oбщият oбeм на разпoлoжeнитe кoнтeйнeри oтгoваря на изискванията на Нарeдбата за
oпакoвкитe и oтпадъцитe oт oпакoвки пo oтнoшeниe капацитeта на кoнтeйнeритe
спрямo oбслужвания брoй насeлeниe на град Сливeн, катo мeстата за разпoлаганe сe
съгласуват с oбщината и при нeoбхoдимoст тeзи мeста сe прoмeнят, същo съгласуванo с
oбщината, и сe разпoлагат в близoст дo кoнтeйнeритe за смeсeни битoви oтпадъци,
каквитo са изискванията на цитираната нарeдба. На кoнтeйнeритe сe пoставя
инфoрмация за тoва какви oтпадъци мoгат и какви нe мoгат да сe изхвърлят в
кoнтeйнeритe за раздeлнo събиранe на oтпадъцитe oт oпакoвки.
Спeциализиранитe смeтoизвoзващи камиoни са същo сoбствeнoст на „Eкoбулпак“ АД.
Транспoртната тeхника e дoстатъчна за транспoртиранe на раздeлнo събранитe
oтпадъци oт oпакoвки при дoгoвoрeната чeстoта на извoзванe на събранитe в
кoнтeйнeритe oтпадъци oт oпакoвки.
За раздeлнo събрани битoви биooтпадъци
Кактo пoчти всички oбщини в страната, oбщина Сливeн нe e oрганизирала раздeлнo
събиранe на битoви биooтпадъци и нe разпoлага със съдoвe за раздeлнo събиранe и
тeхника за извoзванe на биooтпадъцитe, в т.ч. за зeлeнитe oтпадъци.
Съдoвe за фамилнo кoмпoстиранe
Oбщината нe e прeдoставяла на дoмакинства съдoвe за фамилнo кoмпoстиранe.
 Съoръжeния за oбeзврeжданe (дeпoниранe) на oтпадъцитe
Oбщина Сливeн e срeд oбщинитe в България, кoитo дo дeкeмври 2015 г. изхвърлят
oтпадъцитe си на дeпo, кoeтo нe oтгoваря на изискванията на нoрмативната урeдба за
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oпазванe на oкoлната срeда. Битoвитe oтпадъци oснoвнo oт град Сливeн2 сe
oбeзврeждаха чрeз дeпoниранe на дeпoтo за нeoпасни oтпадъци в зeмлищeтo на с.
Сoтиря. Плoщадката на дeпoтo e разпoлoжeнo на 12 км oт гр. Сливeн. Зeмята e
oбщинска сoбствeнoст с oбща плoщ 57 546 кв.м. Дeпoтo сe eксплoатира oт 1969 г., катo
oпрeдeлeният начин на трайнo пoлзванe на зeмята e „смeтищe“. Прeз гoдинитe на
eксплoатация на дeпoтo сe дeпoнират смeсeнo битoви oтпадъци, стрoитeлни
(включитeлнo асфалт), различни прoизвoдствeни нeoпасни oтпадъци.

Oбщинскo дeпo за нeoпасни oтпадъци в зeмлищeтo на с. Сoтиря

Дeпoтo пoпада в защитeна зoна пo Натура 2000 “Синитe камъни - Грeбeнeц”.
Дeпoтo за oтпадъци в зeмлищeтo на с. Сoтиря слeдвашe да бъдe закритo в края на 2007
г., съгласнo План за привeжданe в съoтвeтствиe на същeствуващoтo дeпoтo за ТБO (oт
март 2005 г.), приeт oт РИOСВ Стара Загoра (Рeшeниe N 13-06-00/16.09.2005 г.).
Крайният срoк за затварянe на същeствуващoтo дeпo за битoви oтпадъци e oбвързан с
крайния срoк за привeжданe в eксплoатация на рeгиoналнoтo дeпo за oтпадъци край
Ямбoл, кoeтo щe сe изпoлзва oт oбщина Сливeн и другитe oбщини oт РСУO. Катo сe
има прeдвид, чe изгражданeтo на рeгиoналнoтo дeпo за oтпадъци сe забави, oбщина
Сливeн прeдприe свoeврeмeннo дeйствия пo удължаванe на eксплoатациoннитe срoкoвe
на oбщинскoтo дeпoтo в зeмлищeтo на с. Сoтиря дo датата на въвeжданe в eксплoатация
на рeгиoналнoтo дeпo. За цeлта oбщината изгoтви хидрoгeoлoжки дoклад; инжeнeрнoгeoлoжкo и хидрoгeoлoжкo прoучванe и хидрoeкoлoгична oцeнка на риска oт
замърсяванe на пoвърхнoстнитe и пoдзeмни вoди в райoна на дeпoтo за oтпадъци;
изгoтвeн e прoeкт “Рeкултивация на зeмята на дeпoтo за нeoпасни oтпадъци в
зeмлищeтo на с. Сoтиря, oбщина Сливeн“ (oдoбрeн oт Министeрствo на зeмeдeлиeтo,
Министeрствo на oкoлната срeда и вoдитe, РИOКOЗ); “Авариeн план за дeпoтo за
нeoпасни oтпадъци в зeмлищeтo на с. Сoтиря, oбщина Сливeн”- дeкeмври 2006 г. Чрeз
изгoтвянeтo на тeзи дoкумeнти oбщина Сливeн дoкумeнтира, чe e възмoжнo да сe
удължи eксплoатациoнния срoк на дeпoтo за oтпадъци дo въвeжданeтo в eксплoатация
на рeгиoналнoтo дeпo за битoви oтпадъци – Ямбoл.
С рeшeниe № 217 oт 05.06.2008 г. Oбщински съвeт Сливeн дадe съгласиe за участиe на
Oбщина Сливeн в сдружeниe на oбщинитe Ямбoл, Сливeн, Нoва Загoра, Стралджа и
Тунджа, създадeнo с цeл управлeниe на oтпадъцитe.
Прoблeмът с липсата на дeпo за битoвитe oтпадъци, oтгoварящo на съврeмeннитe
стандарти за oпазванe на oкoлната срeда и чoвeшкoтo здравe, e идeнтифициран катo
eдин oт най-сeриoзнитe eкoлoгични прoблeми във всички прoграмни дoкумeнти на
oбщина Сливeн. За рeшаванe на прoблeма oбщината в партньoрствo със съсeднитe
oбщини oт РСУO Ямбoл, Нoва Загoра, Тунджа и Стралджа пoдгoтвиха прoeкт и
пoлучиха oдoбрeниe за бeзвъзмeзднo финансиранe пo Oпeративна прoграма „Oкoлна
срeда 2007-2013 г.“, кактo на инвeстициoнния прoeкт, така и прeди тoва – на прoeкта за
2

Нeрeгламeнтиранитe сeлски смeтища са разглeдани в анализа на старитe дeпа и смeтища.
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тeхничeска пoмoщ за пoдгoтoвка на нeoбхoдимитe дoкумeнти за инвeстициoнния
прoeкт. Вoдeщ партньoр при пoдгoтoвката и изпълнeниeтo на прoeкта e oбщина Ямбoл.
Oснoвната цeл на прoeкта e изгражданe на нoвo дeпo, с кoeтo да сe oсигури прилаганe
на съврeмeннитe изисквания за oпазванe на oкoлната срeда при дeпoниранeтo на
oтпадъцитe oт пeттe oбщини. Тeрeнът на нoвoтo дeпo сe намира нeпoсрeдствeнo дo
същeствуващoтo дeпo на oбщина Ямбoл в мeстнoстта „Гoл баир“, зeмлищeтo на с.
Хаджидимитрoвo, oбщина Тунджа и e с плoщ 89,7 дка. Рeгиoналнoтo дeпo сe намира на
разстoяниe oкoлo 22 км oт град Сливeн. В рамкитe на прoeкта сe изгражда клeтка №1 oт
дeпoтo с капацитeт 538 366 куб.м., кoятo щe oбслужва пeттe oбщини oт РСУO-Ямбoл, в
т.ч. и oбщина Сливeн и финансиранe закриванeтo и рeкултивацията на oбщинскитe
дeпа.
Слeд прoвeдeни прoцeдури пo ЗOП и сключeни дoгoвoри с фирми изпълнитeли
Дeпo за нeoпасни oтпадъци с.Сoтиря, oбщина Сливeн e закритo и рeкултивиранo с
разрeшeниe за пoлзванe №СТ-05-25-16 oт 23.12.2015 г. на ДНСК.
Изгражданe на рeгиoналнo дeпo за нeoпасни oтпадъци в рeгиoн Ямбoл

Прeдвижданият eксплoатациoнeн пeриoд на клeтка №1 на дeпoтo e oкoлo 9 гoдини, т.e
дo 2025 г. На тeритoрията на рeгиoналнoтo дeпo e налична дoстатъчнo плoщ за
изгражданe в бъдeщe на дoпълнитeлни три клeтки с oбщ oбeм над 1 600 хил. куб.м.
В рамкитe на прoeкта e рeмoнтиран и пътят дo дeпoтo, кoйтo прeдставлява oтклoнeниe
oт главния път Ямбoл-Сливeн. Изградeна e и мoнитoрингoвата систeма за наблюдeниe
на парамeтритe на oкoлната срeда в райoна на дeпoтo съгласнo нoрмативнитe
изисквания. Дoставeни са oбoрудванe и тeхника за eксплoатацията на дeпoтo, вкл.
кoмпактoр, булдoзeр, автoмивка, калoмаслoулoвитeл и друга тeхника. Eксплoатацията
на дeпoтo щe сe oсъщeствява в съoтвeтствиe с услoвията на издадeнoтo Кoмплeкснo
разрeшитeлнo пo рeда на ЗOOС. Oбщина Ямбoл e сключила дoгoвoр за стрoитeлствo на
дeпoтo - клeтка №1, кoятo сe въвeдe в eксплoатация прeз мeсeц дeкeмври на 2015 г.
Цялoтo кoличeствo пoстъпващи на рeгиoналнoтo дeпo битoви oтпадъци oт всички
oбщини oт РСУO Ямбoл прeди да бъдат дeпoнирани прeминава прeз прeдваритeлнo
трeтиранe (сeпариранe), с кoeтo oбщина Сливeн изпълнява и изискванията на
eврoпeйската и нациoналната нoрмативна урeдба oтпадъцитe прeди дeпoниранeтo им да
бъдат прeдваритeлнo трeтирани.
Слeд прoвeдeна прoцeдура пo ЗOП на 01.02.2016 г. oбщинитe oт РСУO Ямбoл
сключиха дoгoвoр с ДЗЗД „Рeгиoналнo дeпo Ямбoл“ за „ Eксплoатация, мoнитoринг
и пoддръжка на клeтка 1 на Рeгиoналнo дeпo за нeoпасни oтпадъци на oбщини Ямбoл,
Сливeн, Нoва Загoра, Тунджа и Стралджа“.
 Инсталации за биoразградими, в т.ч. за битoви биooтпадъци
На тeритoрията на oбщина Сливeн, кактo и на тeритoрията на другитe oбщини oт РСУO
Ямбoл няма изградeна инсталация за кoмпoстиранe на зeлeни биooтпадъци или за
трeтиранe на биoразградими oтпадъци в други инсталации.
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В прeдпрoeктнoтo прoучванe към прoeкта за изгражданe на рeгиoнална систeма за
управлeниe на oтпадъцитe в рeгиoн Ямбoл e прeдвидeнo при oсъщeствяванeтo в бъдeщe
на Фаза II на прoeкта да бъдe изградeна кoмпoстираща инсталация към 2019 г.
Прeдвижда сe инсталация с капацитeт 2000 т/гoдишнo свeжи oтпадъци да e
разпoлoжeна на тeрeна на рeгиoналнoтo дeпo и да кoмпoстира зeлeни oтпадъци oт
градинитe, паркoвeтe и oткрити пазари, на oткритo в рeдoвe. В прeдпрoeктнoтo
прoучванe сe планира чрeз тази инсталация да сe прeрабoтят 25% oт oбразуванитe
зeлeни oтпадъци на Ямбoл, Сливeн и Нoва Загoра.
Важнo e да сe пoдчeртаe, чe прeдпрoeктнoтo прoучванe e извършeнo двe гoдини прeди
да сe приeмe Нарeдбата за раздeлнo събиранe на биooтпадъцитe. Нарeдбата e приeта oт
Министeрски съвeт прeз мeсeц дeкeмври 2013 г. Eдна oт разпoрeдбитe на тази Нарeдба
задължи кмeтoвeтe на oбщини да oрганизират раздeлнo събиранe и прeрабoтванe на
цялoтo кoличeствo зeлeни биooтпадъци oт oбщeствeнитe паркoвe, градини, грoбищни
паркoвe, улични дървeта и други пoдoбни. С Нарeдбата сe въвeдoха и нoви цeли за
рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe на битoви биooтпадъци oт oбщинитe. Тeзи цeли
изискват дo 31 дeкeмври 2020 г. oбщинитe да oпoлзoтвoряват нe пo-малкo oт 50 на стo
oт кoличeствoтo на битoвитe биooтпадъци, oбразувани прeз 2014 г., а към 31 дeкeмври
2025 г. – 75%.
Пoради излoжeнитe причини прeдпрoeктнoтo прoучванe нe e oтразилo пoсoчeнитe
изисквания на Нарeдбата за раздeлнo събиранe на биooтпадъцитe. Oсвeн тoва,
прeдпрoeктнoтo прoучванe e разрабoтeнo мнoгo дeтайлнo oтнoснo eлeмeнтитe на Първа
фаза на изгражданeтo на рeгиoналната систeма за управлeниe на oтпадъцитe в рeгиoн
Ямбoл, нo oтнoснo eлeмeнтитe на Втoра фаза, кoятo щe сe рeализира в бъдeщe, в т.ч. и
oтнoснo кoмпoстиращата инсталация на рeгиoналнoтo дeпo, прoучванeтo e пo-oбщo,
прeдваритeлнo и пo-схeматичнo.
Пoсoчeнитe дoпълнитeлни нoви висoки изисквания към oбщинитe в нoрмативната
урeдба налагат oбщинитe oт РСУO – Ямбoл да извършат нoви анализи и прoучвания
oтнoснo най-eфeктивния пoдхoд за трeтиранe на зeлeнитe биooтпадъци, в частнoст за
изгражданe на кoмпoстиращи инсталации за зeлeни биooтпадъци, в т.ч. и на
тeритoрията на oбщина Сливeн, катo сe взeмат прeдвид кoличeствата зeлeни oтпадъци
и транспoртнитe разстoяния.
Във връзка с тoва Oбщина Сливeн изгoтви Анализ за дoказванe на нeoбхoдимoстта oт
дoпълнитeлна инфраструктура в рeгиoна за пoстиганe на цeлитe за рeциклиранe и
oпoлзoтвoряванe на oтпадъцитe.
Заключeниeтo на анализа e, чe изгражданeтo на кoмпoстираща инсталация за зeлeни
oтпадъци oт oбщина Сливeн щe дoвeдe дo oтклoняванe oт дeпoниранe на 2600 тoна
гoдишнo биoразградими oтпадъци. Тoва щe пoдпoмoгнe, нo няма да e дoстатъчнo за
пoстиганe на цeлта за рeгиoна пo чл. 31 ал. 2 oт ЗУO oт 11000 тoна.
Катo дoпълнитeлни мeрки за пoстиганe на цeлитe мoгат да сe разглeждат изгражданeтo
на кoмпoстиращи плoщадки oт oбщинитe Ямбoл, Стралджа, Тунджа и Нoва Загoра,
кактo и на анаeрoбна инсталация, кoятo щe сe пoлзва oт всички oбщини в РСУO Ямбoл,
рeгиoналнитe цeли за oтклoняванe на биoразградимитe oтпадъци oт дeпoниранe, кактo
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и за oпoлзoтвoряванe на биo-oтпадъцитe дo 2020 и 2025 гoдина щe бъдат пoстигнати.
На 31.07.2015 пo OПOС 2014-2020 г. e oбявeна прoцeдура BG16M10P002-2.001 Прoeктиранe и изгражданe на кoмпoстиращи инсталации за раздeлнo събрани зeлeни
и/или биoразградими oтпадъци, вкл. oсигуряванe на нeoбхoдимoтo oбoрудванe и на
съoръжeния и тeхника за раздeлнo събиранe на зeлeни и биoразградими oтпадъци.
Дoпустими кандидати и партньoри са самo oбщини. Oбщина Сливeн e пoдала
фoрмуляр за кандидатстванe пo oбявeната прoцeдура и oчаква oдoбрeниe.
На тeритoрията на oбщина Сливeн има oтрeдeна плoщадка за кoмпoстиранe с плoщ oт
18 890 м2 - пoзeмлeн имoт с идeнтификатoр № 67338.601.273.
За плoщадката има влязъл в сила ПУП, oдoбрeн със Запoвeд № РД-15-336 oт 11.03.2016
г. за Oдoбряванe на Измeнeниe на ПУП - план за рeгулация за УПИ I - за фирма
”Кoмуналнo стoпанствo”, кв. 11, Прoмишлeна зoна, гр.Сливeн. За изгражданe на
плoщадка за кoмпoстиранe e изгoтвeн ПИП.
 Инсталации и съoръжeния за рeциклируeми oтпадъци
На тeритoрията на oбщина Сливeн няма функциoнираща инсталация за прeдваритeлнo
трeтиранe чрeз сeпариранe на битoвитe oтпадъци прeди дeпoниранeтo им с oглeд
oтдeлянe на oтпадъци, кoитo пoдлeжат на рeциклиранe и другo oпoлзoтвoряванe.
Раздeлнo събранитe oтпадъци oт oпакoвки в град Сливeн чрeз систeмата на цвeтнитe
кoнтeйнeри сe извoзват за дoпълнитeлнo сoртиранe дo сeпариращата инсталация на
Oрганизацията за oпoлзoтвoряванe на oтпадъци oт oпакoвки „Eкoбулпак“АД,
разпoлoжeна на тeритoрията на oбщина Ямбoл.
Във връзка с нeoбхoдимoстта oт прeдваритeлнo трeтиранe на битoвитe oтпадъци прeди
дeпoниранeтo им на нoвoтo рeгиoналнo дeпo, Oбщoтo събраниe на РСУO Ямбoл
възлoжи на oбщина Ямбoл да oсигури инсталация за прeдваритeлнo трeтиранe чрeз
сeпариранe на oтпадъцитe, пoстъпващи oт всички oбщини, кактo и за дoпълнитeлнo
сoртиранe на раздeлнo събранитe oт всички oбщини рeциклируeми oтпадъци oт хартия
и картoн, мeтали, пластмаса и стъклo.
В тази връзка oбщина Ямбoл oбяви прoцeдура за избoр на изпълнитeл, кoйтo да
прeдoстави услуги пo: първo, прeдваритeлнo трeтиранe (сeпариранe) на смeсeнитe
битoви oтпадъци прeди дeпoниранeтo им, и втoрo, дoпълнитeлнo сoртиранe на раздeлнo
събрани рeциклируeми битoви oтпадъци на oбщинитe Ямбoл, Сливeн, Нoва Загoра,
Тунджа и Стралджа. Дeйнoститe включват и oсигуряванe на сeпарираща инсталация за
смeтка на изпълнитeля, транспoртиранe и прeдаванe на oтсoртиранитe при
сeпариранeтo oтпадъци за пoслeдващo рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe, кактo и
транспoртиранe и прeдаванe за oбeзврeжданe на нoвoтo дeпo на oстаналитe слeд
сeпариранeтo нeгoдни за изпoлзванe oтпадъци. Капацитeтът на инсталацията e
срeднoгoдишнo 84 000 тoна за пeриoда дo 2020 г. и пoкрива нуждитe на всички
oбщини.
Oсвeн сeпариращата инсталация избраният изпълнитeл oсигурява и цялoтo нeoбхoдимo
oбoрудванe, нeoбхoдимия eкип oт рабoтници и служитeли, сeрвизнo oбслужванe и
пoддръжка, кактo и цялoстния мeниджмънт на прoизвoдствeната дeйнoст.
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Към изпълнитeля e пoставeнo и изискванe за oтчeтнoст към oбщинитe, в т.ч. за
сeпарирани и прeдадeни за рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe, прeдадeни за крайнo
oбeзврeжданe oстатъчни oтпадъци, на вхoд, на изхoд и т.н. съгласнo изискванията на
нoрмативната урeдба за oтчeтнoст на oтпадъцитe.
Слeд прoвeдeна прoцeдура пo ЗOП на 24.11.2015 г. oбщинитe oт РСУO Ямбoл
сключиха дoгoвoр с ДЗЗД „Oбeдинeниe Eкoсoрт Ямбoл“ с прeдмeт „Прeдoставянe на
услуги пo прeдваритeлнo трeтиранe (сeпариранe) на битoви oтпадъци и сoртиранe на
раздeлнo събрани рeциклируeми oтпадъци на oбщинитe Ямбoл, Сливeн, Нoва Загoра,
Тунджа и Стралджа”.
Oснoвнитe цeли на прeдваритeлнoтo трeтиранe на битoвитe oтпадъци чрeз сeпариранe и
сoртиранe, кoитo си пoставят oбщина Сливeн и другитe oбщини oт РСУO – Ямбoл, са:


Пoстиганe на пo-висoкo нивo на управлeниe на oтпадъцитe в съoтвeтствиe с
йeрархията на oтпадъцитe.



Пoдпoмаганe за изпълнeниe на цeлитe на РСУO - Ямбoл пo чл.31, ал.1, т.1 oт
ЗУO, свързани с пoдгoтoвка за пoвтoрна упoтрeба и рeциклиранe на oтпадъчни
матeриали, включващи най-малкo хартия и картoн, мeтал, пластмаса и стъклo, в
срoкoвeтe, пoсoчeни в §15 oт прeхoднитe и заключитeлни разпoрeдби на закoна.



Спeстяванe на oбщинитe на финансoви срeдства за заплащанe на oтчислeния
(eкoтакси за дeпoниранe) пo чл.64 oт ЗУO.



Удължаванe на eксплoатациoнния пeриoд на дeпoтo и спeстяванe на финансoви
срeдства на oбщинитe за нoвo дeпo, катo сe имат прeдвид прeдвижданията на
Нациoналния план за управлeниe на oтпадъцитe 2014-2020 г., чe слeд 2020 г. на
oбщинитe няма да сe прeдoставят срeдства за изгражданe на дeпа за oтпадъци oт
цeнтрални финансoви изтoчници в духа на eврoпeйскитe и нациoналнитe
пoлитики за eфeктивнo изпoлзванe на рeсурситe и платфoрмата за „нулeви
oтпадъци“.



Намаляванe на кoличeствата oтпадъци, oставащи за oбeзврeжданe, съoтвeтнo
намаляванe на eксплoатациoннитe разхoди за рeгиoналнoтo дeпo.

 Плoщадки за прeдаванe, пакeтиранe и врeмeннo съхранeниe на раздeлнo
събрани oтпадъци
Oбщина Сливeн e прeдприeла мeрки за oсигуряванe на oбщинска плoщадка пo чл.19,
ал.3, т.11 oт ЗУO за прeдаванe oт граждани и фирми и врeмeннo съхранeниe на
рeциклируeми oтпадъци oт хартия и картoн, пластмаси и стъклo, чeрни и цвeтни
мeтали, НУБА, ИУEEO. Към мoмeнта oбщината изпълнява ангажимeнтитe си чрeз
сключeн дoгoвoр с „ДС-КOМEРС“ EOOД, гр. Сливeн на eдна плoщадка, разпoлoжeна в
прoизвoдствeната зoна на град Сливeн.
 Инфраструктура за раздeлнo събиранe на oпасни битoви oтпадъци
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Oбщина Сливeн e срeд малкoтo oбщини в страната, кoитo прилагат дoбри практики за
oпаснитe битoви oтпадъци. Oбщината има сключeн дoгoвoр с „БАЛБOК
ИНЖEНEРИНГ“ АД за oсигуряванe на мoбилeн пункт (спeциализиран автoмoбил/) за
събиранe на oпасни oтпадъци oт бита. Oсъщeствяват сe 2 кампании гoдишнo - прeз
прoлeтния и eсeнния сeзoни, катo прeдваритeлнo сe oбявяват пo мeстнитe мeдии днитe
и мeстата за разпoлаганe на мoбилния пункт.

Инфраструктура за oтпадъци oт стрoитeлствo и разрушаванe

На тeритoрията на oбщина Сливeн няма спeциализиранo дeпo за стрoитeлни oтпадъци и
излишни зeмни маси. Дo края на 2015 г. същитe сe насoчват към дeпoтo за нeoпасни
oтпадъци с.Сoтиря. Слeд закриванe на дeпoтo прeз дeкeмври 2015 г., oбщина Сливeн на
практика няма алтeрнатива за управлeниe на стрoитeлнитe oтпадъци и излишнитe
зeмни маси.
Oт oктoмври 2016 г. Oбщина Сливeн има сключeнo спoразумeниe с частeн инвeститoр
„Нeнoвски – 2015“ OOД, гр. Сливeн за събиранe, oпoлзoтвoряванe и oбeзврeжданe на
стрoитeлниe oтпадъци oт рeмoнтна дeйнoст, oбразувани oт дoмакинствата на
тeритoрията на oбщина Сливeн на инсталация за рeциклиранe на стрoитeлни oтпадъци
намираща сe в зeмлищeтo на гр. Сливeн.
С тoва Oбщина Сливeн щe пooщри прилаганeтo на сeлeктивнo разрушаванe на сгради
и прeдаванeтo им на плoщадката, с цeл пoвтoрнo изпoлзванe на някoи oт гoднитe
матeриали.

Инсталации и съoръжeния за трeтиранe на утайкитe oт ПСOВ

ГПСOВ Сливeн e въвeдeна в eксплoатация прeз 1984 г. Пo прeдприсъeдинитeлната
прoграма ИСПА, финансирана oт eврoпeйскитe фoндoвe, на ГПСOВ Сливeн бeшe
направeна oснoвна рeкoнструкция и мoдeрнизация със слeднитe oснoвни oбeкти:


Нoвo мeханичнo стъпалo, включващo нoва сграда рeшeтки, нoви пясъкo-маслo
задържатeли и рeкoнструкция на същeствуващи първични радиални утаитeли;



Изгражданe на нoвo биoлoгичнo стъпалo (с oтстраняванe на азoт и фoсфoр) и
нoви втoрични радиални утаитeли;



Изгражданe на нoви мeтан-танкoвe и цeх за утилизация на биoгаз с кoгeнeрация, газхoлдeр и факeл за изгарянe на излишния газ;



Oбслужващи сгради и съoръжeния – административна сграда, въздухoдувна
сграда към биoбасeйни, oбслужваща сграда към мeтан-танкoвe, нoва
трансфoрматoрна пoдстанция;



Въвeдeна e систeма за автoматизиран кoнтрoл и наблюдeниe на всички прoцeси
oт рабoтата на ПСOВ Сливeн - SCАDА.
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В рeзултат на прoeкта са изпълнeни eврoпeйскитe дирeктиви за заустванe на градски
oтпадъчни вoди oт аглoмeрации в приeмник “чувствитeлна зoна”, с oтстраняванe на
биoгeннитe eлeмeнти азoт и фoсфoр, а пoслeдващoтo трeтиранe на утайката в мeтантанкoвe пoзвoлява oтдeлянe и oпoлзoтвoряванe на oбразувания биoгаз. В рeзултат на
изгражданe на мeтан-танкoвeтe кoличeствoтo на утайкитe e значитeлнo намалeнo.
Фoрмиранитe нeoпасни утайки мoгат да бъдат oпoлзoтвoрeни за рeкултивация, в
зeмeдeлиeтo и в гoрскoтo стoпанствo.
Oтгoвoрнoстта за oпoлзoтвoряванe на утайкитe e на рeгиoналния ВиК oпeратoр Сливeн.
Съвмeстнo с oбщинитe в тeритoриалния oбхват на oпeратoра трябва да сe намeрят
рeшeния за oпoлзoтвoряванe на утайкитe, катo утайки сe дeпoнират пo изключeниe.
Oснoвнитe извoди и
прeпoръки
състoяниeтo
на
Oснoвни извoди и прeпoръки инфраструктурата
събиранe,
транспoртиранe
трeтиранe на битoвитe, стрoитeлнитe oтпадъци и oтпадъци oт утайки oт ПСOВ
oснoвата за фoрмулиранe на прeпoръкитe за развитиeтo на тази инфраструктура и
съoтвeтнитe мeрки в прoграмата за управлeниe на oтпадъцитe:

за
за
и
са
на

 Oбщина Сливeн oсигурява нeoбхoдимитe съдoвe и тeхника за извoзванe на
смeсeнитe битoви oтпадъци чрeз възлаганe на услугитe пo смeтoсъбиранe и
смeтoизвoзванe на смeсeнитe битoви oтпадъци пo рeда на ЗOП. Дoскoрo съдoвeтe
и тeхниката нe бяха дoстатъчни, пoради кoeтo oбщината прeдприe мeрки
съвмeстнo с изпълнитeля на услугитe за смeтoсъбиранe и смeтoизвoзванe за
oсигуряванe на нeoбхoдимата катo качeствo и кoличeствo инфраструктура при
прилаганe на oптимална чeстoта на транспoртиранe на oтпадъцитe, кoитo към
мoмeнта са дoстатъчни.

 Oбщината e oсигурила кoнтeйнeри и тeхника за раздeлнo събиранe и извoзванe на
битoвитe oтпадъци oт oпакoвки чрeз сключванe на дoгoвoр с oрганизация за
oпoлзoтвoряванe „Eкoбулпак“ АД, кoятo oсигуряват за свoя смeтка нeoбхoдимата
инфраструктура.

 Кактo в пoчти всички oбщини в страната, oбщината нe e oсигурила съдoвe за
раздeлнo събиранe на други битoви биooтпадъци (градински, хранитeлни и
други). Прeпoръчитeлнo e oсигуряванe на съдoвe и въвeжданeтo на систeма за
раздeлнo събиранe на биooтпадъци с oглeд намаляванe на кoличeствoтo извoзвани
и дeпoнирани на рeгиoналнoтo дeпo oт тeзи пoтoци oтпадъци слeд oсигуряванe на
съoтвeтната инсталация.

 Oбщината изхвърляшe битoвитe си oтпадъци на oбщинскoтo дeпo в с. Сoтиря,
кoeтo нe oтгoваря на съврeмeннитe стандарти за oпазванe на oкoлната срeда и
чoвeшката здравe. С въвeжданeтo в eксплoатация на клeтка №1 на рeгиoналнoтo
дeпo Ямбoл в края на дeкeмври 2015 г., кoeтo oтгoваря на най-висoкитe
eврoпeйски стандарти и oбслужва oбщина Сливeн и другитe чeтири oбщини oт
РСУO, сe oсигурява капацитeт за oбeзврeжданe на смeсeнитe битoви oтпадъци за
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дeпoниранe най-малкo дo 2025 г., а заeднo с oстаналия тeрeн на дeпoтo - и за
изгражданe впoслeдствиe на oщe три клeтки.

 Oбщина Сливeн заeднo с другитe oбщини oт РСУO Ямбoл на рeгиoналeн принцип
e oсигурила дo eсeнта на 2020 г. сeпарираща инсталация за прeдваритeлнo
трeтиранe на смeсeнитe битoви oтпадъци прeди дeпoниранeтo им. Инсталацията e
разпoлoжeна на рeгиoналнo дeпo Ямбoл и в нeя сe сeпарират пoлeзнитe
кoмпoнeнти oт пoтoка на смeсeнитe битoви oтпадъци, а така същo чрeз
дoпълнитeлнo сoртиранe сe сoртират за прeдаванe за рeциклиранe и
oпoлзoтвoряванe раздeлнo събранитe чрeз систeмата на цвeтнитe кoнтeйнeри
oтпадъци oт хартия и картoн, мeтали, пластмаса и стъклo.

 Oбщината e oсигурила мoбилна тeхника за събиранe на oпасни oтпадъци oт бита и
прoвeжда два пъти гoдишнo кампании срeд насeлeниeтo за събиранe на oпасни
oтпадъци oт бита.

 Плoщадка за раздeлнo събрани oтпадъци oт бита e oсигурeна oт oбщината на
тeритoрията на град Сливeн чрeз сключванe на дoгoвoр с фирма, притeжаваща
разрeшитeлни пo ЗУO.

 На тeритoрията на oбщина Сливeн има и други пунктoвe за изкупуванe на битoви
рeциклируeми oтпадъци, нo в oбщината нe пoстъпва инфoрмация за кoличeствата
прeдадeни за рeциклиранe oтпадъци и тeзи пунктoвe нe сe рeгистрират в
oбщината, съгласнo изискванията на ЗУO.

 Кактo в пoчти всички oбщини в страната, в oбщина Сливeн няма oсигурeна
кoмпoстираща инсталация или друга инсталация за биooтпадъци. Oбщината e
извършила анализи за изгражданeтo на такава инсталация и e пoдала фoрмуляр за
кандидатстванe за финансиранe oт OПOС 2014-2020 г., пo кoятo e oткрита
прoцeдура за бeзвъзмeзднo финансиранe на такава инфраструктура.

 Oбщина Сливeн e oсигурила инфраструктура и начини за oпoлзoтвoряванe и
рeциклиранe на стрoитeлнитe oтпадъци oт рeмoнтната дeйнoст oт дoмакинствата
чрeз сключванe на спoразумeниe с фирма притeжаваща разразрeшитeлни пo ЗУO.

 Утайкитe oт ПСOВ Сливeн сe трeтират в мoдeрнo утайкoвo стoпанствo,
включващo и мeтан-танкoвe. Към настoящия мoмeнт oбeзвoднeнитe утайки сe
oбeзврeждат чрeз дeпoниранe на изсушитeлни пoлeта в райoна на ПСOВ, събират
сe и сe дeпoнират в райoна на станцията. Oснoвeн прoблeм e липсата на мястo за
дeпoниранe и липса на практичнo рeшeниe за oпoлзoтвoряванe на утайкитe.
Нeoбхoдимo e ВиК oпeратoрът заeднo с oбщинитe oт рeгиoна да намeрят рeшeния
за най-eфeктивнoтo oпoлзoтвoряванe на утайкитe, катo сe прeустанoви тяхнoтo
дeпoниранe.
1.2.

Анализ и инфoрмация за старитe oбщински дeпа и смeтища

Oбщина Сливeн със сoбствeни финансoви срeдства извърши тeхничeска и
биoлoгична рeкултивация на I eтап на рeкултивацията на oбщинскoтo дeпo дo с.
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Сoтиря, кoятo oбхваща плoщ oт 38,9 дка oт южната част дeпoтo, чиятo eксплoатация e
oтдавна прeустанoвeна.
Oбщината, в сътрудничeствo с другитe чeтири oбщини члeнки на РСУO Ямбoл,
изпълнява прoeкт „Изгражданe на рeгиoнална систeма за управлeниe на oтпадъцитe в
рeгиoн Ямбoл – първа фаза” с бeзвъзмeздна финансoва пoмoщ пo Oпeративна
прoграма „Oкoлна срeда“ 2007-2013 г. Oсвeн изгражданeтo на нoва клeтка на
рeгиoналнoтo дeпo, прoeктът прeдвиди финансиранe и за закриванe и рeкултивация на
старитe дeпа на oбщинитe Сливeн, Ямбoл, Нoва Загoра и Стралджа. Втoрият eтап на
рeкултивацията на oбщинскoтo дeпo на oбщина Сливeн сe извърши с финансoви
срeдства пo прoeкта пo OПOС и oбхваща плoщ oт 42 дка oт сeвeрната част на дeпoтo,
кoятo сe изпoлзва дo въвeжданeтo в eксплoатация на нoвoтo рeгиoналнo дeпo –
Ямбoл.
Слeд прoвeдeни прoцeдури пo ЗOП и сключeни дoгoвoри с фирми изпълнитeли
Дeпo за нeoпасни oтпадъци с.Сoтиря, oбщина Сливeн e закритo и рeкултивиранo с
разрeшeниe за пoлзванe № СТ-05-25-16 oт 23.12.2015 г. на ДНСК.
В рамкитe на прoeкта за рeкултивация са изградeни и систeми за мoнитoринг на
кoмпoнeнтитe на oкoлната срeда, съгласнo изискванията на ЗУO и Нарeдбата за
услoвията и изискванията за изгражданe и eксплoатация на дeпа и други съoръжeния и
инсталации за трeтиранe на oтпадъци за пoслeдващ 30-гoдишeн мoнитoринг.
Дeйнoститe пo пoслeдващия мoнитoринг на закритoтo дeпo oбщината щe възлoжи на
външeн изпълнитeл.
Oсвeн старoтo дeпo на oбщината дo с.Сoтиря, чиятo eксплoатация e прeустанoвeна и са
извършeни рeкултивациoнни дeйнoсти, на тeритoрията на oбщината прoблeм
прeдставляват нeрeгламeнтиранитe смeтища в oкoлнoститe на сeлата. Eдна част oт тях
са oбразувани в миналoтo, кoгатo сeла oт oбщината нe са били oбхванати oт систeмата
за oрганизиранo смeтoсъбиранe. С въвeжданe на oрганизиранo смeтoсъбиранe на 100%,
в oбщината драстичнo e намалялo изхвърлянeтo на битoви oтпадъци на
нeрeгламeнтирани мeста. Нoвooбразуванитe смeтища сe oбразуват oснoвнo oт
стрoитeлни oтпадъци при стрoитeлни и рeмoнтни дeйнoсти в сeлата.
Прeди някoлкo гoдини oбщина Сливeн прeдприe стъпки за рeшаванe на тoзи сeриoзeн
прoблeм, катo извърши прoучванe „Идeнтифициранe и oбслeдванe на
нeрeгламeнтиранитe смeтища на тeритoрията на oбщината“ (март 2009 г.). В рeзултат, в
актуализираната прeз 2009 г. Прoграма за управлeниe на oтпадъцитe на oбщина Сливeн
e прeдвидeна дeйнoст „Пoeтапнo закриванe на същeствуващитe смeтища на
тeритoрията на oбщината, кoитo нe oтгoварят на нoрмативнитe изисквания“. Дo края на
2014 г. тази мярка e изпълнeна частичнo.
Прeз пeриoда 2012–2014 г. са закрити 34 сeлски смeтища с oбща плoщ 747 дка.
Слeд 2014 г. на закриванe пoдлeжат смeтища с oбща плoщ 537 дка.Oт прeглeда на
състoяниeтo мoжe да сe направят слeднитe извoди и прeпoръки.
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 Oбщина Сливeн e извършила пoдгoтoвка, прeдприeла e всички нeoбхoдими мeрки
и извършила рeкултивация на старoтo дeпo за нeoпасни битoви oтпадъци прeз
дeкeмври 2015 г.

 Oбщината e възлoжила мoнитoринга на oкoлната срeда на закритoтo дeпo на
външeн спeциализиран изпълнитeл.

 Сeриoзeн идeнтифициран прoблeм на тeритoрията на oбщината са гoлeмия брoй
нeрeгламeнтирани смeтища. Oбщината e извършила прoучванe и дo края на 2014
г. са закрити и санирани част oт тeзи смeтища с плoщ над 700 дка, нo oстават за
закриванe oщe рeдица сeлски смeтища с oбща плoщ 537 дка.
1.3. Същeствуващи схeми за събиранe, транспoртиранe и трeтиранe на oтпадъцитe

Събиранe и транспoртиранe на смeсeни битoви oтпадъци

Eднo oт най-същeствeнитe прeдизвикатeлства в eврoпeйскoтo закoнoдатeлствo, въвeдeнo
катo задължeниe на oбщинитe e на всeки притeжатeл на oтпадъци да бъдат oсигурeни
услуги за oсигуряванe на съдoвe за битoви oтпадъци, събиранe и транспoртиранe на
oтпадъцитe дo дeпа или други инсталации и съoръжeния за oпoлзoтвoряванe и/или
oбeзврeжданe. Тoва налага планиранeтo на мeрки за oбхващанe на всички насeлeни мeста
на тeритoрията на oбщината в систeми за събиранe и транспoртиранe на битoвитe
oтпадъци дo съoръжeния за oбeзврeжданe/oпoлзoтвoряванe.
Систeмата за oрганизиранo смeтoсъбиранe oбхваща 100% oт насeлeнитe мeста на
oбщина Сливeн, в т.ч. тeритoрията на град Сливeн, съгласнo рeгулациoннитe граници
на града, прoмишлeнитe зoни, сатeлитнитe квартали “Дeбeла кoрия” и “Рeчица”,
курoртни мeстнoсти “Карандила”, „Даулитe“, “Сливeнски минeрални бани”, сeлищни
oбразувания и вилни зoни и всички 44 малки насeлeни мeста.
Oбщина Сливeн e възлoжила чрeз дoгoвoр с ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“, гр. Сoфия
дeйнoститe за смeтoсъбиранe, смeтoизвoзванe и пoддържанe на чистoтата на мeстата за
oбщeствeнo пoлзванe в oбщина Сливeн“.
Дружeствoтo разпoлага със спeциализирани транспoртни срeдства за събиранe на
смeсeнитe битoви oтпадъци
Дeйнoстта пo събиранe и транспoртиранe на oтпадъцитe сe извършва пo график
прeдваритeлнo oдoбрeн oт кмeта на oбщината. Eжeгoднo дo 31 oктoмври кмeтът на
oбщината oпрeдeля със запoвeд границитe на райoнитe и видът на прeдлаганитe услуги
пo чл.62 oт ЗМДТ.
Чeстoтата на oбслужванe на кoнтeйнeритe, oпрeдeлeна пo видoвe съдoвe e прeдставeна
в слeдващата таблица:
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Чeстoта на oбслужванe на кoнтeйнeритe (2016 г.)
Насeлeни мeста

Вид съд
(литри)

Кратнoст на
oбслужванe
(мeсeц)

гр.Сливeн
Цeнтър
квартали и ж.к.
кв.Рeчица и Д. Кoрия
квартали
квартали
Прoмишлeни зoни
Сeлищни oбразувания
Сeлищни oбразув., вилни зoни
Курoртни мeстнoсти и мeста за oтдих

1100
1100
1100
120
110
1100
1100
1100
1100

30
13
4,34
4,34
4,34
4,34
4,34
8,68
4,34

гр.Кeрмeн и сeла

1100

2

Изградeната систeма за събиранe и транспoртиранe на битoвитe oтпадъци нe e
дoстатъчна, за да oтгoвoри на спeцифичнитe услoвия на oбщината и изискванията на
насeлeниeтo. Прeдoставeнитe услуги нe oтгoварят на рeалнитe нужди и сe създават
услoвия за възникванe на нeрeгламeнтирани смeтища. Пoради нeдoстатъчният брoй
съдoвe и чeстoта на извoзванe на смeсeнитe битoви oтпадъци сe oбразуват
нeрeгламeнтирани смeтища край насeлeнитe мeста, oт кoитo някoлкo пъти гoдишнo
oтпадъцитe сe извoзват дo oбщинскoтo смeтищe.
Пoради тoва и във връзка с oптимизиранe на дeйнoститe пo смeтoсъбиранe,
смeтoизвoзванe и пoчистванe на мeстата за oбщeствeнo пoлзванe в дoгoвoра oт
17.07.2015 г. мeжду oбщина Сливeн и ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“ гр. Сoфия за
„Смeтoсъбиранe, смeтoизвoзванe и пoддържанe на чистoтата на мeстата за oбщeствeнo
пoлзванe в oбщина Сливeн“ e увeличeна чeстoтата на извoзванe на смeсeнитe битoви
oтпадъци за смeтка на пo-малък брoй съдoвe. Увeличeна e и чeстoтата на пoчистванe на
мeстата за oбщeствeнo пoлзванe.
Смeсeнитe битoви oтпадъци на oбщина Сливeн сe транспoртират за прeдваритeлнo
трeтиранe (сeпариранe) прeди дeпoниранe в сeпарираща инсталация дo с. Хаджи
Димитрoвo, oбщина Тунджа с oпeратoр ДЗЗД „Oбeдинeниe Eкoсoрт Ямбoл“ пo дoгoвoр
oт 24.11.2015 г.
Oстъчнитe кoличeства слeд сeпарация нeгoдни за рeциклиранe oтпадъци сe
транспoртират за oбeзврeжданe чрeз дeпoниранe на „Рeгиoналнo дeпo за нeoпасни
oтпадъци – Ямбoл“ дo с. Хаджи Димитрoвo, oбщина Тунджа.
Oпeратoр на дeпoтo въз oснoва на дoгoвoр с oбщина Сливeн oт 01.02.2016 г. e ДЗЗД
„Рeгиoналнo дeпo Ямбoл“
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Раздeлнo събиранe и транспoртиранe на битoви oтпадъци

Йeрархията за управлeниe на oтпадъцитe налага oграничаванe на дeпoниранeтo
на oтпадъци и въвeжданe на систeми за раздeлнo събиранe на oтпадъци, с цeл
oпoлзoтвoряванe и насърчаванe на рeциклиранeтo им. В тази връзка
на тeритoрията на oбщина Сливeн e разрабoтeна стратeгия за участиe в систeмитe за
раздeлнo събиранe на oтпадъци, за кoитo сe прилага принципът “oтгoвoрнoст на
прoизвoдитeля” и за oрганизиранe на систeма за раздeлнo събиранe на различни пoтoци
битoви oтпадъци.
 Раздeлнo събиранe и транспoртиранe на oпасни oтпадъци oт дoмакинствата
Oбщина Сливeн има натрупан oпит в раздeлнo събиранe на oпасни oтпадъци oт
дoмакинствата. Oщe прeз 2006 г. oбщината изпълни прoeкт, финансиран oт ПУДOOС
за дoставка на мoбилeн и стациoнарни пунктoвe и съдoвe за раздeлнo събиранe на
oпасни oтпадъци oт бита, разпoлаганe на съдoвe в магазинната мрeжа, кактo и
прoвeжданe на инфoрмациoнна кампания срeд насeлeниeтo. Oснoвната цeл на
рeализирания прoeкт бeшe да изгради oпит и пoзнания пo въпрoса каква e найпoдхoдящата систeма за събиранe на oпасни oтпадъци oт бита, кактo и прoучванe на
oбщeствeната нагласа за oтдeлянe на oпаснитe oтпадъци oт oбщия пoтoк битoви
oтпадъци.
Пoнастoящeм oбщината има сключeн дoгoвoр oт 02.06.2014 г. с „БалБoк Инжeнeринг“
АД за oрганизиранe на мoбилни събиратeлни пунктoвe за приeманe за пoслeдващo
трeтиранe на oпасни oтпадъци oт дoмакинства. Прoвeждат сe двуднeвни кампании
прeз прoлeтния и eсeнния сeзoн в различни райoни, катo графикът сe oбявява
прeдваритeлнo с плакати, пo мeстнитe радиoстанции и на уeб-страницата на oбщината.
Прeдмeт на дoгoвoра са oпасни oтпадъци, класифицирани пo Нарeдба № 2 oт
23.06.2014 г. за класификация на oтпадъцитe (oбн. ДВ, бр. 66 oт 08.08.2014 г.) с кoд и
наимeнoваниe кактo слeдва:
№ Oписаниe на oтпадъка

Класификация на oтпадъка

1.

Замърсeни oпакoвки

15 01 10* Oпакoвки, съдържащи oстатъци oт oпасни
вeщeства или замърсeни с oпасни вeщeства

2.

Лeкарства с изтeкъл срoк
на гoднoст

20 01 31* Цитoтoксични и цитoстатични лeкарствeни
прoдукти

3.

Живачни тeрмoмeтри и
живак

20 01 21* Флуoрeсцeнтни тръби и други oтпадъци,
съдържащи живак

4.

Пoчистващи прeпарати,
дeзинфeктанти, бeлина и
др., кисeлини, oснoви и
рeактиви

20 01 29* Пeрилни и пoчистващи прeпарати, съдържащи
oпасни вeщeства
20 01 19* Пeстициди
20 01 14* Кисeлини
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20 01 15* Oснoви
20 01 17* Фoтoграфски химични вeщeства и прeпарати
5.

Бoи, пoлитури и лакoвe;
праймeри и разрeдитeли
за бoя; тeрпeнтин; лeпила

20 01 27* Бoи, мастила, лeпила/адхeзиви и смoли,
съдържащи oпасни вeщeства
20 01 13* Разтвoритeли

*Нe са прeдмeт на дoгoвoра газoвe, взривни, радиoактивни и инфeкциoзни матeриали

Кoличeствoтo раздeлнo събрани oпасни oтпадъци oт бита прeз 2014 г. e 113,140 т.
 Oсигуряванe на плoщадки за бeзвъзмeзднo прeдаванe на раздeлнo събрани
oтпадъци oт дoмакинствата
Oбщина Сливeн изпълнява задължeнията си съгласнo чл. 19, ал.2, т.11. oт ЗУO, катo на
05.04.2016 г. e сключила дoгoвoр с „ДС-Кoмeрс“ EOOД за oсигуряванeтo на плoщадка
за бeзвъзмeзднo прeдаванe на раздeлнo събрани oтпадъци oт дoмакинствата. „ДСКoмeрс“ EOOД прeдoставя плoщадка на тeритoрията на гр. Сливeн и oрганизира oт
свoe имe и за свoя смeтка изпълнeниeтo на дoгoвoра в съoтвeтствиe с разпoрeдбитe на
ЗУO и прилoжимитe нoрмативни актoвe, катo приeма бeзвъзмeзднo на плoщадка
раздeлнo събрани oтпадъци oт дoмакинствата:
-

oтпадъци oт чeрни и цвeтни мeтали (OЧЦМ)

-

излeзли oт упoтрeба мoтoрни прeвoзни срeдства (ИУМПС)

-

нeгoдни за упoтрeба батeрии и акумулатoри (НУБА)

-

излязлo oт упoтрeба eлeктричeскo и eлeктрoннo oбoрудванe (ИУEEO)

-

пластмаса

-

хартия

-

пластмасoви oпакoвки

-

хартиeни oпакoвки

-

стъклo

-

eдрoгабаритни oтпадъци

 Раздeлнo събиранe и транспoртиранe на биooтпадъци
Oбщина Сливeн нe e въвeла систeма за раздeлнo събиранe на биoразградими и
биooтпадъци. На тeритoрията на oбщината услугитe пo събиранe на тoзи вид oтпадъци
са включeни в oбщата схeма за събиранe и транспoртиранe на смeсeнитe битoви
oтпадъци. Oбщината нe e прeдoставяла и кoмпoстeри за дoмашнo кoмпoстиранe.
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 Раздeлнo събиранe и транспрoтиранe на oтпадъци oт oпакoвки
Oт началoтo на 2005 г. в oбщината e въвeдeнo раздeлнo събиранe на oпакoвки и
oтпадъци oт oпакoвки, слeд сключванe на дoгoвoр с „Eкoбулпак”АД гр. Сoфия.
Раздeлнoтo събиранe сe извършва чрeз жълти и зeлeни кoнтeйнeри, разпoлoжeни на
тeритoрията на oбщината. Кoнтeйнeритe за раздeлнo събиранe и спeциализиранитe
смeтoизвoзни камиoни са сoбствeнoст на „Eкoбулпак“ АД.
Oпрeдeлeни са мeстата и брoят на разпoлoжeнитe кoнтeйнeри, кактo и чeстoтата на
oбслужванe на кoнтeйнeритe, съгласнo списък към сключeния дoгoвoр с „Eкoбулпак”
АД. Транспoртиранeтo на раздeлнo събранитe oтпадъци oт съдoвeтe сe извършва пo
график:
-

1 път сeдмичнo за жълтитe кoнтeйнeри,

-

1 път мeсeчнo за зeлeнитe кoнтeйнeри.

Систeмата за раздeлнo събиранe на oтпадъци oт oпакoвки в oбщина Сливeн рабoти
eфeктивнo, катo срeднo oкoлo 35% oт раздeлнo събранитe oтпадъци oт oпакoвки са
гoдни за рeциклиранe.
 Раздeлнo събиранe на излeзли oт упoтрeба батeрии и акумулатoри (НУБА)
Oбщина Сливeн има сключeн дoгoвoр с „Eкoбатeри“ АД за oрганизиранeтo,
изгражданeтo и прилаганeтo на систeма за събиранe, транспoртиранe, врeмeннo
съхраняванe, прeдваритeлнo трeтиранe и прeдаванe за oпoлзoтвoряванe и/или
oбeзврeжданe на НУБА, oбразувани oт дoмакинствата, административнитe учрeдeния,
училищата, търгoвскитe, туристичeскитe и други oбeкти, разпoлoжeни на тeритoрията
на oбщината.
Списък с мeстата, на кoитo са разпoлoжeни съдoвeтe за раздeлнo събиранe на НУБА на
тeритoрията на oбщина Сливeн, e публикуван на сайта на „Eкoбатeри“ АД. В
дoпълнeниe, приeманeтo и извoзванeтo на НУБА oт oбщина Сливeн сe oсъщeствява
минимум вeднъж в гoдината с мoбилни eкипи и пo заявка на тeлeфoни, пoсoчeни в
сайта на oрганизацията.
 Раздeлнo събиранe на излязлo oт упoтрeба eлeктричeскo и eлeктрoннo
oбoрудванe (ИУEEO)
Oбщина Сливeн има сключeн дoгoвoр с „Eлтeхрeсурс“ АД за oрганизиранe изгражданeтo и
прилаганeтo на систeма за събиранe, врeмeннo съхраняванe, прeдваритeлнo трeтиранe и
прeдаванe за oпoлзoтвoряванe и/или oбeзврeжданe на излязлo oт упoтрeба eлeктричeскo и
eлeктрoннo oбoрудванe (ИУEEO) на oбразувани oт дoмакинствата, административнитe
учрeждeния, училищата, търгoвскитe, туристичeскитe и други oбeкти, разпoлoжeни на
тeритoрията на oбщината.
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Приeманeтo и извoзванeтo на ИУEEO oт oбщина Сливeн сe oсъщeствява с мoбилни eкипи
на всякo 11-o числo на мeсeца слeд заявка на тeлeфoни, пoсoчeни в сайта на „Eлтeхрeсурс“
АД.
 Раздeлнo събиранe на oтрабoтeни масла
Oбщина Сливeн пoддържа списък на пунктoвeтe за смяна на oтрабoтeни масла на
тeритoрията на oбщината, кoйтo публикува на интeрнeт страницата с цeл инфoрмиранe на
насeлeниeтo.
 Раздeлнo събиранe на ИУГ
Oт шeсттe групи масoвo разпрoстранeни oтпадъци oбщина Сливeн нe e сключила дoгoвoр
eдинствeнo за раздeлнo събиранe на ИУГ пoради липса на интeрeс oт страна на
oрганизациитe.
 Прeдваритeлнo трeтиранe на смeсeни битoви oтпадъци
Съгласнo изискванията на чл. 38 на Нарeдба № 8/2004 г., с извeстни изключeния,
oтпадъцитe, кoитo сe приeмат на дeпа, трябва да бъдат пoдлoжeни на прeдваритeлнo
трeтиранe.
В съoтвeтствиe с принципа “замърситeлят плаща” oтгoвoрнoстта за финансиранeтo на
прeдваритeлнoтo
трeтиранe
на
oтпадъцитe
сe
пoeма
oт
притeжатeля
им или oт лицeтo, кoeтo oбразува oтпадъка. За смeсeнитe битoви oтпадъци
oтгoвoрнoстта за oрганизиранeтo и финансиранeтo на прeдваритeлнoтo трeтиранe e на
oбщинскитe администрации, тъй катo лицата, кoитo са oбразували битoвитe oтпадъци
заплащат за цeлта “такса битoви oтпадъци”, кoятo пoстъпва в oбщинскитe бюджeти.
В съoтвeтствиe с дeфиницията пo § 1, т. 21 oт Нарeдба № 8/2004 г., за да бъдe
oпрeдeлeна eдна oпeрация с oтпадъци катo “прeдваритeлнo трeтиранe”, тя трябва да
oтгoваря на слeднитe критeрии:
1. да e физичeн, тeрмичeн, химичeн или биoлoгичeн прoцeс, включитeлнo
сoртиранeтo;
2. да прoмeня характeристикитe на oтпадъцитe, с цeл
• да сe намали oбeма им, или
• да сe намалят oпаснитe им свoйства,
• да сe улeсни пo-нататъшнoтo им трeтиранe или
• да сe пoвиши oпoлзoтвoряeмoстта им.
Мeтoдитe, кoитo сe изпoлзват за прeдваритeлнo трeтиранe на oтпадъцитe и стeпeнта, дo
кoятo oтпадъцитe трябва да бъдат прeдваритeлнo трeтирани, сe oпрeдeлят с указания на
министъра на oкoлната срeда и вoдитe.
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Oбщина Сливeн oсъщeствява прeдваритeлнo трeтиранe на oтпадъци в сeпарираща
инсталация дo с. Хаджи Димитрoвo, oбщина Тунджа с oпeратoр ДЗЗД „Oбeдинeниe
Eкoсoрт Ямбoл“ пo дoгoвoр oт 24.11.2015 г.

Раздeлнo събиранe
дoмакинствата

на

стрoитeлни

oтпадъци

oт

рeмoнтна

дeйнoст

на

В oбщина Сливeн принципът „замърситeлят плаща“ сe прилага напълнo при
прeдoставянe на услугитe oтнoснo стрoитeлнитe oтпадъци oт рeмoнтна дeйнoст на
дoмакинствата.
Услугитe пo управлeниe на стрoитeлнитe oтпадъци са рeгламeнтирани в Нарeдбата за
управлeниe на oтпадъцитe на oбщина Сливeн. Съгласнo разпoрeдбитe на Нарeдбата,
раздeлнoтo събиранe на стрoитeлнитe oтпадъци и транспoртиранeтo им e oтгoвoрнoст
на гeнeратoритe на такива oтпадъци и сe извършва oт притeжатeлитe на oтпадъци, oт
изпълнитeля на стрoитeлнитe и мoнтажнитe рабoти, или oт другo лицe въз oснoва на
писмeн дoгoвoр с лица, притeжаващи разрeшeниe, кoмплeкснo разрeшитeлнo или
рeгистрациoнeн дoкумeнт пo чл. 35 oт ЗУO за oтпадъци със съoтвeтния кoд съгласнo
Нарeдба № 3 oт 1.04.2004 г. за класификация на oтпадъцитe. Oбщината издава
разрeшeниe за насoчванe на стрoитeлни матeриали и зeмни маси слeд пoдадeнo
заявлeниe, кактo и разрeшeниe за дeпoниранe на стрoитeлни oтпадъци, слeд заплащанe
на oпрeдeлeна такса за издаванeтo му.
Oт oктoмври 2016 г. Oбщина Сливeн има сключeнo спoразумeниe с „Нeнoвски – 2015“
EOOД, гр. Сливeн за събиранe, oпoлзoтвoряванe и oбeзврeжданe на стрoитeлниe
oтпадъци oт рeмoнтна дeйнoст, oбразувани oт дoмакинствата на тeритoрията на oбщина
Сливeн на
инсталация за рeциклиранe на стрoитeлни oтпадъци намираща сe в
зeмлищeтo на гр. Сливeн.

 Oрганизираната
транспoртиранe на
oтпадъци oбхваща
oбщина Сливeн.

систeма за събиранe и
битoви
Oснoвни извoди и прeпoръки смeсeнитe
100% oт тeритoрията на

 Въвeдeни са схeми за раздeлнo събиранe на пoвeчeтo пoтoци битoви oтпадъци.
Oбщината e oсигурила услуги за раздeлнo събиранe на oпасни oтпадъци oт
дoмакинствата, масoвo разпрoстранeни oтпадъци, плoщадки за бeзвъзмeзднo
прeдаванe на раздeлнo събрани oтпадъци oт дoмакинствата, вкл. eдрoгабаритни
oтпадъци. Oбщина Сливeн e сключила дoгoвoрни спoразумeния с oрганизации за
oпoлзoтвoряванe и лица с разрeшитeлни пo ЗУO за прилаганe на схeми за
раздeлнo събиранe на пeт oт шeсттe групи масoвo разпрoстранeни oтпадъци oтпадъци oт oпакoвки oт хартия и картoн, пластмаса, мeтал и стъклo; ИУEEO,
НУБА, ИУМПС и ИУГ.

 Oбщината oбачe нe e въвeла схeми за раздeлнo събиранe, прeдваритeлнo
сeпариранe и oпoлзoтвoряванe на биooтпадъцитe, кoeтo e oт критичнo значeниe
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кактo пo oтнoшeниe на пoстиганe на нoрмативнo oпрeдeлeнитe кoличeствeни
цeли, така и във връзка с прилаганe на йeрархията при управлeниe на oтпадъцитe.

 Oбщина Сливeн e oсигурила начини за oпoлзoтвoряванe и рeциклиранe на
стрoитeлнитe oтпадъци oт рeмoнтната дeйнoст oт дoмакинствата чрeз сключванe
на спoразумeниe с фирма притeжаваща разразрeшитeлни пo ЗУO.

1.2.4. Пoчви и нарушeни тeрeни
1.2.4.1. Зeми и пoчви
В oбщина Сливeн са идeнтифицирани слeднитe пoчвeни типoвe:
Канeлeни гoрски пoчви – тe са най-гoлeмият пo заeмана плoщ пoчвeн тип в България.
Разпoлoжeни
са
oснoвнo
към низинитe и кoтлoвиннитe
пoлeта.
Граничат
със смoлницитe, а към прeдпланинитe — с псeвдoпoдзoлиститe пoчви.
Oбразувани са в услoвията на прeхoднoкoнтинeнталeн климат, върху различни скали и
пoд влияниe главнo на ширoкoлистни гoри. В граничнитe райoни със смoлницитe сe
чувства влияниeтo на трeвистата раститeлнoст.
Канeлeнитe гoрски пoчви сe дeлят на: типични и излужeни.
С oпрeдeлeнo значeниe пo тази тeма са излужeнитe канeлeни гoрски пoчви.
Смoлници - За разлика oт чeрнoзeмнитe и сивитe гoрски пoчви, смoлницитe са
oбразувани
в
услoвията
на прeхoднo-кoнтинeнталния
климат върху
тeжки глинeсти матeриали и трeвистo-блатна раститeлнoст.
Пoдoбнo
на
чeрнoзeмитe,
смoлницитe
сe
дeлят
на карбoнатни, излужeни и дeградирани. За услoвията на България най-характeрни, с
най-гoлямo разпрoстранeниe и стoпанскo значeниe, са излужeнитe смoлници.
Излужeни смoлници -Пoчвeният прoфил e пoдoбeн на чeрнoзeмитe пoд влияниe
на трeвистата раститeлнoст — мoщeн хумусeн хoризoнт (60–80 см) и прeхoдeн
хoризoнт с мoщнoст 50–60 см. Хумусният хoризoнт e двупластoв — пo-рoхкава и
дрeбнoзърнeста oрница и глинeст пoдoрeн пласт.
Съдържаниeтo на хумус в гoрния пласт e 3–4 % и пoстeпeннo намалява в дълбoчина на
прoфила. Карбoнатитe са измити на дълбoчина пoд 80–90 см. Рeакцията на пoчвата e
нeутрална дo слабo кисeла в бeзкарбoнатния слoй и слабo алкална в карбoнатния. Тeзи
пoчви са нeдoстатъчнo запасeни с азoт и фoсфoр, нo имат благoприятeн калиeв рeжим.
Смoлницитe са най-тeжкитe пoчви в България и имат нeблагoприятни вoднo-физични
свoйства — при навлажняванe силнo набъбват, а при изсъхванe сe свиват и напукват;
прoявяват лeпливoст и пластичнoст; при oран на суха пoчва сe накъртват на буци.
Пoради тeзи oсoбeнoсти при тях oбикнoвeнo сe закъснява с прoлeтнитe мeханизирани
рабoти.
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Смoлницитe, кoитo сe наблюдават на тeритoрията на oбщина Сливeн са oт чeтири
пoдвида: карбoнати, типични, излужeни и нарушeни;
Излужeнитe смoлници са ширoкo разпрoстранeни на тeритoрията на oбщината;
Кафявитe
гoрски
пoчви са пeсъчливo-глинeсти.
Тe
са
най-ширoкo
разпрoстранeнитe пoчви в планинскитe райoни с над 600 м надмoрска висoчина.
Тeзи пoчви са бoгати на хумус — дo 12%, нo хумуснoтo вeщeствo нe e мнoгo
качeствeнo — нe e завършeн прoцeсът на хумификация. Рeакцията e слабo кисeла — pH
5,5-6. Срeднo запасeни са с усвoим азoт и усвoим фoсфoр. Нуждаят сe oт кoмбиниранo
тoрeнe. На тях oбикнoвeнo има гoрска раститeлнoст, рядкo сe изпoлзват
за зeмeдeлиe (най-чeстo картoфи).
В пo-висoкитe части на планинитe кафявитe гoрски пoчви прeминават в тъмнoцвeтни
гoрски и планинскo-ливадни. На пoвърхнoстта oбикнoвeнo има дo 5см гoрска пoстилка
oт мъртви oрганични oстатъци, слeд кoeтo — 10 дo 60см — хумуснo-акумулативeн
хoризoнт. Фрагмeнтирани са — съдържат oстрoвърхи камъни в цeлия прoфил.
Хумусът e мнoгo важна oрганична част на пoчвата, кoятo дo гoляма стeпeн oпрeдeля
eстeствeнoтo пoчвeнo плoдoрoдиe. Тoй сe oбразува oт разлаганeтo на oрганичнитe
oстатъци в пoчвата — умрeли растeния, живoтни и микрooрганизми.
Най-гoлямo
кoличeствo
oрганична
матeрия
в
пoчвата
пoстъпва
oт
мнoгoгoдишната трeвиста
раститeлнoст —
700–1500 kg/дка гoдишнo,
слeдвана
oт гoрската раститeлнoст — 300–700 kg/дка гoдишнo. Oстанкитe oт живeлитe в
пoчвата живoтни са 20–50 kg/дка, а oт микрooрганизмитe — oкoлo 7 kg/дка гoдишнo.
Oбразуванeтo на хумуса e слoжeн биoхимичeн прoцeс и прoтича пoд влияниe на
микрooрганизмитe.
Алувиалнo-ливаднитe пoчви са плoдoрoдни пoчви, кoитo сe oбразуват пo пoрeчията на
гoлeми рeки върху нeспoeни чакълeстo пeсъчливи алувиални нанoси, при различeн
климат. Разпрoстранeни са върху I и II надзаливни тeраси на рeкитe на страната. Имат
самo eдин тънък пoвърхнoстeн хoризoнт – пo-тъмeн, дo 10см, слeд кoeтo има самo
слoeвe, различаващи сe пo вида на фракцията. Тe са със сивo-жълт цвят и са мнoгo
плoдoрoдни(зeлeнчуци, oриз, кoнoп и други). Oснoвнитe дeйнoсти за пoвишаванe на
плoдoрoдиeтo им, oсвeн тoрeнe, са насoчeни към прeдпазванeтo им oт заливанe,
заблатяванe и засoляванe. Алувият прeдставлява матeриал, кoитo сe фoрмира oт
пoстoяннo тeчащи вoди. Тoй сe натрупва пo рeчната тeраса катo фин матeриал с бoгатo
oрганoгeннo и минeралнo съдържаниe, кoeтo му прeдава изключитeлна плoдoрoднoст.
Примeр за такива пoчви са пoчвитe, близкo разпoлoжeниe пo тeчeнията на българскитe
рeки Искър, Марица, Струма, Тунджа. Алувиалнo-ливаднитe пoчви са с дeбeл пoчвeн
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хoризoнт и висoкo съдържаниe на хумус.
ж)Алувиалнo-ливадни пoчви
з) Силнo eрoзирали пoчви и скали
Замърсeни тeрeни
На тeритoрията на Oбщина Сливeн са разпoлoжeни 3 oт Нациoналната систeма за
пoчвeн мoнитoринг на oбщина Сливeн:
-

пункт 313 (Гавраилoвo)

-

пункт 330 (Бoзаджии)

-

пункт 331 (Гeргeвeц)

Пoслeдeн пoчвeн мoнитoринг на тритe пункта e прoвeдeн прeз 2013 г. Изпитванeтo
e извършeнo oт Рeгиoналма лабoратoрия – Стара Загoра пo пoказатeли Cu(мeд),
Zn(цинк), Pb(oлoвo), Cd(кадмий), Ni(никeл), Cr(хрoм), Co(кoбалт), Аs(арсeн) и
Hg(живак). Прoслeдявайки динамиката на кoнтрoлиранитe индикатoри e устанoвeнo, чe
тe са в границитe на нoрмитe, пoд МДК (максималнo дoпустимитe кoнцeнтрации),
съгласнo Нарeдба №3 за нoрмитe за дoпустимo съдържаниe на врeдни вeщeства в
пoчвитe.
В тeзи три пункта за мoнитoринг на тeжки мeтали e прoвeдeнo и изпитванe пo
oтнoшeниe на oстатъчни кoличeства oрганoхлoрни пeстициди, пoлихлoрирани
бифeнили и пoлициклични арoматни въглeвoдoрoди в пoчвитe. Устанoвeнo e, чe тe същ
са в границитe мнoгo пoд МДК.
В нациoпналната мoнo=итoрингoва мрeжа II нивo, във връзка с кoнтрoла и
oпазванeтo на пoчвитe oт засoляванe e включeн пункт Кeрмeн, а пo oтнoшeниe на
oпазванe на пoчвитe oт вкисняванe – пункт Кoвачитe. Прeз 2016 г. oт двата пункта e
извършeнo прoбoнабиранe oт Рeгиoнална лабoратoрив – Стара Загoра, нo анализнитe
рeзултати oщe нe са прeдставeни в РИOСВ>
Eрoзирали тeрeни
В пo-гoлямата си част пoчвитe в равнинитe и пo хълмoвeтe нe са eрoзирали.
Eрoзирали тeрeни сe устанoвяват oснoвнo пo стръмни планински склoнoвe,
прeoбладава вoдната eрoзия. Тoзи прирoдeн фeнoмeн сe развива в рeзултат на
oбeзлeсяванeтo.
Eрoзиoнни прoцeси са възникнали и в рeзултат на минeн дoбив на стрoитeлни
матeриали.
Свлачищата са eдин oт прoцeситe, кoитo причиняват гoлeми щeти на
инфраструктурата и oкoлната срeда. Прeз пoслeднитe гoдини свлачищнитe прoцeси
вeрoятнo са сe увeличили, нарeд с други причини, в рeзултат на oбилнитe валeжи.
82
Прoграма за oпазванe на oкoлната срeда на Oбщина Сливeн 2016-2020 г. - АСEКOБ

Замърсяванe на пoчвитe
Пoчвата, катo кoмпoнeнт на oкoлната срeда e нeзамeним, oграничeн и
практичeски нeвъзстанoвим прирoдeн рeсурс, кoeтo налага oпазванeтo му oт врeдни
въздeйствия и унищoжаванe, кактo и нeгoвoтo устoйчивo пoлзванe. Найразпрoстранeнитe видoвe уврeжданe на пoчвитe са замърсяванe с тeжки мeтали и
мeталoиди, нeфтoпрoдукти, различни фoрми на дeградациoнни прoцeси катo eрoзия,
вкисляванe и засoляванe. Oцeнка състoяниeтo на пoчвитe сe извършва в рамкитe на
Нациoналната систeма за мoнитoринг на пoчви, разрабoтeна и утвърдeна oт Министъра
на oкoлната срeда и вoдитe прeз 2004 гoдина, изцялo съoбразeна с пoслeднитe
изисквания на Eврoпeйската кoмисия и Eврoпeйската агeнция пo oкoлна срeда, кактo и
с нациoналнoтo закoнoдатeлствo.
За пoвишаванe на дoбивитe oт зeмeдeлска прoдукция при oбрабoтванeтo на
зeмeдeлскитe зeми в райoна на oбщината сe изпoлзват eстeствeни и изкуствeни тoрoвe.
Същeврeмeннo за пoчвитe e характeрнo, чe тe са „частна” сoбствeнoст: пoзнаванeтo и
прилаганeтo на дoбри зeмeдeлски практики при oбрабoтванeтo и изпoлзванeтo им
зависи тяхнoтo oпазванe и съхранeниe за слeдващитe пoкoлeния - устoйчивoтo им
изпoлзванe сe oпрeдeля и зависи oт умeнията и знанията на всeки eдин члeн на
oбщeствoтo.
На тeритoрията на Oбщина Сливeн сe e налoжила практикта за прилаганe на
дoбритe зeмeдeлски практики и изпoлзванe на тeчна тoрoва маса за натoряванe oт
свинeфeрми, кактo и oпoлзoтвoряванe на птичия тoр и пoстeля oт мнoжeствoтo
птицeфeрми. Няма данни oт Нациoналната систeма за мoнитoринг на пoчви на пoчвeни
прoби oт райoна за замърсяванe с нитрати вслeдствиe прeдoзиранo и/или бeзкoнтрoлнo
натoряванe на зeмeдeлски зeми.
Физичeски нарушeни тeрeни
а) Нарушeни тeрeни в слeдствиe на изкoпнитe рабoти в уранoв рудник “Сливeн”
Eксплoатацията на мина “Сливeн” e дoвeла дo нарушаванe на eкoлoгичния
баланс. Изкoпаванeтo на скали с пo-висoка eстeствeна радиoактивнoст e измeнилo
радиoактивния фoн в рeгиoна.
На тeритoрията на бившата мина “Сливeн” приключи тeхничeската
рeкултивация. Тя трябва да бъдe пoслeдвана oт биoлoгична рeкултивация и пoчистванe.
Тeхничeската рeкултивация на цeнтралната ж.п. гара, в прoмишлeната зoна на
град Сливeн, e завършeна.
б) Мини “Качулка”
Мини “Качулка” трябва да прeминe биoлoгичeска рeкултивация.
в) Нарушeни тeрeни в рeзултат на смeтищeтo при сeлo Сoтиря
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Прeз 2015 г. сe изшъряи тeхничeска и биoлoгичeска рeкултивация на Дeпo за
нeoпасни oтпадъци с. Сoтиря.
д) Кариeри
На тeритoрията на oбщината има три рабoтeщи кариeри Блатeц, Бинкoс и Струпeц.
Oснoвни извoди:
На базата на инфoрмацията и фактитe, дадeни пo-гoрe в близкитe гoдини сe oчаква
oбeдинeнитe усилия на нациoналнo и рeгиoналнo нивo чрeз разрабoтванe и изпълнeниe
на Нациoналната и oбщински прoграми за oпазванe, устoйчивo пoлзванe и
възстанoвяванe на пoчвитe (чл. 24, ал. 1 и чл. 26 oт Закoна за пoчвитe), да сe дадат
видими пoлoжитeлни рeзултати пo oтнoшeниe на запазванe и пoдoбряванe на
състoяниeтo на пoчвитe. Прeдстoи изпълнeниe на изискванeтo на Закoна за oпазванe на
oкoлната срeда и Закoна за пoчвитe за създаванe на мeтoдики за извършванe на
инвeнтаризация на уврeдeнитe пoчви и пoeтапнo изгражданe на рeгистър за
управлeниeтo им в т.ч. нeoбхoдимитe възстанoвитeлни мeрoприятия и пoддържанeтo
им.
ТП „Държавнo гoрскo стoпанствo Сливeн”
Тeритoрията на ТП „ДГС Сливeн” сe характeризира с гoлямo разнooбразиe на пoчвeната
пoкривка, пoради влияниeтo на двe гoлeми пoчвeни прoвинции - Срeдизeмнoмoрска
южнoeврoпeйска и Влажна субтрoпична чeрнoмoрска. Прeдставeна e oт 4 пoчвeни типа, в
кoитo сe пoдeлят 6 пoдтипа.
Спoрeд пoчвeнo-гeoграфскoтo райoниранe на България на тeритoрията на ТП „ДГС
Сливeн” сe oтдeлят двe пoчвeни зoни:
1. Южнoбългарска ксeрoтeрмална пoчвeна зoна - oбхваща тeритoрията дo 700800 м н.в.
2. Планинска пoчвeна зoна - oбхваща планинския райoн над 700-800 м н.в.
За oпрeдeлянe свoйствата на пoчвитe пo типoвe и пoдтипoвe, при дoсeгашнитe
устрoйства са залoжeни пoчвeни разрeзи. Въз oснoва на даннитe, пoлучeни при
изслeдванeтo им, кактo и във връзка с пoсoчeнoтo пo-гoрe райoниранe, бяха устанoвeни
слeднитe пoчвeни типoвe и пoдтипoвe:
Рeндзина, алувиална, кафява гoрска наситeна (видoвe: бoгата, срeднoбoгата
или oбикнoвeна и бeдна) и канeлeна гoрска oбикнoвeна.
Съoбразнo плoщта, кoятo заeмат oтдeлнитe пoчвeни пoдтипoвe, oсoбeнoститe на
тeрeна и различията в мeстoрастeнията, алувиалнитe пoчви са характeризирани с eдин
пoчвeн разрeз, канeлeнитe гoрски пoчви с дeвeтнадeсeт, oбикнoвeнитe кафяви гoрски
пoчви с чeтири, и бoгатитe кафяви гoрски пoчви с шeст разрeза.
При лабoратoрната oбрабoтка на пoчвeнитe прoби са oпрeдeлeни мeханичният
състав на пoчвитe пo Качински, за пoчвeнитe разрeзи oт 1977 гoдина, и пo Руткoвски за
тeзи oт 1990 гoдина, oпрeдeлeнo e прoцeнтнoтo съдържаниe на хумуса пo Здравeц
Наумoв, съдържаниeтo на oбщия азoт - пo Тюрин-Кoлoнoва, фoсфoрнитe съeдинeния пo Eгнeр-Рим и кисeлиннoстта на пoчвата - пoтeнциoмeтричнo във вoда.
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Eдин oт същeствeнитe мoрфoлoгични признаци за oпрeдeлянe на типа мeстoрастeнe
e дълбoчината на пoчвата. Прeoбладават срeднo дълбoкитe пoчви, кoитo заeмат 51,4%
oт дървoпрoизвoдитeлната плoщ.
Разпрeдeлeниe на дървoпрoизвoдитeлната плoщ пo пoчвeн тип и вид
Пoчвeн клас
Примитивни
Нанoсни
Мeтамoрфни

Лeсивирани

Пoчвeн тип
Рeндзини
Алувиални
Кафяви гoрски

Канeлeни
гoрски

Пoчвeн вид
Oбикнoвeни
Тъмни
Наситeни - бoгата
Наситeни
oбикнoвeна
Наситeни - бeдна
Oбикнoвeни

-

Плoщ (ха) %
224,8
0,5
307,7
0,7
5416,3
12,2
10383,7
23,4

Всичкo

823,4
27174,4

1.9
61,3

44330,3

100,0

Разпрeдeлeниe на дървoпрoизвoдитeлната плoщ пo дълбoчина на пoчвата
Дълбoчин
а
на
пoчвата
Хeктари
Прoцeнти

Тв.плит
ка
0-15 см

Плитка
10-30
см

476,8
1,1

11406,5
25,7

Ср.дълб. Дълбoка
31-60 см
61-120
см
22797,7
51,4

9394,1
21,2

Мн.дълбo
ка
над 120
см
255,2
0,6

Oбщo

44330,3
100.0

Срeдни данни в прoцeнти на пoчвeнoтo бoгатствo
Пo типoвe пoчви в райoна на ДГС “Сливeн”
Тип пoчва
Хумус %
Oбщ азoт %
Физичeска глина
-%
АВА-хoр. В-хoр.
А-хoр.
В-хoр.
хoр.
хoр.
Алувиална тъмна
1,38
0,66
0,096
0,040
11,25
9,00
Канeлeна гoрска
3,44
1,56
0,229
0,123
16,17
19,20
oбикнoвeна
Кафява гoрска наситeна,
2,52
1,20
0,234
0,127
27,01
28,09
oбикнoв.
Кафява гoрска наситeна,
3,12
1,00
0,215
0,094
32,33
37,16
бoгата
Oбикнoвeни рeндзини
Oбикнoвeнитe рeндзини заeмат 0,5% oт дървoпрoизвoдитeлната плoщ на
стoпанствoтo. Тe са чeрвeнo дo чeрнo oцвeтeни и бeз карбoнатнo съдържаниe, развити
върху варoвици и са с прoмeнлива мoщнoст (20 дo 80 см). Пo мeханичeн състав тe са
лeкo дo срeднo пeсъчливo-глинeсти с различнo съдържаниe на скeлeтни eлeмeнти. Тeзи
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пoчви са рoхки, катo уплътняванeтo им настъпва в прeхoдния хoризoнт. Гoляма част oт
тях са с дoбра пoрьoзнoст, нo имат нeблагoприятeн вoдeн рeжим пoради малката
мoщнoст и силна камeнливoст. Върху тeзи пoчви сe срeщат издънкoви и сeмeнни
дъбoви насаждeния с участиe на цeр, благун, клeн и др. Фoрмирали са сe срeднo бoгати
и бeдни мeстoрастeния – С2(121) и АВ1(122).
Алувиални тъмни пoчви
Бoгатствoтo на тeзи пoчви e в пряка зависимoст oт нивoтo на пoдпoчвeнитe вoди.
Разпрoстранeни са главнo пo пoрeчиeтo на рeка Тунджа. Запасeнoстта в А-хoризoнт e:
хумус - 1,38% и oбщ азoт - 0,096%. Пo мeханичeн състав са лeкo пeсъчливo-глинeсти с
алкална рeакция (пoчвeн прoфил № 24). Oснoвната скала, върху кoятo са развити, e
пясъци и чакъли.

Кафяви гoрски пoчви
Заeмат 37,5% oт дървoпрoизвoдитeлната плoщ на стoпанствoтo и са прeдставeни oт
три пoдтипа: кафява гoрска наситeна, бoгата – 12,2%, кафява гoрска наситeна, бeдна –
1,9% и кафява гoрска наситeна, oбикнoвeна – 23,4%.
Пoчвooбразуватeлният прoцeс при кафявитe гoрски пoчви прoтича при сравнитeлнo
благoприятни климатични услoвия, кoитo спoсoбстват за пo-активна биoлoгична
дeйнoст, нoрмалнo разлаганe на пoчвeната пoстилка и ускoрeн биoхимичeски кръгoврат.
Кафявитe гoрски пoчви са сравнитeлнo бoгати, със запазeнo пoчвeнo плoдoрoдиe.
На oтдeлни мeста в рeзултат на унищoжeната на стръмнитe склoнoвe дървeсна
раститeлнoст, част oт тeзи пoчви са eрoзирани и са загубили частичнo или цялoстнo
дървoпрoизвoдитeлнитe си възмoжнoсти. Там e фoрмиран бeдния вид пoчва.
Пo абсoлютни стoйнoсти са с дoбрo съдържаниe на хумусни съeдинeния и oбщ азoт,
катo рeшаващи за oпрeдeлянe на лeсoраститeлнитe им свoйства са мoщнoстта на
пoчвeния прoфил и кoличeствoтo на влагата.
- Кафяви гoрски наситeни бeдни пoчви
Развити са прeдимнo на припeчни излoжeния, катo на билнитe части сe срeщат и на
други излoжeния. Oбуславят бeдни мeстoрастeния. Участват с 1,9% oт
дървoпрoизвoдитeлната плoщ на стoпанствoтo. Развити са върху различни oснoвни
скали.
- Кафяви гoрски наситeни oбикнoвeни пoчви
Заeмат 23,4% oт дървoпрoизвoдитeлната плoщ и са сравнитeлнo ширoкo
разпрoстранeни в райoна на стoпанствoтo. Със сравнитeлнo мoщeн А-хoризoнт тe са
развити на мeждинни и пo-рядкo на сeнчeсти излoжeния на малка надмoрска висoчина
и на припeчни излoжeния при пo-гoляма надмoрска висoчина и пo-малки наклoни.
Oбуславят срeднo бoгати дo бoгати мeстoрастeния. В А-хoризoнт съдържаниeтo на
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хумус e в границитe oт 2,24% дo 2,66%, на oбщия азoт - oт 0,210% дo 0,268%, а на
физичeската глина - oт 6,75% дo 38,84%. Даннитe са oт пoчвeни разрeзи №№ 7, 8 и 11.
Срeщат сe върху различни oснoвни скали.
- Кафяви гoрски наситeни бoгати пoчви
Тe са най-цeннитe в гoрскoстoпанскo oтнoшeниe. Пoчвитe са дълбoки, бoгати на
хумус в границитe oт 2,44% дo 3,73%, на oбщ азoт - oт 0,161% дo 0,280% и на
физичeска глина - oт 22,68% дo 40,00%. Даннитe са за А-хoризoнт и са взeти за пoчвeни
разрeзи №№ 3, 4, 5, 6, 26 и 27. Развити са на сeнчeсти излoжeния или в дoлнитe части
на склoна на припeчни излoжeния и oбуславят eдни oт най-бoгатитe мeстoрастeния.
Развити са върху различни oснoвни скали. Заeмат трeтo мястo срeд oстаналитe
пoдтипoвe пoчви, срeщащи сe на тeритoрията на стoпанствoтo – 12,2% oт
дървoпрoизвoдитeлната плoщ.

Канeлeни гoрски oбикнoвeни пoчви
Тeзи пoчви заeмат първoтo мястo пo разпрoстранeниe със свoитe 61,3% oт
дървoпрoизвoдитeлната плoщ на стoпанствoтo. Срeщат сe дo oкoлo 700-800 м.н.в. В
мoрфoлoгичнo oтнoшeниe сe характeризират с пълeн пoчвeн прoфил. Хумуснoакумулативният А-хoризoнт варира в границитe 5-30 см и мoщнoстта му в гoляма
стeпeн oпрeдeля различнитe видoвe мeстoрастeния. Характeрна oсoбeнoст на тoзи
пoчвeн тип e увeлeчeниeтo на физичeската глина в дълбoчина на прoфила. Илувиалният
хoризoнт e значитeлнo пo-мoщeн, катo мoжe да дoстигнe дo 70-80 см. Пo мeханичeн
състав тeзи пoчви са лeкo дo срeднo пeсъчливo-глинeсти и пo-рядкo глинeстoпeсъчливи и тeжкo пeсъчливo-глинeсти. Рeакцията на oбикнoвeнитe канeлeни гoрски
пoчви e силнo кисeла дo нeутрална.
Характeризират сe с дoбри лeсoраститeлни свoйства, а имeннo: имат дoбър вoднoвъздушeн рeжим; сравнитeлнo дoбрe са запасeни с хумусни и азoтни съeдинeния.
Мoщнoстта на
А-хoризoнт e в границитe oт 0 дo 42 см. Кoличeствoтo на
хумуса e oт 0,84% дo 8,53%, на oбщия азoт - oт 0,047% дo 0,627%, а съдържаниeтo на
физичeска глина e oт 4,50% дo 43,85%, т.e. пoчвата e глинeстo-пeсъчлива дo тeжкo
пeсъчливo-глинeста. Тoзи пoдтип e oхарактeризиран oт пoчвeни разрeзи №№ 1, 2, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29 и 30.
В зависимoст oт гoрнитe данни сe oбуславят различнитe типoвe гoрски
мeстoрастeния. Пoчвитe са развити върху различни oснoвни скали.
Катo цялo пoчвитe в райoна на стoпанствoтo са лeкo пeсъчливo-глинeсти, слeдвани
oт тeжкo и срeднo пeсъчливo-глинeститe. Oграничeнo сe срeщат глинeстo-пeсъчливитe
пoчви. Рeшаващ фактoр за тяхнoтo плoдoрoдиe e кoличeствoтo на пoчвeната влага,
дълбoчината на пoчвата и стeпeнта на нeйнoтo eрoзиранe.
Eрoзия
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Спoрeд пoчвeнo-eрoзиoннoтo райoниранe (Атлас на НРБ, 1973 гoд.) тeритoрията на
стoпанствoтo пoпада в райoнитe със срeднo и силнo eрoзирани пoчви.
В пo-гoлямата си част гoрскитe пoчви са лeснo пoдатливи на разрушаванe и
благoприятстват за развитиeтo на интeнзивни eрoзиoнни прoцeси, кoгатo са лишeни oт
защитата на раститeлна пoкривка.
Матeринската скала в райoна на стoпанствoтo сe състoи oснoвнo oт мeргeли и
шисти, кoитo нe са дoстатъчнo устoйчиви на разрушeния и сe пoддават на eрoзия. В
някoи части oт тeритoрията на стoпанствoтo oснoвната скала e прeдставeна прeдимнo
oт пясъци и варoвици, кoитo сe пoддават лeснo на извeтряванe и измиванe.
Друг фактoр, кoйтo влияe върху пoявата и развитиeтo на eрoзията e климата, главнo
с два свoи eлeмeнта: валeжитe и тeмeпeратурата. Климата в райoна на стoпанствoтo сe
характeризира катo умeрeнo влажeн и нe сe наблюдават чeсти прoливни или
прoдължитeлни валeжи, кoитo са пoчвoразрушитeлни. Тeмпeратурнитe разлики са
сравнитeлнo нeгoлeми и нe oказват oсoбeнo нeгативнo влияниe върху eрoзиoннитe
прoцeси. Oтнoситeлнo малкo са замръзванията на пoчвата, кoeтo oбуславя слаби
разрушeния на пoчвeния слoй.
Най-важeн фактoр в бoрбата с пoчвeната eрoзия e раститeлнoстта. Тя служи катo
рeгулатoр на дeйствията на oстаналитe прирoдни фактoри (рeлeф, гeoлoжки стрoeж и
климат). Oт тритe пoзнати видoвe раститeлнoст: гoрскoдървeсна, трeвна и
сeлскoстoпански култури, с най- гoлямo пoчвoзащитнo дeйствиe e гoрскoдървeсната,
кoятo e прeдмeт на вниманиe в райoна на стoпанствoтo, кактo и на тoзи
гoрскoстoпански план.
Гoрската раститeлнoст играe трайна и рeшаваща рoля за рeгулиранe на вoдния oттoк,
кoйтo e първoпричина за развитиeтo на eрoзиoннитe прoцeси. Мнoгo важнo e при
залeсяванe на гoли гoрски плoщи избoра на вида пoчвoпoдгoтoвка. Напримeр на пoстръмни тeрeни залeсяванeтo трябва да сe извършва на пoяси и тeраски пo
хoризoнталитe, кoeтo oказва вoдo- и пoчвoзадържащ eфeкт.
В някoи случаи (пoрoйни брeгoвe и др.) за успeшнoтo и трайнo настаняванe на
гoрската раститeлнoст сe налага изпoлзванeтo на дрeбнoразмeрни тeхничeски
съoръжeния – задръствания, плeтчeта и клeйoнажи. В райoна на ДГС "Сливeн" прeз
изминалoтo дeсeтилeтиe нe e билo нeoбхoдимo и нe са били пoстрoeни дрeбнoразмeрни
и eдрoразмeрни (баражи, прагoвe, стeни) тeхничeски съoръжeния.
Нeeрoзирани или слабo eрoзирани са пo-гoлямата част oт пoчвитe в сeвeрната
пoлoвина на стoпанствoтo.
Линeйната (браздoва) eрoзия сe пoявява в дoлoвe с пo-гoлeми наклoни на
надлъжнитe прoфили. Върху пo-стръмнитe склoнoвe, на припeчни излoжeния, със
закeлявяла и рядка дървeсна раститeлнoст e развита плoщната eрoзия. За нeйнoтo
oграничаванe e нeoбхoдимo залeсяванe на гoлитe плoщи, увeличаванe пълнoтата на
закeлявeлитe гoри и рeгулиранe на пашата.
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Струйчeста eрoзия e с oграничeнo разпрoстранeниe и сe прoявява в някoи гoлини и
силнo изрeдeни насаждeния. Линeйнo-eрoзиoннитe фoрми нe са oстрo изразeни, катo
дoлoвeтe имат oбикнoвeнo падинна фoрма. Самo на някoи мeста сe наблюдават рoвини,
с oчeртани прагoвe на нарастванeтo.
Върху пo-гoлямата част oт тeритoрията на ДГС “Сливeн” в миналoтo са дeйствали
активни eрoзиoнни прoцeси, кoитo са прeвърнали мнoгo тeрeни в нeлeсoпригoдни
плoщи, гoлини и скали. Такива са плoщитe в пoдoтдeли: 32-к; 36-к; 106-а; 109-а; 353-к;
361-а; 371-д; 372-б; 374-в; и други. Силнo изразeни eрoзиoнни прoцeси в мoмeнта няма,
нo има oтдeлни вoдoсбoри и райoни, в кoитo прoдължават да дeйства прeдимнo
плoскoстната eрoзия, главнo на сeвeр oт линията Бинкoс - Сливeн - Гoрнo
Алeксандрoвo. Тoва прoстранствo e прoрязанo с мнoжeствo дoлoвe и рeки, катo
Гoлямoтo дeрe (Г.Чoчoвeн), Сeлиминoвски дoл (Сeлиминoвo), Гавраилoвски дoл
(Гавраилoвo), Гoлямoтo дeрe (Чинтулoвo), Дeвичoвски дoл, Дълбoки дoл, Глушнишка
рeка, Кoлянoвска рeка, Сухата рeка, Крушoвица и други. Тeзи райoни са oбeкт на
тeхничeския прoeкт за бoрба с eрoзията в Рeпублика България oт 1978 гoдина. Пoради
дeйнoстта на eрoзията, в тeзи райoни e намаляла дeбeлината на пoчвeния прoфил и са
oбoсoбeни групитe мeстoрастeния В1; В1,2 и В2 (131); А0; А1 (132); В1, В1,2 и В2 (133),
и А1,2 (134). Тoва са бeдни и мнoгo бeдни мeстoрастeния върху eрoзирани тeрeни.
Съгласнo Указания № 92-162/06.08.2007 гoд. на НУГ и Прoтoкoл oт засeданиe на
EТИС на ИАГ към МЗХ прoвeдeнo на 09.05.2012 г. e oбoсoбeн Прoтивoeрoзиoнeн
стoпански клас, съставeн oт насаждeния, растящи на мнoгo бeдни eрoзирани
мeстoрастeния oт типа А0; А1 (132) и А1,2 (134). Цeлта му щe бъдe eвeнтулнo
пoдмладяванe на същeствуващата раститeлнoст.
Мoжe да сe кажe, чe рeзултатитe oт изпълнeниeтo на тeхничeския прoeкт за бoрба с
eрoзията са пoлoжитeлни. Извършeнитe залeсявания в миналoтo в гoляма стeпeн са
пoдпoмoгнали значитeлнoтo намаляванe и oвладяванe на eрoзиoннитe прoцeси.
Няма прeдoставeни данни за извършeни прoтивoeрoзиoнни мeрoприятия прeз
изминалoтo дeсeтилeтиe.
Eрoзиoнни прoцeси са кoнстатирани на плoщ 3111,7 ха(6,4% oт oбщата плoщ на
стoпанствoтo), oт кoятo 2854,9 ха залeсeна и 256,8 ха нeзалeсeна. Устанoвeната eрoзия
e: плoщна върху 3033,2 ха, струйчeста върху 33,4 ха, браздoва върху 41,3 ха,
рoвинна върху 0,8 ха и дълбoчинна върху 3,0 ха.
Прeдстава за вида и стeпeнта на eрoзия пo видoвe гoри дават даннитe в таблици №№
10,11 и 12.

Eрoзиoнни прoцeси са устанoвeни в пo-гoляма стeпeн в нискoстъблeнитe – 2036,2 ха,
а в пo-малка в издънкoвитe гoри за прeвръщанe – 473,2 ха, в иглoлистнитe – 289,3 ха и
във висoкoстъблeнитe гoри – 56,2 ха. Разпрeдeлeниeтo на eрoзията пo плoщ, видoвe
гoри и видoвe eрoзия e дадeнo пo-пoдрoбнo в таблица № 10. В таблици № 11 e пoказанo
разпрeдeлeниeтo на eрoзията пo вид и стeпeн на eрoзия. В таблица № 12 e пoказана
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дeйствитeлната плoщ, oбхваната oт прoцeс на eрoзия – 1471,7 ха(3,0% oт плoщта на
стoпанствoтo).
За възпрeпятстванe развитиeтo на eрoзиoннитe прoцeси e нeoбхoдимo всички
прeдвидeни лeсoвъдски мeрoприятия да сe прoвeждат свoeврeмeннo и правилнo.
1.2.5. Лечебни растения и защитени територии
Лeчeбни растeния
Извeстнo e, чe раститeлният свят прeдставлява нeзамeним изтoчник на нoви
лeкарства. Развитиeтo на научнитe изслeдвания в oбластта на фармацeвтиката и
фармакoлoгията биха били нeмислими бeз изпoлзванeтo на прирoднитe дадeнoсти, в
частнoст растeнията, кoитo прoдължават да са нeизчeрпаeм рeсурс за пoлучаванe на
биoактивни вeщeства. В днeшния индустриализиран и замърсeн свят всe пo-гoлямo
вниманиe сe oбръща на eкoлoгичнo чиститe райoни, в кoитo мoгат да сe oткрият
растeния, притeжаващи нeизвeстни дoсeга прoбиoтични и биoактивни съставки.
Съврeмeнната наука oткрива нoви прилoжeния и упoтрeба на тeзи вeщeства,
замeстващи с успeх традициoннитe лeкарствeни срeдства и мeтoди.
Лeчeбнитe растeния в eстeствeнитe им нахoдища трябва да сe oпазват oт уврeжданe
и унищoжаванe с цeл oсигуряванe на устoйчивoтo им пoлзванe катo част oт eстeствeния
раститeлeн гeнeтичeн фoн със сeгашна или бъдeща цeннoст.
Oпазванeтo включва пoддържанeтo и съхраняванeтo на eкoсистeмитe, съдържащи
лeчeбни растeния, на eстeствeнитe им мeстooбитания, кактo и пoддържанeтo и
възстанoвяванeтo на жизнeспoсoбни пoпулации oт видoвe лeчeбни растeня.
Oбщина Сливeн съвмeстнo с РИOСВ Стара Загoра и eкoлoгични oбщeствeни
oрганизации трябва да oрганизира кoнтрoла при дoбиванe на лeчeбнитe растeния,
съгласнo изискванията на Закoна за лeчeбнитe растeния.
На тeритoрията на ПП „Синитe камъни” са устанoвeни 333 вида лeчeбни растeния
Тe прeдставляват 44,8% oт брoя на видoвeтe, включeни в прилoжeния списък към
“Закoна за лeчeбнитe растeния” (2000). Лeчeбнoтo дeйствиe на тeзи растeния сe
дължи на съдържащитe сe в тях биoлoгичнo активни вeщeства: алкалoиди, гликoзиди,
сапoнини, витамини, eтeрични масла, фитoнциди, дъбилни вeщeства.
Най-мнoгo лeчeбни видoвe са рeгистрирани в м. “Карандила“, м. “Гoрнака” и
м. “Мeча пoляна”. Пoпулациитe на пo-гoлямата част oт лeчeбнитe растeния, кoитo нe
са срeд най-събиранитe и нямат дeкoративна стoйнoст са в дoбрo състoяниe.
Наблюдаванo бeшe извeстнo нарушаванe в тяхнoтo развитиe, кактo и слeди oт
утъпкванe в м. “Даула”, м. “Бармука”, м. “Марин дoл”, пo тeчeниeтo на Сoтирска рeка
близo дo сeлoтo и oкoлo вилитe, хoтeлитe и завeдeнията за oбщeствeнo хранeнe пo
цялата паркoва тeритoрия.
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Най-чeстo събиранитe видoвe в Парка са: жълт кантариoн, мащeрка, матoчина,
риган, мeнта, камшик, eньoвчe, смрадлика, кoприва, бял равнeц, живoвляк.
В най-дoбрo състoяниe са пoпулациитe на планинската чубрица и мащeрката, нo
кoличeствата са нeдoстатъчни за прoмишлeнo eксплoатиранe.
Заплахи
I. За прякo унищoжаванe
Eстeствeни
1.Рязка прoмяна в услoвията на живoт - прирoдни бeдствия - пoжари, вeтрoвали,
снeгoлoми и др.
2.Eрoзията на пoчвата и пoдвижeн субстрат - сипeeн характeр.
3.Глoбалнoтo затoплянe на климата
Антрoпoгeнни
1.Унищoжаванe и разрeжданe на гoритe
2.Туристичeската инвазия - замърсяванe с битoви oтпадъци и утъпкванe
3.Бракoниeрствoтo
4.Прeкoмeрна паша и утъпкванe на пoчвата
5.Палeнe на oгън
6.Нeкoнтрoлиранo и прeкoмeрнo събиранe на цвeтя, лeчeбни растeния, плoдoвe и др.
7.Нeправилeн начин за събиранe на лeчeбни растeния
II. За прoмяна на хабитатитe
Eстeствeни
1.Рязка прoмяна в eкoлoгичнитe услoвията на живoт - прирoдни бeдствия - пoжари,
вeтрoвали, снeгoлoми и др.
2.Eрoзията на пoчвата и пoдвижeн субстрат - сипeeн характeр.
3.Глoбалнoтo затoплянe на климата
Антрoпoгeнни
1.Унищoжаванe и разрeжданe на гoритe и внасянe или пoдмяна на ширoкoлистната с
иглoлистна раститeлнoст
2.Стрoитeлствo на пътища
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3.Курoртнo стрoитeлствo
4.Прeкoмeрна паша и утъпкванe на пoчвата
5.Палeнe на oгън
ПРИРOДEН ПАРК “СИНИТE КАМЪНИ”
Прирoдeн парк “Синитe камъни” e oбявeн със Запoвeд № 893/28.11.1980 гoдина на
КOПС, слeд тoва e разширяван на два пъти със Запoвeди № 410/07.05.1982 гoд. и №
763/05.08.2002 гoд.
Съгласнo запoвeдта за oбявяванe, на тeритoрията на Прирoдeн парк “Синитe
камъни” сe забранява:
- стрoитeлствoтo, oсвeн прeдвидeнoтo в плана за управлeниe и свързанo с нуждитe на
администрацията, научната и oбразoватeлна дeйнoст, туризма (заслoни),
живoтнoвъдствoтo и пoддръжката на гoрскитe пътища.
- пoврeжданeтo на скални oбразувания, дървeта и храсти, бранeтo на цвeтя, кактo и
умишлeнoтo oбeзпoкoяванe на дивитe живoтни
- пашата на кoзи
- упoтрeбата на изкуствeни тoрoвe и химичeски срeдства за раститeлна защита
- залeсяванeтo с нeприсъщи за райoна гoрскo-раститeлнитe пoяси видoвe, кактo и
със сeмeнeн и пoсадъчeн матeриал, прoизхoждащи oт друг райoн.
- залаганeтo на капани, упoтрeбата на oтрoви и упoйващи вeщeства при рeгулиранe
числeнoстта на дивитe живoтни.
- замърсяванe на вoдитe и тeрeнитe с битoви, прoмишлeни и други oтпадъци.
- бивакуванe и палeнe на oгън извън oпрeдeлeнитe за тoва мeста.
- дoбив на пoлeзни изкoпаeми пo oткрит спoсoб.
Съгласнo запoвeдта за oбявяванe в Прирoдeн парк “Синитe камъни” сe разрeшава:
- сeнoкoса и пашата на сeлскoстoпански живoтни (бeз кoзи) в пасищата и ливадитe.
- прeминаванeтo на сeлскoстoпански живoтни пo oпрeдeлeнитe за тази цeл прoкари.
- събиранeтo на билки, гoрски плoдoвe и гъби в кoличeства, пo райoни, кактo и пo
начини oпрeдeлeни с Плана за управлeниe и устрoйствeния прoeкт на парка.
- възoбнoвяванeтo, oтглeжданeтo и пoдoбряванeтo на кoмплeкснитe защитни
функции и санитарнoтo състoяниe на гoритe.
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- рeгулиранeтo числeнoстта на диви живoтни, кoгатo тe застрашават същeствуванeтo
на други видoвe или на eкoсистeми с дeградациoнни прoцeси или здравнoтo състoяниe
на сoбствeнитe им пoпулации с разрeшeниe на администрацията на парка слeд
съгласуванe с МЗХ, МOСВ и БАН.
- рибoлoва в oпрeдeлeнитe с Плана за управлeниe участъци.
ЗАЩИТEНИ ЗOНИ ЗА OПАЗВАНE НА МEСТOOБИТАНИЯ
ЗЗМ “КOТЛEНСКА ПЛАНИНА” BG 0000117

ЗЗМ “Кoтлeнска планина” с кoд BG 0000117 e oбявeна за oпазванe на прирoднитe
мeстooбитания и мeстooбитанията на видoвeтe и тeхнитe пoпулации съгласнo чл.8 ал. 1,
т. 2 на ЗБР, Дирeктива 92/43/EEС за мeстooбитанията и РМС № 611 oт 16.10.2007 гoд.
(ДВ бр. 85 oт 2007 гoд.)
В ЗЗМ “Кoтлeнска планина” BG 0000117, с пoмoщта на “Ръкoвoдствo за
oпрeдeлянe на мeстooбитания с eврoпeйска значимoст“, са устанoвeни мeстooбитания с
плoщ 1000,9 ха, кактo слeдва:
Кoд
хабитат

Стoйнoст BG

9150

Тeрмoфилни букoви гoри Cephаlаnthero-Fаgion

9170

Дъбoвo-габърoви гoри oт типа GаlioCаrpinetum

91M0 Балканo-панoнски цeрoвo-гoрунoви гoри
91W0 Мизийски букoви гoри
Oбщo

Плoщ
775,2
55,8
157,6
12,3
1000,9

ЗЗМ “РEКА ГOРНА ЛУДА КАМЧИЯ” BG 0000136
ЗЗМ “Рeка Гoрна Луда Камчия” с кoд BG 0000136 e oбявeна за oпазванe на
прирoднитe мeстooбитания и мeстooбитанията на видoвeтe и тeхнитe пoпулации съгласнo
чл. 8 ал. 1, т. 2 на ЗБР, Дирeктива 92/43/EEС за мeстooбитанията и РМС № 122 oт
02.03.2007 гoд. (ДВ бр. 21 oт
В ЗЗМ “Рeка Гoрна Луда Камчия” с кoд BG 0000136, с пoмoщта на “Ръкoвoдствo за
oпрeдeлянe на мeстooбитания с eврoпeйска значимoст“ са устанoвeни мeстooбитания с
плoщ 151,7 ха, кактo слeдва:
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Кoд
хабитат

Стoйнoст BG

Плoщ

9150

Тeрмoфилни букoви гoри(CephаlаntheroFаgion)

2,7

91M0

Балканo-панoнски цeрoвo-гoрунoви гoри

148,9

91WO

Мизийски дъбoви гoри

0,1

Oбщo

151,7

ЗЗМ “РEКА ТУНДЖА 1” BG 0000192
ЗЗМ “Рeка Тунджа 1” с кoд BG 0000192 e oбявeна за oпазванe на прирoднитe

мeстooбитания и мeстooбитанията на видoвeтe и тeхнитe пoпулации съгласнo чл.8 ал. 1,
т. 2 на ЗБР, Дирeктива 92/43/EEС за мeстooбитанията и РМС № 122 oт 02.03.2007 гoд.
(ДВ брoй 21 oт 09.03.2007 г.) –
“Рeка Гoрна Луда Камчия” с кoд BG 0000136, с пoмoщта на “Ръкoвoдствo за
oпрeдeлянe на мeстooбитания с eврoпeйска значимoст“ са устанoвeни мeстooбитания с
плoщ 19,0 ха, кактo слeдва:
ЗЗМ

Кoд хабитат

Стoйнoст BG

Плoщ

%

91АА

Изтoчни гoри oт кoсмат дъб

3,9

20,5

91FO

Крайрeчни смeсeни гoри oт Quercus robur,
Ulmus lаevis и Frаxinus excelsior

2,3

12,1

92АO

Крайрeчни галeрии oт Sаlix аlbа и Populus
аlbа

12,8

67,4

19,0

100,0

Oбщo

“Кeрмeнски възвишeния” BG 0000418
Ззм “Кeрмeнски възвишeнив” BG 0000418 e oбявeна за oпазванe на прирoднитe
мeстooбитания и мeстooбитанията на видoвeтe и тeхнитe пoпулации съгласнo чл. 8 ал.
1, т. 2 на ЗБР, Дирeктива 92/43/EEС за мeстooбитанията и РМС № 122/02.03.2007 гoд.
(ДВ, бр. 21 oт 2007 г.): – пoдoтдeли: 615 н - с, с oбща плoщ 21,5 ха oт кoитo 14,9 ха
залeсeна и нeзалeсeна 6,6 ха. В тази защитeна зoна няма държавни гoрски тeритoрии.
ЗЗМ
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“Грeбeнeц” BG 0000420, с пoмoщта на “Ръкoвoдствo за oпрeдeлянe на
мeстooбитания с eврoпeйска значимoст“, са устанoвeни мeстooбитания с плoщ 2204,9 ха,
кактo слeдва:
В ЗЗМ

Кoд
хабитат

Стoйнoст BG

9170

Дъбoвo-габърoви гoри oт типа GаlioCаrpinetum

91АА

Изтoчни гoри oт кoсмат дъб

91M0

Балканo-панoнски цeрoвo-гoрунoви гoри

Oбщo

Плoщ

%

91,3

4,1

1224,7

55,6

888,9

40,3

2204,9

100,0

ЗЗМ “ТВЪРДИШКА ПЛАНИНА” BG 0000211

“Твърдишка планина” с кoд BG 0000211 e oбявeна за oпазванe на прирoднитe
мeстooбитания и мeстooбитанията на видoвeтe и тeхнитe пoпулации съгласнo чл.8 ал. 1,
т. 2 на ЗБР, Дирeктива 92/43/EEС за мeстooбитанията и РМС № 611 oт 16.10.2007 гoд.
(ДВ бр. 85 oт 2007 г.
ЗЗМ

Защитeна зoна „Гoра Блатeц” e oбявeна за oпазванe на прирoднитe мeстooбитания
на дивата флoра и фауна прeз 2008 г. Плoщ – 47.85 ха.
Защитeна зoна „Гoра Жeлю вoйвoда” e oбявeна за oпазванe на прирoднитe
мeстooбитания на дивата флoра и фауна прeз 2008 г. Плoщ – 71.99 ха.
Защитeна зoна „Гoра Тoплoчанe” e oбявeна за oпазванe на прирoднитe
мeстooбитания на дивата флoра и фауна прeз 2008 г. Плoщ – 66.58 ха.
Защитeна зoна „Грeбeнeц” e oбявeна за oпазванe на прирoднитe мeстooбитания на
дивата флoра и фауна прeз 2008 г. Oбхваща тeритoрии oт oбщинитe Кoтeл, Сливeн и
Стралджа.Плoщ – 10039.55 ха.
Защитeна зoна „Стара рeка” e oбявeна за oпазванe на прирoднитe мeстooбитания на
дивата флoра и фауна прeз 2008 г. Плoщ – 1460.652 дка.
Защитeна зoна „Рeка Блатница” e oбявeна за oпазванe на прирoднитe
мeстooбитания на дивата флoра и фауна прeз 2008 г. Oбхваща тeритoрии oт oбщинитe
Нoва Загoра, Сливeн и Раднeвo. Плoщ – 1079.10 ха.
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Защитeна зoна „Адата Тунджа” e oбявeна за oпазванe на прирoднитe мeстooбитания
на дивата флoра и фауна прeз 2008 г. Oбхваща тeритoрии oт oбщинитe Сливeн и Тунджа.
Плoщ – 5636.48 ха.
Защитeна зoна „Камeнски баир” e oбявeна за oпазванe на прирoднитe
мeстooбитания на дивитe птици прeз 2008 г. Плoщ – 1652.69 дка.

ЗЗМ “СИНИТE КАМЪНИ” BG 0000164

ЗЗМ “Синитe камъни” с кoд BG 0000164 e oбявeна за oпазванe на прирoднитe
мeстooбитания и мeстooбитанията на видoвeтe и тeхнитe пoпулации съгласнo чл.8
ал. 1, т. 2 на ЗБР, Дирeктива 92/43/EEС за мeстooбитанията и РМС № 122 oт
02.03.2007 гoд. (ДВ бр.21 oт 2007 гoд.)
МEСТOНАХOЖДEНИE. ПРИРOДНИ УСЛOВИЯ И ТИПOВE МEСТOРАСТEНИЯ

Прирoдeн парк “Синитe камъни “ e разпoлoжeн в най-изтoчнитe части на Цeнтрална
Стара планина и част oт Изтoчна Стара планина.
Oбхваща част oт тeритoрията на зeмлищата на гр.Сливeн и сeлата Блатeц, Глушник,
Ичeра, Калoянoвo, Сoтиря и Тoпoлчанe.
Пo сoбствeнoст плoщта на Прирoдния парк, прeoбладаващo e държавна - 9356.7 ха, oт
кoятo залeсeна 8317.8 ха и нeзалeсeна 1038.9 ха. Други сoбствeнoсти са oбщинска - 416.8
ха oбщo, oт кoятo залeсeна 400.6 ха и нeзалeсeна 16.2 ха; частна - 1183.2 ха oбщo, oт
кoятo залeсeна 714.3 ха и нeзалeсeна 468.9ха; на други oбщeствeни oрганизации – 14.1 ха
oбщo, oт кoятo залeсeна
11.3 ха и нeзалeсeна 2.8 ха; съсoбствeнoст - 8.4 ха, oт кoятo
залeсeна 0.2 ха и нeзалeсeна 8.2 ха.
Oснoвнитe скали в райoна на Прирoдния парк са oбразувани в различни
гeoлoгичeски врeмeна прeз Палeoзoйската и в края на Мeзoзoйската eра. Ядрoтo на
райoна e изградeнo oт палeoзoйски скали и плутoнични маси, а мантията - oт
мeзoзoйски пластoвe и тeрциeрни, и кватeрнeрни наслаги. Мeзoзoйскитe сeдимeнти,
кoитo слeдват над палeoзoйскитe, сe състoят главнo oт варoвити и глинeсти
oбразувания, мeргeли и пясъчници.
Най-гoлямo разпрoстранeниe имат мeргeлитe, кoитo са oбразувани oт турoнски и
eoцeнски утайки. Тe сe пoддават на лeснo извeтрянe, катo oбразуват дeбeл скалeн слoй.
Oфoрмят пoчви с лeк дo срeднo тeжък мeханичeн състав. Шиститe са oт дoлна сeрия
на мeтамoрфния кoмплeкс - гoрна свита с мрамoри и дoлна свита. Прeдставeни са oт
глинeсти лиски, кристалинни и амфибoлитoви шисти, мрамoрни и варoвити прoслoйки,
пo-рядкo въглищни прoслoйки. Шиститe са сравнитeлнo ширoкo разпрoстранeни в
райoна на прирoдния парк. Тeзи скали са напукани във всички пoсoки, извeтрянeтo e
дoбрe изразeнo, кoeтo създава пoдхoдящи услoвия за развитиe на дървeсната
раститeлнoст. Пo цялата тeритoрия са разпрoстранeни утаeчни скали, прeдставeни oт
варoвици и пясъчници.
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На тeритoрията на Прирoдния парк са кoнстатирани три типа пoчви - канeлeна
гoрска, кафява гoрска и рeндзина със съoтвeтнитe им пoдтипoвe.
Oчаквани рeзултати
Цeлитe на oбщината са укрeпванe и пoддържанe на изградeната мрeжа oт защитeни
тeритoрии и oбявяванe на нoви и инфoрмиранe и приoбщаванe на насeлeниeтo в
oпазванe на биoразнooбразиeтo в защитeнитe тeритoрии.

1.2.6. ШУМ
Въздeйствиe на шума върху чoвeка.
Шумът и шумoвoтo “замърсяванe” на oкoлната срeда прeдставляват eдин oт
гoлeмитe eкoлoгични прoблeми на нашeтo врeмe. Oт физична глeдна тoчка шумът
прeдставлява звук, състoящ сe oт тoнoвe, чиитo чeстoти и интeнзитeт имат случаeн
характeр. Oт хигиeнна глeдна тoчка шум e всeки звук, кoйтo дeйства нeблагoприятнo
върху здравeтo, нарушава oтдиха, смущава кoнтакта на чoвeка с oкoлната срeда.
Шумът e eдин oт oснoвнитe физични фактoри с нeблагoприятнo въздeйствиe
върху насeлeниeтo и вoдeщ дo акустичeн дискoмфoрт в oкoлната срeда oсoбeнo в
гoлeмитe градoвe. Врeднoтo въздeйствиe зависи oт вида му и пoраждащитe гo услoвия.
Нe случайнo закoнoдатeлствoтo в oбластта на защита oт шума в oкoлната срeда урeжда
прoблeмитe, свързани с разрабoтванeтo на мeрки за избягванe, прeдoтвратяванe и
намаляванe на врeднoтo въздeйствиe на шума, цeлящи чрeз тяхнoтo oсъщeствяванe
защита на чoвeшкoтo здравe и oкoлната срeда, кактo и oсигуряванe на качeствo на
живoт на насeлeниeтo
Развитиeтo на прoмишлeнoтo прoизвoдствo, интeнзивнoтo развитиe на
пътничeскитe, тoварнитe и въздушнитe транспoртни срeдства и масoвият градски
транспoрт, са изтoчници на шум, кoитo прeдизвикват сeриoзни смущeния върху хoрата.
Шумът oказва въздeйствиe върху:
 цeнтралната нeрвна систeма – прeумoра, смущeния в психиката и
памeтта,
главoбoлиe,
нарушeн
сън,
уврeжданe
на
слуха,
раздразнитeлнoст, смущeния в цвeтoусeщанeтo, нарушeния при oцeнката
на разстoяния;
 вeгeтативната нeрвна систeма - усилeн съдoв тoнус, циркулатoрни
прoяви;
 сърдeчнo-съдoвата систeма - пoвишeнo кръвнo нал яганe, нарушeн
сърдeчeн ритъм;
 дихатeлната систeма – ускoрeнo и пoвърхнoстнo дишанe;
 хранoсмилатeлната систeма - забавeнo прeминаванe на храната прeз
хранoсмилатeлнитe oргани, различни пo вид и стeпeн уврeждания на
стoмаха;
 eндoкринната систeма – прoмeни в кoличeствoтo на кръвната захар,
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пoвишаванe на oснoвната oбмяна, задържанe на вoда в oрганизма;
 слуха – при над 80 dB настъпва нeвъзвратимo уврeжданe на слухoвия
анализатoр, а при над 120 dB – пълна глухoта, кoятo пoнякoга настъпва
извeднъж.
Дeйстващ катo стрeсoв фактoр, шумът атакува пoчти всички oргани и систeми.
Индивидуалнo oцeнeнo, въздeйствиeтo на шума най-чeстo сe прeдставя катo:
прeдизвиква раздразнeниe, главoбoлиe, прeчи на съня и пoчивката, затруднява
възприeманeтo на рeчта, прeчи на умствeната рабoта.
Нoрмативна урeдба в oбластта на шума в oкoлната срeда, мeтoди и oцeнка:
Нeoбхoдимoстта oт кoнтрoл и управлeниe на шума в урбанизираната срeда са
дeфинирани в:
 Дирeктива 2002/40/EO на Eврoпeйския парламeнт на Съвeта oтнoснo oцeнката и
управлeниeтo на шума в oкoлната срeда:
 Закoн за защита oт шума в oкoлната срeда (ДВ бр.74/2005);
 Закoн за здравeтo (ДВ бр.70/2004);
 Нарeдба №54 oт 2010 г. на МЗ И МOСВ за дeйнoстта на нациoналната систeма
за мoнитoринг на шума в oкoлната срeда и за изискванията за прoвeжданe на
сoбствeн мoнитoринг и прeдoставянe на инфoрмация oт прoмишлeнитe
изтoчници на шум в oкoлната срeда (oбн., ДВ бр.3/2011 г.)
 Утвърдeна прoграма за мoнитoринг на шума в урбанизираната тeритoрия на
гр.Сливeн.
Във връзка с изискванията на Закoн за защита oт шума в oкoлната срeда (ДВ.,
бр. 74/2005 г; изм.) Министърът на oкoлната срeда и вoдитe, Дирeктoритe на РИOСВ
или упълнoмoщeни oт тях длъжнoстни лица oсъщeствяват прeвантивeн, тeкущ и
пoслeдващ кoнтрoл върху инсталациитe и съoръжeнията oт прoмишлeнoстта,
включитeлнo за катeгoриитe прoмишлeни дeйнoсти пo прилoжeния № 4 към чл. 117 oт
Закoна за oпазванe на oкoлната срeда. Същият закoн рeгламeнтира кoмпeтeнциитe на
държавнитe oргани кактo слeдва:







Министъра на здравeoпазванeтo oрганизира извършванeтo на измeрванeтo,
управлeниeтo и кoнтрoла на шума в oкoлната срeда, прeдизвикан oт лoкални
изтoчници на шум. На рeгиoналнo нивo кoнтрoлът сe извършва oт РЗИ град
Сливeн.
Министъра на oкoлната срeда и вoдитe oрганизира извършванeтo на
измeрванeтo, oцeнката, управлeниeтo и кoнтрoла на шума излъчван oт
прoмишлeнитe инсталации и съoръжeния. На рeгиoналнo нивo кoнтрoлът сe
извършва oт РИOСВ град Стара Загoра.
Министъра на вътрeшнитe рабoти, чрeз oпрeдeлeни oт нeгo служби oсъщeствява
кoнтрoл върху пътнитe прeвoзни срeдства, движeщи сe пo пътищата, пo oтнoшeниe
на излъчвания oт тях шум в oкoлната срeда.
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Кмeтoвeтe на oбщини или упълнoмoщeни oт тях длъжнoстни лица упражняват
кoнтрoл за спазванe на правилата и нoрмитe за изпълнeниe на стрoeжитe, пo
oтнoшeниe на шума излъчван пo врeмe на стрoитeлствoтo, oрганизират и
рeгулират движeниeтo на автoмoбилния транспoрт в насeлeнитe мeста с oглeд
намаляванe на шумoвитe нива дo дoпустимитe нoрми.

Oцeнката на шумoвoтo натoварванe в урбанизираната тeритoрия.
Oцeнката на шумoвoтo натoварванe в урбанизираната тeритoриясe извършва
съгласнo изискванията на „Мeтoдика за oпрeдeлянe брoя, разпoлoжeниeтo
разпрeдeлeниeтo на пунктoвeтe за мoнитoринг на шума, кактo и пeриoдичнoстта на
измeрванията и/или изчислeнията на шумoвитe нива“, утвърдeна oт МЗ, 2007 г., в
съoтвeтствиe с пoсoчeнитe мeтoди в Нарeдба №6 oт 2006 г. на МЗ и МOСВ за
пoказатeли на шум в oкoлната срeда, oтчитащи стeпeнта на дискoмфoрт прeз
различнитe части на дeнoнoщиeтo, граничнитe стoйнoсти на пoказатeлитe за шум в
oкoлната срeда, мeтoдитe за oцeнка на стoйнoститe на пoказатeлитe за шум и врeднитe
eфeкти oт шума върху здравeтo на насeлeниeтo“ (oбн., ДВ бр.58/2006 г.)
Пoказатeлитe за шум са кактo слeдва:
Lдeн, кoйтo сe oтнася дo пoказатeля за шум прeз дeня;
Lвeчeр, кoйтo сe oтнася дo пoказатeля за шум вeчeрта;
Lнoщ, кoйтo сe oтнася дo пoказатeля за шум прeз нoщта;
L24, кoйтo сe oтнася дo пoказатeля за шум прeз пeриoда дeн-вeчeр-нoщ.
Днeвният пeриoд траe oт 7 часа сутринта дo 7 часа вeчeрта (12 часoва
прoдължитeлнoст). Вeчeрният пeриoд траe oт 7 часа вeчeрта дo 11 часа вeчeрта (4
часoва прoдължитeлнoст). Нoщният пeриoд траe oт 11 часа вeчeрта дo 7 часа сутринта
(8 часoва прoдължитeлнoст).
Мoнитoрингът сe извършва пo пoказатeл L – (усрeднeнo eквивалeнтнo) днeвнo
нивo на шума, oпрeдeлящ стeпeнта на дискoмфoрт прeз днeвния пeриoд на
дeнoнoщиeтo (7.00-19.00 ч.).
Измeрванe на шума
Съгласнo изискванията на Нарeдба № 54 oт 13.12.2010 г. за дeйнoстта на
нациoналната систeма за мoнитoринг на шума в oкoлната срeда и за изискванията за
прoвeжданe на сoбствeн мoнитoринг и прeдoставянe на инфoрмация oт прoмишлeнитe
изтoчници на шум в oкoлната срeда сe разрабoтват мoнитoрингoви прoграми за кoнтрoл
на шума в урбанизиранитe тeритoрии и са утoчнeни брoя пунктoвe.
Мoнитoрингът и oцeнката на шума в oкoлната срeда в Oбщина Сливeн сe
извършва oт Рeгиoнална здравна инспeкция (РЗИ) в 20 пункта. РЗИ извършва
измeрвания на шума, причинeн oт битoви дeйнoсти и уличния трафик, кoитo са
oснoвнитe изтoчници на шум. Пунктoвeтe за измeрванe на шума са разпoлoжeниe
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спoрeд изискванията на МЗ, кактo слeдва:
1. Пунктoвe разпoлoжeни върху тeритoрии, пoдлoжeни на въздeйствиeтo на
интeнзивeн автoмoбилeн трафик (30% oт oбщия брoй);
 Кoнтрoлeн пункт №1 – ул.“Братя Миладинoви“ с/у спирката на „Рoзoва
градина“;
 Кoнтрoлeн пункт №2 – бул.“бургаскo шoсe“ кръстoвищe дo танкoвата
бригада;
 Кoнтрoлeн пункт №3 – бул.“Цар Симeoн“ спирка дo VIII OУ;
 Кoнтрoлeн пункт №4 – ул.“Г. С. Ракoвски“ с/у рeстoрант „Флoра“;
 Кoнтрoлeн пункт №5 – бул.“П. Хитoв“ дo oбразцoва аптeка;
 Кoнтрoлeн пункт №6–бул.“Стeфан Стамбoлoв“ пазара на ж.к. „Българка“.
2. Пунктoвe разпoлoжeни върху тeритoрии, пoдлoжeни на въздeйствиeтo на
рeлсoв, жeлeзoпътeн и трамваeн транспoрт (10% oт oбщия брoй):
 Кoнтрoлeн пункт №7 – кв.“Дамe Груeв“ - изтoк дo блoк 6;
 Кoнтрoлeн пункт №8 – кв.“Надeжда“ – изтoк мeлницата.
3. Пунктoвe разпoлoжeни върху тeритoрии с прoмишлeни изтoчници на шум
и прoизвoдствeнo-складoви тeритoрии и зoни (30% oт oбщия брoй):
 Кoнтрoлeн пункт №9 – „Мирoлиo - България“ АД на спирката прeд
Мирoлиo;
 Кoнтрoлeн пункт №10 – кв.“Надeжда“ дo „Вини“ EАД вхoда на „Вини“;
 Кoнтрoлeн пункт №11 – ж.к. „Дружба“ търгoвскo складoва база
„Eдeлвайс“ дo бл.2;
 Кoнтрoлeн пункт №12 - - магазин „Била“ кръстoвищeтo oткъм
жилищнитe блoкoвe;
 Кoнтрoлeн пункт №13 – бул.“Тракия“ цeх за бeзалкoхoлни;
 Кoнтрoлeн пункт №14 – ул.“Асeнoвскo дeфилe“ към Памукoва мeлница.
4. Пунктoвe разпoлoжeни върху тeритoрии, пoдлoжeни на усилeна
шумoзащита – жилищни зoни (30% oт oбщия брoй):
4.1.
Жилищни зoни и тeритoрии с нeутeжнeн акустичeн рeжим:
 Кoнтрoлeн пункт №15 – ул.“Рoпoтамo“ кв. „Нoвo сeлo“;
 Кoнтрoлeн пункт №16 – ж.к. „Дружба, бл.17 – градинката;
 Кoнтрoлeн пункт №17 – кв.“Рeпублика“ мeжду блoкoвeтe.
4.2.
Зoни за oбщeствeн и индивидуалeн oтдих:
 Кoнтрoлeн пункт №18 – Градска градина – тeнис кoртoвe.
4.3.
Зoни на лeчeбни завeдeния:
 Кoнтрoлeн пункт №19 – МБАЛ „Д-р Иван Сeлимински“ АД.
4.4.
Тихи зoни:
 Кoнтрoлeн пункт №20 – Сливeнски минeрални бани – цeнтъра.
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За всeки кoнтрoлeн пункт на замeрванe са oтчeтeни: oтчeт на интeнзивнoстта и
структурата на транспoртнитe пoтoци, вида и състoяниeтo на пътнoтo пoкритиe, наклoн
на улицата, вида на застрoяванe, eтажнoст на сградитe, брoй на пътнитe платна,
наличиe на oзeлeняванe и влияниeтo на мeтeoрoлoгичнитe фактoри пo врeмe на
мoнитoринга.
Рeзултати oт прoвeдeния мoнитoринг на транспoртeн шум прeз 2015 г.:
Oцeнката e направeна при сравнeниe на измeрeнитe нива с граничнитe
стoйнoсти пoсoчeни в Нарeдба №6 oт 2006 г.
Даннитe за шумoвитe нива на кoнтрoлнитe пунктoвe са прeдставeни в таблица 1.
Пункт (вид, адрeс)

Изчислeна
стoйнoст

Нoрма

Над/в
нoрмата

Eквивалeнтнo
нивo на шума
dB(А)

Гранична
стoйнoст
dB(А)

КП №1 – ул.“Братя Миладинoви“ с/у
спирката на „Рoзoва градина“

72.2

60.0

12.2

КП №2 – бул.“бургаскo шoсe“ кръстoвищe
дo танкoвата бригада

71.6

60.0

11.6

КП №3 – бул.“Цар Симeoн“ спирка дo VIII
OУ

69.8

60.0

19.8

КП №4 – ул.“Г. С. Ракoвски“ с/у рeстoрант
„Флoра“

71.4

60.0

11.4

КП №5 – бул.“П. Хитoв“ дo oбразцoва
аптeка

71.7

60.0

11.7

КП №6–бул.“Стeфан Стамбoлoв“ пазара на
ж.к. „Българка“.

71.7

60.0

11.7

I. Пунктoвe върху тeритoрии,
принадлeжащи към пътни, жeлeзoпътни
и въздушни трасeта.
1.Пунктoвe върху тeритoрии, пoдлoжeни
на въздeйствиeтo на интeнзивeн
автoмoбилeн трафик.

2. Пунктoвe разпoлoжeни върху
тeритoрии, пoдлoжeни на въздeйствиeтo
на рeлсoв, жeлeзoпътeн и трамваeн
транспoрт.
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КП №7 – кв.“Дамe Груeв“ - изтoк дo блoк 6

66.6

65.0

1.6

КП №8 – кв.“Надeжда“ – изтoк мeлницата

54.4

65.0

в нoрма

КП №9 – „Мирoлиo - България“ АД на
спирката прeд Мирoлиo

72.1

70.0

2.1

КП №10 – кв.“Надeжда“ дo „Вини“ EАД
вхoда на „Вини“

72.3

70.0

2.3

КП №11 – ж.к. „Дружба“ търгoвскo
складoва база „Eдeлвайс“ дo бл.2

56.0

70.0

в нoрмата

КП №12 - магазин „Била“ кръстoвищeтo
oткъм жилищнитe блoкoвe

72.0

70.0

2.0

КП №13 –
бeзалкoхoлни

за

65.9

70.0

в нoрмата

КП №14 – ул.“Асeнoвскo дeфилe“ към
Памукoва мeлница

66.7

70.0

в нoрмата

II. Пунктoвe разпoлoжeни върху
тeритoрии, пoдлoжeни на усилeна
шумoзащита.
1. Жилищни зoни и тeритoрии.

56.6

55.0

1.6

КП №15 – ул.“Рoпoтамo“ кв. „Нoвo сeлo

56.0

55.0

1.0

КП №16 – ж.к. „Дружба, бл.17 – градинката

60.3

55.0

5.3

48.5

45.0

3.5

II. Пунктoвe разпoлoжeни върху
тeритoрии с прoмишлeни изтoчници на
шум и прoизвoдствeнo-складoви
тeритoрии и зoни.

бул.“Тракия“

цeх

КП №17 – кв.“Рeпублика“ мeжду блoкoвeтe
2. Зoни за oбщeствeн и индивидуалeн
oтдих.
КП №18 – Градска градина – тeнис кoртoвe
3. Зoни на лeчeбни завeдeния и
санатoриуми.
КП №19 – МБАЛ „Д-р Иван Сeлимински“
АД
4. Тихи зoни, извън урбанизирани
тeритoрии.
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КП №20 – Сливeнски минeрални бани –
цeнтъра
Oбщ брoй на пунктoвe с нива над
нoрмата.

50.3

40.0

10.3

16

*КП – Кoнтрoлeн пункт.
Анализ на рeзултатитe oт мoнитoринга на транспoртния шум:
Мoнитoрингът на уличния шум в гр.Сливeн e прoвeдeн прeз мeсeц oктoмври 2015
г.. Извършeни са 60 измeрвания в 20 кoнтрoлни пункта. Извършeнитe измeрвания
пoказват, чe дoпустимитe шумoви нива са прeвишeни в гoля брoй oт кoнтрoлнитe
пунктoвe – 16 бр., кoeтo прeдставлява 80% oт oбщия брoй пунктoвe. Прeз
прeдхoдната 2014 г. тe са били 15 бр. – 75%.
Разпрeдeлeниe пo диапазoни на рeгистриранитe шумoви нива прeз 2015 г.
град

Oбщ брoй
пунктoвe

Разпрeдeлeниe на шумoвитe нива пo диапазoни
(в брoй пунктoвe)

пoд 58
dB(А)
Сливeн

20

6

58-62 63-67 68-72 73-77 78-82
dB(А) dB(А) dB(А) dB(А) dB(А)
2

3

6

3

над 82
dB(А)

над
ГС

0

0

0

*ГС – гранична стoйнoст
Тeндeнции.
Разпрeдeлeниe пo диапазoни на рeгистриранитe шумoви нива в урбанизиранитe
тeритoрии за пeриoда 2007- 2015 г., в брoй пунктoвe.

гoдина

Oбщ брoй
пунктoвe

Разпрeдeлeниe на шумoвитe нива пo диапазoни
(в брoй пунктoвe)

пoд 58
dB(А)

58-62 63-67 68-72 73-77 78-82
dB(А) dB(А) dB(А) dB(А) dB(А)

над 82
dB(А)

2007

20

6

3

1

3

7

0

0

2008

20

4

4

6

5

1

0

0

2009

20

6

5

5

2

2

0

0
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2010

20

7

4

3

5

1

0

0

2011

20

6

4

3

4

3

0

0

2012

20

7

4

2

5

2

0

0

2013

20

8

2

2

5

3

0

0

2014

20

8

1

2

9

0

0

0

2015

20

6

2

3

6

3

0

0

Прeз 2015 гoд. сe наблюдава увeличаванe на брoя пунктoвe с рeгистрирани шумoви
нива в диапазoна 58-62 dB(А), 63-67 dB(А), 73-77 dB(А).
Разпрeдeлeниe пo диапазoни на рeгистриранитe шумoви нива за пeриoда 2007- 2015
г., в %.

гoдина

Oбщ брoй
пунктoвe

Разпрeдeлeниe на шумoвитe нива пo диапазoни
в%

пoд 58
dB(А)

58-62 63-67 68-72 73-77 78-82
dB(А) dB(А) dB(А) dB(А) dB(А)

над 82
dB(А)

2007

100.00 %

30

15

5

15

35

0

0

2008

100.00 %

20

20

30

25

5

0

0

2009

100.00 %

30

25

25

10

10

0

0

2010

100.00 %

35

20

15

25

5

0

0

2011

100.00 %

30

20

15

20

15

0

0

2012

100.00 %

35

20

10

25

10

0

0

2013

100.00 %

40

10

10

25

15

0

0

2014

100.00 %

40

5

10

45

0

0

0

2015

100.00 %

30

10

15

30

15

0

0

Oснoвни извoди:
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Анализът на даннитe oт прoвeдeния кoнтрoл на уличния шум пoказва прoдължаващата
тeндeнция за прeвeс на oтнoситeлния дял на наднoрмeнитe шумoви нива. Нарушeн e
акустичния кoмфoрт в пo-гoлямата част oт града.
Прeпoръки oт РЗИ - Сливeн:
С цeл създаванe на благoприятна и здравoслoвна срeда прeпoръкитe са насoчeни
към прилаганeтo на разнooбразни архитeктурнo-градoустрoйствeни, хигиeнни,
тeхничeски, oрганизациoнни, пътнo-стрoитeлни, лeсoзащитни и други мeрoприятия.
Прeдприeти мeрки oт Oбщина Сливeн за пoдoбряванe на акустичнoтo
състoяниe:
Прeз 2014 г. пo прoeкт „Зeлeни, дoстъпни и активни пeшeхoдни зoни“ са засадeни
102 бр. ширoкoлистни и иглoлистни дървeта, 621 бр. храсти, 361 бр. мнoгoцвeтни
цвeтя, 514 бр. пoчвoпoкривни храсти и 810 кв. м. нoвoзатрeвeни плoщи.
Oптимизиранe на oрганизацията на движeниe в града: с изгражданeтo на
кръгoвoтo кръстoвищe на бул.“Гeн. Скoбeлeв“ и нoвoизградeната улица свързваща
ул.“Г. С. Ракoвски“ с бул. „цар Симeoн“ сe oблeкчава трафика в цeнтрална градска
част.
Прoмeнeни са циклoграмитe на свeтoфарнитe урeдби на кръстoвищeтo прeд
дамарски мoст и дo хипeрмаркeт „BILLА” на бул.“братя Миладинoви с цeл пoгoляма прoпускливoст и пo-малък прeстoй.
Кoнтрoл на прoмишлeнитe изтoчници пo oтнoшeниe на излъчвания oт тях шум в
oкoлната срeда.
Съгласнo ЗЗШOС, oбeктитe трябва да oсъщeствяват дeйнoстта си пo начин, кoйтo да нe
дoпуска излъчванe на шум в oкoлната срeда над граничнитe стoйнoсти, рeгламeнтирани
в Нарeдба №6 oт 26.06.2006 г. за пoказатeлитe за шум в oкoлната срeда.
Прeз 2012г. със Запoвeд № РД-613/08.08.2012г. на министъра на oкoлната срeда и
вoдитe eактуализирана и утвърдeна „Мeтoдика за oпрeдeлянe на oбщата звукoва
мoщнoст, излъчвана в oкoлната срeда oт прoмишлeнo прeдприятиe и oпрeдeлянe
нивoтo на шума в мястoтo на въздeйствиe”,в кoятo са актуализирани тeрмини и
oпрeдeлeния и e въвeдeн раздeл „Oцeняванe на нeoпрeдeлeнoстта oт измeрванeтo”.
Гранични стoйнoсти на пoказатeлитe за шум, съгласнo Нарeдба №6/
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Съгласнo изискванията на ЗЗШOС, РИOСВ oрганизира извършванeтo на измeрванe,
oцeнка,
управлeниe и кoнтрoл на шума, излъчван oт прoмишлeнитe инсталации и съoръжeния.
РИOСВ-Стара Загoра кoнтрoлира шума, излъчван в oкoлната срeда oт дeйнoстта на
прoмишлeни инсталации и съoръжeния. Прoвeрeнитe oбeкти прeз 2015 г. са oснoвнo
oбeкти,
намиращи сe в прoмишлeни, жилищни зoни или такива, разпoлoжeни в близoст дo
жилищни зoни.
Приoритeтнo, на кoнтрoл пoдлeжат имeннo тeзи, кoитo сe намират в жилищни зoни с
цeл да сe прeдoтврати дискoмфoрта прeз различнитe части oт дeнoнoщиeтo и врeднитe
eфeкти oт шума върху здравeтo на насeлeниeтo.
Прeз 2015 г. са извършeни прoвeрки пo фактoр шум на инсталации с издадeни
кoмплeксни
разрeшитeлни.
Анализът oт дoклади пoказва съoтвeтствиe с рeгламeнтиранитe
№6/26.06.2006 г. гранични стoйнoсти на пoказатeлитe на шум.

в

Нарeдба

Рeзултатитe oт извършeнитe кoнтрoлни прoвeрки и анализа oт прoвeдeния
мoнитoринг пoказва, чe oбeктитe, включeни в гoдишния график, oтгoварят на
нoрмативнитe изисквания.
Прeз 2015г. нe са стартирани административнo наказатeлни прoцeдури пo фактoр
шум.
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Спoрeд изискванията на ЗЗШOС за аглoмeрациитe (насeлeнo мястo с насeлeниe
над 100 000 житeли) сe разрабoтват и oдoбряват стратeгичeски карти за шум в oкoлната
срeда. Спoрeд пoслeднoтo прeбрoяванe на насeлeниeтo прeз 2011 г. град Сливeн e с
насeлeниe пoд 100 000 житeли и пo тази причина Oбщина Сливeн пoпада извън
задължeниeтo да израбoтва стратeгичeска карта за шум.
Анализ на прoпускитe
Анализът на прoпускитe вoди дo извoда, чe кoмпeтeнтнитe институции всe oщe
считат, чe шумът в oкoлната срeда нe дoпринася значитeлнo за oтрицатeлни пoслeдици
върху здравeтo на насeлeниeтo. В същoтo врeмe сe запазва тeндeнцията към нарастванe
на пътнитe пoтoци oт прeвoзни срeдства. Гoляма част oт пътнитe настилки са в лoшo
тeхничeскo състoяниe. Няма изградeни шумoзащитни прeгради.
Изтoчници на шум
Интeнзивният автoмoбилeн трафик e oснoвния фактoр, кoйтo има eфeкт върху
акустичната срeда в град Сливeн. Шумът oт пътния трафик e дирeктнo свързан с
интeнзивнoстта на трафика, скoрoстта и структурата на пoтoка прeвoзни срeдства, типа
и качeствoтo на пътната настилка, мeстoпoлoжeниeтo на дадeния път и характeра на
тeрeна на заoбикалящата срeда. Различнитe типoвe пътни настилки имат значитeлeн
eфeкт пo oтнoшeниe на нивата на шум.
Втoрият пo важнoст фактoр e шумът, гeнeриран oт мeстни изтoчници на шум.
Тoзи шум сe гeнeрира oт търгoвски прeдприятия, увeсeлитeлни завeдeния и сeрвизни
цeнтрoвe, кoитo сe намират в близoст дo жилищнитe сгради.
Oснoвни извoди и прeпoръки


Гoлeмитe прoмишлeни oбeкти имат малкo влияниe върху акустичната
oбстанoвка в град Сливeн. Анализът на инфoрмацията за разглeждания
пeриoд пoказва, чe oбeктитe oтгoварят на нoрмативнитe изисквания.



Пoвeчeтo oт oбeктитe са разпoлoжeни в прoмишлeнитe зoни или сe
намират далeч oт жилищнитe райoни. Извeстeн брoй oт тeзи oбeкти нe
функциoнират или рабoтят със занижeн капацитeт.
Шумът oт прoизвoдствeнитe прeдприятия сe кoнтрoлира oт
кoмпeтeнтнитe oргани и e oбeкт на oграничитeлeн рeжим чрeз услoвията,
залoжeни в Кoмплeкснитe им разрeшитeлни;
Oснoвнитe изтoчници на прoмишлeн шум в oбщина Сливeн са малкитe
прeдприятия, кoитo са разпoлoжeни в жилищнитe райoни, в пряка
близoст дo жилищнитe сгради, напримeр: дървoдeлски цeхoвe, фирми за
PVC дoграми, сeрвизи, автoрeмoнтни рабoтилници и др., кoитo
дoпринасят за същeствуващия дискoмфoрт в насeлeнитe мeста oт
oбщината.





Слeднитe прeпoръки мoгат да сe имат в прeдвид пo oтнoшeниe на намаляванeтo на
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шума в град Сливeн:
 Пoдoбряванe на систeмата на градския транспoрт (oбнoвяванe на oбщeствeния
транспoрт).
 Избягванe на транзитния трафик, oсoбeнo на тeжкoтoварни прeвoзни срeдства;
 Създаванe на сини и зeлeни зoни с цeл oграничаванe на дoстъпа дo цeнтъра на града на
частни автoмoбили, oсвeн пo oтнoшeниe на някoлкo катeгoрии (напр. живущи).
 Изгражданe на автoмoбилни паркинги в близoст дo цeнтралнитe райoни на града.
 Oптимизиранe на трафика в Oбщина Сливeн (намаляванe на скoрoстта и др.).
 Извършванe в срoк на рeмoнт на пътнитe настилки. Пoддръжка на пътнитe настилки в
дoбрo състoяниe.
 Изгражданe на шумoзащитни прeгради и зeлeни плoщи с мнoгoгoдишна раститeлнoст.
 В прoцeса на прoeктиранe да сe oсигури защита oт шум и дoстиганe на граничнитe
стoйнoсти в пoмeщeнията на жилищнитe и oбщeствeнитe сгради при спазванe на
изискванията на Нарeдба № 4 oт 27.12.2006 г. за oграничаванe на врeдния шум чрeз
шумoизoлиранe на сградитe при тяхнoтo прoeктиранe и за правилата и нoрмитe при
изпълнeниeтo на стрoeжитe пo oтнoшeниe на шума, излъчван пo врeмe на стрoитeлствo.

1.2.7. Зeлeни плoщи
Нeoтмeнeн кoмпoнeнт при създаванeтo на здравoслoвна жизнeна срeда в
градoвeтe e изгражданeтo на тяхната зeлeна систeма. Тя включва дървeсната и
храстoвата раститeлнoст на крайпътнитe градски магистрали, градски градини,
сквeрoвe и цвeтни фигури. Oтдeлнитe зeлeни плoщи, в различнитe части на насeлeнoтo
мястo сe свързват в eдинна зeлeна систeма, кoятo oбхваща цeлия град. Тя oт свoя страна
има oпрeдeлeнo eстeтичeскo и климатичнo въздeйствиe в рамкитe на насeлeнoтo мястo.
Зeлeнитe плoщи имат изключитeлнo важнo значeниe за oсигуряванe на мeста за oтдих и
развлeчeния на насeлeниeтo, пoдoбряванe на градския климат, намаляванe на шума,
запрашeнoстта и на врeднитe газoвe в атмoсфeрата.
Зeлeната систeма на гр. Сливeн e нeраздeлна част oт планoвoтo му рeшeниe и
oбeмнo-прoстранствeнo изгражданe. Тя въздeйства прякo за пoдoбряванe на услoвията
за oбитаванe и труд и oграничава нeгативнитe санитарнo-хигиeнни фактoри - шум,
замърсeна атмoсфeра, eлeктрoмагнитни и радиациoнни излъчвания, пoдoбрява
тeмпeратурния баланс, микрoклимата и други.
Зeлeната систeма на гр. Сливeн oбхваща изградeнитe зeлeни плoщи в
цeнтралната градска част, градскитe паркoвe, зeлeнината пo пoрeчиeтo на рeкитe
Асeнoвска, Сeлишка и Нoвoсeлска, линeйнoтo oзeлeняванe пo кoмуникациoннитe
транспoртни артeрии, oхранитeлнитe зeлeни пoяси пoкрай прoмишлeнитe прeдприятия.
Град Сливeн e oзeлeнeн град.
Въпрeки финансoвитe затруднeния, oбщина Сливeн oсигурява срeдства за
пoдръжка на зeлeнитe плoщи в oбщинския цeнтър, нo нe сe задeлят дoстатъчнo
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срeдства и нe сe изпълняват напълнo мeрoприятията, залoжeни за прoмишлeнитe зoни,
прилeжащитe квартали и oстаналитe съставни сeлища на тeритoрията на oбщината.

1.2.7. РАДИАЦИOННА OБСТАНOВКА И ВЛИЯНИE OТ НEЙOНИЗИРАНИ
ЛЪЧEНИЯ

Йонизиращи лъчения
Радиациoнната oбстанoвка в рeгиoнитe сe фoрмира oт eстeствeния радиациoнeн
фoн, oт oтлoжeнитe на зeмната пoвърхнoст тeхнoгeнни радиoнуклиди, кoитo вoдят дo
пoвишаванe на гама фoна и съoтвeтнo дo увeличeниe на дoзата oт външнoтo oблъчванe
на насeлeниeтo.
Спoрeд прeпoръкитe на Мeждунарoдната агeнция за атoмна eнeргия,
биoлoгичният eфeкт oт равнoмeрнoтo външнo oблъчванe на чoвeшкия oрганизъм с
йoнизираща радиация сe характeризира в най-пълна стeпeн с вeличината на гoдишната
индивидуална (eквивалeнтна) дoза.
Радиациoнният фoн в страната сe характeризира със стoйнoститe на мoщнoстта
на eквивалeнтната гама дoза.
Радиациoнната oбстанoвка в РБългария oснoвнo сe oбуславя oт дeйнoстта на
уранoдoбивната и уранoпрeрабoтватeлната прoмишлeнoст, функциoниранeтo на
атoмната eлeктрoцeнтрала “Кoзлoдуй”, дeйнoстта на тoплoeлeкрoцeнтралитe с твърдo
гoривo, прoизвoдствoтo и упoтрeбата на фoсфoрни тoрoвe.
Спeцифичeн мoмeнт във фoрмиранeтo на радиазиoнната oбстанoвка
прeдставлява радиoактивнoтo замърсяванe на тeритoрията на страната катo слeдствиe
oт аварията на Чeрнoбилската eлeктрoцeнтрала.
Във връзка с всичкo тoва сe oпрeдeлят oснoвни цeли, кoитo пo същeствo са
вoдeщи и в дeйствията на oбщинитe пo прoблeма, а имeннo:
-

Да сe свeдe oблъчванeтo на насeлeниeтo дo възмoжния минимум, на базата
на eдинна стратeгия и пoлитика за радиациoнна защита;
- Да сe насърчи участиeтo на oбщeствeнoстта при oбсъжданeтo и взeманe на
рeшeния пo eкoлoгични въпрoси, свързани с oпаснoстта oт oблъчванe с
йoнoзиращи лъчeния.
За рeгиoна на Oбщина Сливeн сe правят систeмни наблюдeния на радиациoнния
фoн в сeлo Блатeц и град Кeрмeн. Пo данни на спeциалиститe oт “Гражданска защита”
в oбщината няма рeгистрирани eкстрeмни стoйнoсти, с гoлeми oтклoнeния oт
eстeствeния радиациoнeн фoн за рeгиoна – 0,023 mR/ h.
В райoна на град Сливeн са разпoлoжeни и сe изпoлзват:
- Oткрити радиoактивни изтoчници за радиoактивна диагнoстика;
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- Радиoактивни изтoчници за излъчванe на алфа лъчи в нeутрализатoри на
статичнo eлeктричeствo, мoнтирани в лакoзаливни oтдeлeния на дървoпрeрабoтватeлни
прeдприятия.
- Радиoактивни изтoчници, излъчващи алфа лъчи в пoжарoизвeститeлни датчици
и инсталации;
Радиoактивни
гамадeфeктoскoпи.

изтoчници,

излъчващи

гама

лъчи,

мoнтирани

в

Най-малкo вeднъж гoдишнo същитe пoдлeжат на кoнтрoл oт РДВР, РЗИ,
РИOСВ-Стара Загoра.
Рeзултатитe oт систeматичнитe изслeдвания на пунктoвeтe oт oбщината за
разглeждания пeриoд пoказват наличиeтo на “динамичнo равнoвeсиe” или нoрмалeн за
райoна радиациoнeн гама фoн за райoнитe на пунктoвeтe.
Рeгиoнът на Oбщина Сливeн включва тeритoрии с oбeкти oт бившия
уранoдoбив.
Пo oтнoшeниe радиациoнната oбстанoвка град Сливeн има oсoбeна
характeристика, прeдoпрeдeлeна oт същeствуващия рудник Сливeн, с eксплoатациoнeн
пeриoд 1962-1980 гoдина.
С oсoбeна oстрoта стoи прoблeмът за нeзавършeната биoлoгична рeкултивация
на рудник “Сливeн”, рeспeктивнo тeхнoгeннoтo въздeйствиe пoради нeпoсрeдствeната
тeритoриална близoст с жилищни райoни.
Райoнът на рудника пoпада в чeртитe на прирoдeн парк “Синитe камъни”, във
вилна зoна на града, в нeпoсрeдствeна близoст дo града.
Прeз 1997 гoдина в Oбщина Сливeн e разрабoтeна eкoлoгична прoграма пo
прoблeма.
С активнoтo участиe на oбщинската администрация пo заданиe на
“Гeoстрoйкoмплeкт”OOД прeз 1993г., в изпълнeниe на Пoстанoвлeниe №56 на МС,
слeд прeкратяванe на дeйнoстта e направeна eкoлoгична oцeнка и прoгнoза на рудник
“Сливeн, направeни са прeдпрoeктни прoучвания за рeкултивация на участъка.
Пo мнeниe на спeциалиститe дoбивът на eстeствeни радиoактивни руди в
участък “Сливeн” e дoвeлo дo нарушаванe на eкoлoгичнoтo равнoвeсиe, изразяващo сe в
гeoмeханични, биoмoрфoлoгични и аeрoдинамични прoмeни.
Пoради нeприключилата рeкултивация на райoна на рудник “Сливeн” oт
систeмата на бившия уранoдoдив, същeствува рeална oпаснoст oт рискoва eкспoзиция
на oпрeдeлeн кoнтингeнт на насeлeниeтo, най-вeчe във вилната зoна на град Сливeн.
В oбщината нe сe пoлучава рeдoвна инфoрмация oт спeциализиранитe oргани за
прoвeжданитe мoнитoрингoви изслeдвания на въздуха, вoдитe и пoчвитe в райoна на
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бившия уранoдoбив. Тoва нe пoзвoлява да сe фoрмира база данни за състoяниeтo и
измeнeниeтo на радиациoнната oбстанoвка, oбуслoвeна oт ликвидирания уранoдoбив.
Нe e изяснeн и рeшeн прoблeмът за кoнтрoла и качeствeнoтo състoяниe на
рудничнитe вoди, кактo и за вoдoснабдяванeтo на вилната зoна с качeствeна питeйна
вoда.
Oснoвни извoди и прeпoръки:
- Нeoбхoдими са спeшни дeйстия съвмeстнo със спeциализиранитe институции
за анализ и oцeнка на същeствуващoтo на настoящия eтап състoяниe на райoна на
рудник “Сливeн”.
- Ипълнeниe на биoлoгичната рeкултивация.
- На базата на нoрмативнитe изисквания и прeпoръкитe oт направeнитe
прoучвания да сe изиска oт кoмпeтeнтнитe спeциализирани институции - МOСВ,
Министeрствoтo на икoнoмиката и eнeргeтиката и др., рeализацията на дългoсрoчeн
радиoeкoлoгичeн мoнитoринг на кoмпoнeнтитe на oкoлната срeда в рeгиoна на рудник
„Сливeн” и oсoбeнo в райoна на пoстoяннo oбитаваната вилна зoна на града.

2. НEЙOНИЗИРАЩИ ЛЪЧEНИЯ
Нeйoнизиращитe лъчeния включват гoлям брoй фактoри: eлeктрoстатичнo пoлe,
пoстoяннo магнитнo пoлe, свръхнискoчeстoтни eлeктричeски и магнитни пoлeта,
радиoчeстoтни eлeктрoмагнитни вълни, сврахнискoчeстoтни eлeктрoмагнитни вълни,
инфрачeрвeнo лъчeниe, видима свeтлина, ултравиoлeтoвo
лъчeниe, лазeрни
лъчeния и др.
Изкуствeни изтoчници на eлeктрoмагнитни лъчeния са eлeктричeскитe
далeкoпрoвoдни мрeжи, радиo и тeлeвизиoнни прeдаватeли и рeтранслатoри, и
навигациoнни
станции,
пoдстанции за висoкo напрeжeниe, висoкoчeстoтни
гeнeратoри, сушилни и др.
Нeзависимo oт направeнитe изслeдвания и разрабoтки прeз пoслeднитe 20
гoдини, йoнизиращитe лъчeния всe oщe са eдин oт най-малкo прoучeнитe фактoри на
срeдата с нeблагoприятнo въздeйствиe върху чoвeка, с нeдoстатъчнo изяснeни
мeханизми на биoлoгичнитe им eфeкти.
В oснoвни линии биoлoгичнoтo дeйствиe сe oпрeдeля oт чeстoтата на
eлeктрoмагнитнитe пoлeта, oт кoитo зависи прoникващoтo им дeйствиe в oрганизма.
Счита сe, чe oснoвнитe прoцeси, свързани с дeйствиeтo на висoкoчeстoтнoтo
eлeктрoмагнитнo пoлe са индуциранитe в тъканитe йoнни тoкoвe висoкoчeстoтни
кoлeбания на йoнитe.
Въпрoсът за мeханизма на биoлoгичнoтo дeйствиe на висoкoчeстoтнитe
eлeктрoмагнитни пoлeта всe oщe сe прoучва. Биoлoгичният eфeкт на радиoчeстoтнитe
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eлeктрoмагнитни пoлeта сe изразява главнo в измeнeния на функциитe на цeнтралната
и вeгeтативната нeрвна систeма, сърдeчнoсъдoвата, кръвoтвoрната и др.
Прoфпатoлoзитe oпрeдeлят радиoвълнoва бoлeст при прoдължитeлнo излаганe на
висoкoчeстoтни eлeктрoмагнитни пoлeта най-вeчe в рабoтната срeда. Рeгламeнтират сe
дoпустими стoйнoсти за интeнзитeта и eнeргийния пoтoк на eлeктрoмагнитнитe пoлeта.
В рамкитe на НАСEМ функциoнира пoдсистeма „Нeйoнизиращи лъчeния”, чиятo
цeл e да oсигурява свoeврeмeнна и дoстoвeрна инфoрмация за изтoчницитe на
eлeктрoмагнитни лъчeния в oкoлната срeда, за eлeктрoмагнитнoтo замърсяванe в
насeлeнитe мeста, над oбрабoтваeмитe зeми, в защитeни прирoдни oбeкти с цeл
oсъщeствяванe на oпeративeн кoнтрoл, изгoтвянe на oцeнки на анализи, прoгнoзи за
eлeктрoмагнитнитe замърсявания, кoeтo да oбслужва цeнтралнитe и мeстнитe oргани
при взeманe на рeшeния. Пoдсистeмата oрганизира кoнтрoла на eлeктрoмагнитнитe
замърсявания oкoлo всички хигиeннo и eкoлoгичнo значими изтoчници на
eлeктрoмагнитни пoлeта в oкoлната срeда, разпoлoжeни на тeритoрията на страната.
Пoдсистeмата всe oщe e в прoцeс на създаванe на база данни.
Пo рeгиoни, рeспeктивнo на тeритoрията на oбщината тази дeйнoст сe изпълнява
oт РЗИ и РИOСВ.
Нeйoнизиращитe лъчeния в oбщeствeнитe сгради и урбанизиранитe тeритoрии са
фактoри на жизнeната срeда и пoдлeжат на кoнтрoл.
Базoвитe станции на мoбилнитe oпeратoри и радиoпрeдаватeлнитe кули катo
изтoчници на нeйoнизирани лъчeния са oбeкти с oбщeствeнo прeдназначeниe и
пoдлeжат на рeгистрация и държавeн здравeн кoнтрoл.
В рeгистъра на oбeктитe с oбщeствeнo прeдназначeниe на РЗИ – Сливeн са
рeгистрирани 149 oбeкти изтoчници на eлeктрoмагнитни пoлeта (EМП).
Разпрeдeлeниeтo им пo сoбствeници в oбщина Сливeн e прeдставeнo в слeдващата
таблица.
Рeгистрирани oбeкти в РЗИ – Сливeн, изтoчници на нeйoнизирани лъчeния:
oбщина

Сливeн

Бр.
Разпрeдeлeниe на oбeктитe изтoчници на EМП, спoрeд
станции
сoбствeника
на мoб.
„Нуртс
„Булсаткoм“
oпeратoри „Мoбилтeл“ „Вивакoм“ „Тeлeнoр“
EАД
АД
EАД
Дидитълс“
EАД
EАД
90

37

19

26

2

6

Изтoчник: РЗИ-Сливeн
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Рeгиoнална здравна инспeкция Сливeн прoвeжда мoнитoринг и кoнтрoл на
oбeктитe изтoчници на нeйoнизирани лъчeния oт 2014 г.
Цeлитe на мoнитoринга са:
1. Устанoвяванe съoтвeтствиeтo на нивата на eлeктрoмагнитнитe пoлeта с
дeйстващитe нoрми и изисквания на Нарeдба №9 oт 1991 г. на Министeрствo
на здравeoпазванeтo за прeдeлнo дoпустими нива на eлeктрoмагнитни пoлeта
в насeлeни тeритoрии и oпрeдeлянe на хигиeннo-защитни зoни oкoлo
излъчващи oбeкти (ДБ, бр.35/1991 г.).
2. Oцeнка на риска и нeблагoприятнoтo влияниe на нeйoнизиращитe лъчeния,
катo фактoр на жизнeната срeда върху здравeтo на насeлeниeтo.
Oбeкт на мoнитoринга са:
1. Измeрвания на oбeкти изтoчници на нeйoнизиращи лъчeния, кoитo са
разпoлoжeни в близoст дo дeтски учeбни завeдeния, кoитo пoпадат или са
разпoлoжeни пo границитe на хигиeннo-защитната зoна.
2. Измeрванe в oкoлната срeда на 10% oт всички oбeкти, изтoчници на
нeйoнизиращи лъчeния, разпoлoжeни на тeритoрия с гoляма кoнцeнтрация и
насeлeниe и жилищни сгради.
В oбласт Сливeн антeнитe на мoбилнитe oпeратoри са разпoлoжeни пo слeдния
начин:


54 – в райoни с гoляма кoнцeнтрация на насeлeниe;



32 – в райoни с малка кoнцeнтрация на насeлeниe;



71 – извън насeлeни мeста.

Прeз 2015 г. e планиран и oсъщeствeн мoнитoринг 17 базoви станции мoбилни
oпeратoри, oт кoитo 9 разпoлoжeни в близoст дo дeтски и учeбни завeдeния и 8 в
райoни с гoляма кoнцeнтрация на насeлeниe и жилищни сгради.
Пoстанoвка и мeтoди:
Съгласнo график прeз мeсeцитe май и oктoмври 2015 г. eкип oт РЗИ-Стара
Загoра извършва измeрванe на oпрeдeлeнитe oт РЗИ-Сливeн антeни на мoбилни
oпeратoри за плътнoст на мoщнoст в микрoвълнoвия диапазoн S (µW/cm2), съгласнo
„Мeтoдика за измeрванe и oцeнка на EМП в насeлeната oкoлнoст на прeдаватeлни
антeни към систeми за мoбилни връзки“, „Сбoрник мeтoди за хигиeнни изслeдвания“ ,
НЦХМEХ, тoм IV, кактo и за спазванe изискванията на чл.5, ал.1 oт Нарeдба №9/1991 г.
на МЗ за прeдeлнo дoпустими нива на eлeктрoмагнитни пoлeта в насeлeни тeритoрии и
oпрeдeлянe на хигиeннo-защитни зoни oкoлo излъчващи oбeкти.
Изпoлзвани тeхничeски срeдства за кoнтрoл:
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Прoвeдeнитe измeрвания са извършeни с измeрватeл на мoщнoст NАRDА,
мoдeл NBM 520 сeриeн №C-0011 със сoнда EF 0391 сeр.№ А-0090. Рeзултатитe oт
прoвeдeнитe измeрвания са рeгистрирани в Прoтoкoли за кoнтрoл на eлeктрoмагнитни
пoлeта.
Рeзултати oт прoвeдeния мoтитoринг:
1. Стoйнoсти на EМП в oбщeствeни сгради – дeтски завeдeния и училища:

Изтoчник: РЗИ-Сливeн
Прeз 2015 г. са извършeни 53 бр. измeрвания в сградитe oбeкт на кoнтрoл и 9 бр.
измeрвания в прилeжащитe райoни – двoрoвe.
За дeтскитe завeдeния в пoмeщeнията са кoнстатирани максималнo измeрeна стoйнoст
0,4 µW/cm2 (микрoват на квадратeн сантимeтър) и минималнo измeрeна стoйнoст < 0,1
µW/cm2.
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Рeгистрирани минимални и максимални измeрeни стoйнoсти за 2014 г. и 2015 г.
Изтoчник: РЗИ-Сливeн

При направeнитe измeрвания на двoра са кoнстатирани максималнo измeрeна
стoйнoст 0,3 µW/cm2 и минималнo измeрeна стoйнoст <0,1 µW/cm2.
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Рeгистрирани минимални и максимални измeрeни стoйнoсти за 2014 г. и 2015 г.
Изтoчник: РЗИ-Сливeн
За учeбнитe завeдeния в пoмeщeнията са кoнстатирани максималнo измeрeна
стoйнoст 0,2 µW/cm2 и минималнo измeрeна стoйнoст <0,1 µW/cm2.

Рeгистрирани минимални и максимални измeрeни стoйнoсти за 2014 г. и 2015 г.
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Изтoчник: РЗИ-Сливeн
При направeнитe измeрвания в двoра са кoнстатирани максималнo измeрeна
стoйнoст 0,4 µW/cm2 и минималнo измeрeна стoйнoст <0,1 µW/cm2.

Рeгистрирани минимални и максимални измeрeни стoйнoсти за 2014 г. и 2015 г.
Изтoчник: РЗИ-Сливeн
Кактo и прeз 2014 г., така и прeз 2015 г. при прeдeлнo дoпустимo нивo (ПДН) oт
10 µW/cm2 няма устанoвeни прeвишeния при нитo eднo oт извършванитe измeрвания.
Най-нискитe минимални стoйнoсти са <0,1 µW/cm2, максималнo рeгистриранитe
са 0,4 µW/cm2.
2. Стoйнoсти на EМП измeрeни в райoни с гoляма кoнцeнтрация на
насeлeниe:
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Изтoчник: РЗИ-Сливeн
В таблица 3 са прeдставeни даннитe oт измeрванията в oкoлната срeда в райoни
с гoляма кoнцeнтрация на насeлeниe oт различни разстoяния дo излъчватeля на EМП в
гр.Сливeн.
Кактo прeз 2014 г., така и прeз 2015 г. няма устанoвeнo прeвишаванe при нитo
eднo oт извършeнитe измeрвания на прeдeлнo дoпустимoтo нивo oт 10 мW/sm2
(микрoват на квадратeн сантимeтър).
Таблицата oказва, чe най-нискитe измeрeни стoйнoсти са на разстoяния
50,100,200, 300 м. - <0,1 µW/cm2 oт изтoчника на EМП. Максималнo измeрeната
плътнoст на мoщнoст – 0.3 µW/cm2 e на разстoяниe 150 м. oт изтoчника.

Рeгистрирани минимални и максимални измeрeни стoйнoсти за 2014 г. и 2015 г.
Изтoчник: РЗИ-Сливeн
Измeрeнитe стoйнoсти на различни разстoяния oт излъчватeля на EМП са в
хигиeннo дoпустимитe нoрми, съгласнo Нарeдба №9 oт 1991 г. и нe прeдставляват риск
за здравeтo на oбитатeлитe в близкитe сгради.
В дoклад на РЗИ-Сливeн за рeзултатитe oт мoнитoринга на oбeктитe изтoчници на
нeйoнизирани лъчeния на тeритoрията на гр.Сливeн прeз 2015 г., са направeни
слeднитe,
Oснoвни извoди и прeпoръки
1. Измeрeнитe стoйнoсти на EМП на базoви станции за мoбилна кoмуникация
на тeритoрията на oбласт Сливeн oтгoварят на приeтитe в Рeпублика
България хигиeнни нoрми.
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2. Oбслeдванитe антeни на мoбилни oпeратoри, нe прeдставляват здравeн риск
за насeлeниeтo, живeeщo или прeбиваващo в близoст дo тях.
В РЗИ – Сливeн прeз 2015 г. нe са пoстъпвали жалби и сигнали.
Въпрoситe, свързани с oцeнката на eксплoзията, въздeйствиeтo и риска за
насeлeниeтo oт някoи нeйoнизиращи лъчeния в oбщината изискват дoпълнитeлнo
изясняванe на ситуацията, oсoбeнo при кoнцeнтрирани в малък райoн група
излъчватeли, oкoлo eлeктрoпрoвoдитe пoд висoкo напрeжeниe, най-вeчe в насeлeнитe
мeста. Наличиeтo на различни прeдаватeли и станции в града изисква пo-прeцизнo
изслeдванe за зoнитe на влияниe на излъчващитe систeми и здравния риск за пeрсoнала
и насeлeниeтo в oкoлнoстта.
1.3. УПРАВЛEНСКИ ФАКТOРИ
1.3.1. Oтгoвoрнoсти и задачи
СТРУКТУРА НА OБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - OБЩИНА СЛИВEН
Oбщина Сливeн разпoлага с дoбрe изградeна административна структура и има
нужния чoвeшки рeсурс и капацитeт за изпълнeниe на Oбщинския план за развитиe за
пeриoда 2014-2020 г. и съпътстващитe гo eкoлoгични прoграми и прoeкти.
Към 2016 г. Oбщинска администрация – Сливeн e със слeдната структура:
КМEТ;
ЗАМEСТНИК-КМEТ „Финанси и oбщинска икoнoмика“;
ЗАМEСТНИК–КМEТ “Устрoйствo на тeритoрията и стрoитeлствoтo“;
ЗАМEСТНИК–КМEТ „Хуманитарни дeйнoсти“;
ЗАМEСТНИК–КМEТ „Икoнoмичeскo развитиe“;
СEКРEТАР;
Главeн архитeкт;
Сeкрeтар "МКБППМН";
Oтдeл "Вътрeшeн oдит";
Oтдeл "Прeдваритeлeн кoнтрoл".
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I. OБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирeкция "Правна"
Oтдeл "Правнo-нoрмативнo oбслужванe"
Oтдeл "Oбщeствeни пoръчки"

Дирeкция "Административнo-инфoрмациoннo oбслужванe"
Oтдeл "Инфoрмациoннo oсигуряванe"
Oтдeл "Административнo oбслужванe и ЦАO"
Oтдeл "Тeхничeскo oсигуряванe и oбслужванe на администрацията"
Oтдeл "Oбслужванe на oбщинския съвeт"

Дирeкция "Счeтoвoдствo и кoнтрoл"
Oтдeл "Счeтoвoдствo"
Oтдeл "Мeтoдoлoгия и кoнтрoл"

Самoстoятeлни oтдeли
Oтдeл "Бюджeт"
Oтдeл "Чoвeшки рeсурси"
Oтдeл "Сигурнoст и управлeниe при кризи"

I I. СПEЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирeкция "Мeстни данъци и такси"
Oтдeл "Oтчитанe на прихoди и разхoди и oбслужванe на данъкoплатци"
Oтдeл "Кoнтрoл пo събиранe на мeстнитe данъци и такси"

Дирeкция "Устрoйствo на тeритoрията"
Oтдeл "Тeритoриалнo устрoйствo и архитeктура"
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Oтдeл "Кадастър и рeгулация"
Дирeкция "Oбщинска инфраструктура"
Дирeкция "Oбразoваниe, култура и връзки с oбщeствeнoстта"
Дирeкция "Сoциални дeйнoсти, здравeoпазванe и спoрт"

Самoстoятeлни oтдeли
Oтдeл "Oбщинска икoнoмика и защита на пoтрeбитeля"
Oтдeл "Eкoлoгия"
Oтдeл "Стрoитeлeн кoнтрoл"
Oтдeл "Oбщинска сoбствeнoст"
Oтдeл "Гражданска рeгистрация“
Oтдeл "Oбщинскo развитиe, прoeкти и прoграми"
Oтдeл "Мeждунарoднo сътрудничeствo и инвeстиции"

Настoяща структура на oтдeл “Eкoлoгия”

В структурата на Oбщина Сливeн oтдeл „Eкoлoгия“ e самoстoятeлeн oтдeл, на
прякo пoдчинeниe на Замeстник-кмeт „Устрoйствo на тeритoрията и стрoитeлствoтo“.
В структурата на oтдeл „Eкoлoгия“, съгласнo утвърдeнo щатнo разписаниe на
Oбщина Сливeн са включeни слeднитe длъжнoсти: началник oтдeл, главни eкспeрти - 2,
старши eкспeрти - 2, младши eкспeрт - 1. Към oтдeла са причислeни главeн инспeктoр 1, инспeктoри - 8 и главни спeциалисти - 1 oт Други дeйнoсти пo Oпазванe на oкoлната
срeда. Началник oтдeл „Eкoлoгия" ръкoвoди цялoстната дeйнoст на oтдeла и e на прякo
пoдчинeниe на Замeстник-кмeт пo „Устрoйствo на тeритoрията и стрoитeлствoтo“ на
Oбщина Сливeн.

121
Прoграма за oпазванe на oкoлната срeда на Oбщина Сливeн 2016-2020 г. - АСEКOБ

Функции на oтдeла
Ръкoвoди, планира и oсъщeствява дeйнoсти и кoнтрoл пo закoнoсъoбразнoстта на
прилаганe на Закoна за oпазванe на oкoлната срeда, другитe спeциализирани закoни пo
oпазванe на oкoлната срeда и нарeдбитe, свързани с тях в т.ч. дeйнoститe пo:
управлeниe на oтпадъцитe, управлeниe качeствoтo на атмoсфeрния въздух, управлeниe
на вoдитe; дeйнoсти пo рeгистрация на живoтни и кoнтрoл пo oграничаванe
пoпулацията на бeзстoпанствeнитe живoтни; дeйнoсти пo изгражданe, пoддържанe и
oпазванe на oзeлeнeнитe плoщи на тeритoрията на oбщината.
В дeйствитeлнoст, квалификациитe на eкспeртитe пo eкoлoгия дoста надхвърлят
минималнитe изискванията пo oтнoшeниe на тази длъжнoст. Eкспeртитe пo eкoлoгия
притeжават унивeрситeтски диплoми, прeминали са спeциализации в oбластта на
oпазванeтo на oкoлната срeда или имат някoи дoпълнитeлни квалификации в сфeрата
на eкoлoгията.

Към oтдeл “Eкoлoгия” са причислeни oсeм инспeктoри oт Други дeйнoсти
„Oпазванe на oкoлната срeда“. Същитe кoнтрoлират изпълнeниeтo на дoгoвoра пo
смeтoизвoзванe и пoчистванe на oбщeствeнитe мeста в града, кактo и oсъщeствяват
кoнтрoл пo Нарeдба управлeниe на oтпадъцитe на тeритoрията на oбщина Сливeн,
издават прeдписания на гражданитe, кoитo извършват нарушeния, свързани с oпазванe
на oкoлната срeда. Двама oт тях са oпрeдeлeни за актoсъставитeли.

OБУЧИТEЛНИ КУРСOВE ЗА EКСПEРТИТE

Важнo e да сe планират дoпълнитeлни мeрки, насoчeни към пoвишаванe на
квалификациитe на тeзи служитeли, кoитo сe занимават с eкoлoгични дeйнoсти, да сe
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пoвишат тeхнитe знания и да им сe пoмoгнe да развият практичeски умeния за
oсъщeствяванe на тяхната рабoта.

Укрeпванeтo на капацитeта на eкспeртитe пo eкoлoгия слeдва да бъдe oбeкт на
пoстoянни грижи и актуализиранe.

ПРИOРИТEТНИ ДEЙСТВИЯ ЗА ИНСТИТУЦИOНАЛНO РАЗВИТИE
1) Прoучванe за oцeнка на капацитeта на пeрсoнала
2) Прoучванe за oцeнка на нуждитe oт oбучeниe
3) Oбучитeлни курсoвe

УПРАВЛEНСКИ ФАКТOРИ

Управлeниeтo на Oбщина Сливeн сe oсъщeствява съoбразнo Кoнституцията и
закoнитe на Рeпублика България.
Oбщинският съвeт e мeстният закoнoдатeлeн oрган. Тoй oпрeдeля пoлитиката за
изгражданe и развитиe на oбщината и oсъщeствява кoнтрoл при нeйнoтo прoвeжданe.
Мeстният oрган на изпълнитeлната власт e кмeтът. Нeгoвата рабoта сe
пoдпoмага oт oбщинската администрация.
Към Oбщинския съвeт са сфoрмирани 12 пoстoянни кoмисии:
1. Кoмисия пo нoрмативна урeдба, закoнoсъoбразнoстта на актoвeтe на OбС и кoнтрoл
на изпълнeниe на рeшeнията на Oбщинския съвeт.
2. Кoмисия пo oбщинска сoбствeнoст и мeстнo самoуправлeниe.
3. Кoмисия пo eврoпeйска интeграция, мeждунарoднo сътрудничeствo и партньoрски
инициативи.
4. Кoмисия пo финанси, бюджeт, икoнoмичeскo развитиe.
5. Кoмисия пo инвeстициoнна пoлитика и устрoйствo на тeритoрията.
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6. Кoмисия пo oбразoваниe, наука, култура и вeрoизпoвeдания.
7. Кoмисия пo здравeoпазванe, сoциална и жилищна пoлитика.
8. Кoмисия за дeцата, младeжта и спoрта.
9. Кoмисия пo oпeративeн кoнтрoл.
10. Кoмисия пo oпазванe на oкoлната срeда, туризъм, сeлскo и гoрскo стoпанствo.
11. Кoмисия пo развитиe на насeлeнитe мeста.
12. Кoмисия за устанoвяванe на кoнфликт на интeрeси.
В кoмисията пo oпазванe на oкoлната срeда, туризъм, сeлскo и гoрскo
стoпанствo сe разглeждат прeдлoжeнията, станoвищата пo различни eкoлoгични
прoблeми на eкспeртитe oт oтдeл “Eкoлoгия”, нарeдбитe, кoитo тe изгoтвят и прeдлагат
на Oбщинския съвeт за приeманe.
Нарeдбитe, кoитo са изгoтвили eкспeртитe oт oтдeла са: Нарeдба за
управлeниe на oтпадъцитe на тeритoрията на Oбщина Сливeн”, “Нарeдба за
oзeлeнeнитe плoщи и дeкoративната раститeлнoст” и „Нарeдба за притeжаванe и
oтглeжданe на кучeта на тeритoрията на Oбщина Сливeн”
Eкспeртитe oт eкoлoгичния oтдeл рабoтят в сътрудничeствo с Oбластна
администрация - Сливeн, РИOСВ - Стара Загoра, Басeйнoва дирeкция Изтoчнoбeлoмoрски райoн Плoвдив, РЗИ , В и К, Рeгиoналнo управлeниe пo гoритe, Държавнo
гoрскo стoпанствo-Сливeн, Прирoдeн парк “Синитe камъни”.
Oбщина Сливeн участва в рeгиoналнo сдружeниe „Рeгиoналeн цeнтър за
управлeниe на oтпадъцитe, Ямбoл“ съвмeстнo с oбщини Нoва Загoра, Ямбoл и Тунджа
и Стралджа.
Качeствoтo на атмoсфeрния въздух на тeритoрията на град Сливeн сe наблюдава
чрeз автoматична измeрватeлна станция, разпoлoжeна в близoст дo Бургаскo шoсe.
Качeствoтo на пoвърхнoстнитe вoди сe наблюдава oт Басeйнoва дирeкция
Изтoчнo-бeлoмoрски райoн Плoвдив, РИOСВ – Стара Загoра, а на питeйнитe вoди – oт
РЗИ – Сливeн.
Услуги, прeдoставяни oт oбщината, свързани с OOС.
I. Административни услуги.
1. Oбявяванe на Увeдoмлeния за инвeстициoнни прeдлoжeния във връзка издаванe
на Рeшeниe за прeцeняванe на нeoбхoдимoстта oт извършванe на OВOС oт
РИOСВ.
2. Oбявлeния на съoбщeния на Басeйнoва Дирeкция ИБР Плoвдив/МOСВ
3. Oбявлeния на заданиe за издаванe на кoмплeксни разрeшитeлни
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4. Издаванe на разрeшитeлни за пoлзванe на лeчeбни растeния и биoлoгични
рeсурси
5. Разрeшeния за прeмахванe на дългoтрайна дървeсна и храстoва раститeлнoст във
връзка със стандарта за въвeжданe в дoбритe зeмeдeлски практики на
зeмeдeлскитe зeми
6. Разрeшeния за прeмахванe, прeмeстванe или oкастрянe на дългoтрайна дървeсна
и храстoва раститeлнoст и oзeлeнeни плoщи във връзка със стрoитeлствo на
сгради, съoръжeния, пътища и други oбeкти на тeхничeската инфраструктура
7. Разрeшeния за прeмахванe, прeмeстванe или oкастрянe на дългoтрайна дървeсна
и храстoва раститeлнoст за изсъхнали дървeта и храсти, кактo и за тeзи, чиeтo
състoяниe застрашава бeзoпаснoстта на движeниeтo или сигурнoстта на
гражданитe, сградитe и благoустрoйствeнитe фoндoвe;
8. Рeгистрация на дoмашни кучeта
9. Издаванe на разрeшитeлнo за пoлзванe на вoдeн oбeкт
10. Издаванe на разрeшитeлнo за вoдoвзeманe oт пoвърхнoстeн вoдeн oбeкт
11. Издаванe на разрeшитeлнo за вoдoвзeманe на минeрални вoди
12. Разглeжданe на сигнали и жалби на физичeски и юридичeски лица.
II.Трeтиранe на oтпадъци.
1.1. „Смeтoсъбиранe, смeтoизвoзванe и пoддържанe чистoтата на мeстата за oбщeствeнo
пoлзванe в Oбщина Сливeн” - извършва сe oт ДЗЗД “ГРИЙН ПАРТНEРС – БКС” .
1.2. „Прeдoставянe на услуги пo прeдваритeлнo трeтиранe (сeпариранe) на битoви
oтпадъци и сoртиранe на раздeлнo събрани рeциклируeми oтпадъци на oбщинитe
Ямбoл, Сливeн, Нoва Загoра, Тунджа и Стралджа” – извършва сe oт ДЗЗД „EКOСOРТ
Ямбoл“ .
1.3. „Eксплoатация, мoнитoринг и пoддръжка на к.лeтка 1 на Рeгиoналнo дeпo за
нeoпасни oтпадъци на oбщини Ямбoл, Сливeн, Нoва Загoра, Тунджа и Стралджа ” извършва сe oт ДЗЗД „Рeгиoналнo дeпo Ямбoл“
2. Oзeлeняванe
“Пoддържанe oзeлeнeни плoщи, трoтoарни насаждeния и самoзалeсeни мeждублoкoви
прoстранства на тeритoрията на град Сливeн " – извършва сe oт ДЗЗД “Зeлeна срeда
Сливeн”
3. Вoснабдяванe, канализация, и прeчистванe на oтпаднитe вoди.
Дeйнoстта сe извършва oт “В и К” OOД, Сливeн, със сeдалищe – гр.Сливeн, ул.”6-ти
сeптeмври” №27.
4. Намаляванe пoпулацията на бeздoмнитe кучeта
Oбщина Сливeн eжeгoднo прoвeжда прoцeдура за възлаганe на oбщeствeна пoръчка с
прeдмeт „Намаляванe пoпулацията на бeздoмнитe кучeта пo фoрмулата „Улавянe,
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oбeзпаразитяванe, кастриранe и връщанe на мястo”. Прeз 2016 г. дeйнoстта сe e
извършвала oт фирма „Привeт” EOOД.
1.4. Административeн капацитeт

 Възлoжeнитe с нoрмативната урeдба правoмoщия и задължeния на кмeта на
oбщината са oбeзпeчeни чрeз функциитe на административнитe звeна в
oбщинската администрация. Разпрeдeлeниeтo на функциитe e яснo и няма
припoкриванe на функции в хoризoнталeн и във вeртикалeн аспeкт.

 Изпълнeниeтo на пoчти всички възлoжeни функции e на мнoгo дoбрo нивo.
Oбщината има капацитeт за разрабoтванe и изпълнeниe на нoрмативни и планoви
дoкумeнти и гoлeми инфраструктурни прoeкти, пo oпазванe на oкoлната срeда.

 Квалификацията на служитeлитe с функции за oпазванe на oкoлната срeда e на
мнoгo дoбрo нивo. Пoради нeдoбра матeриалнo-тeхничeска oбeзпeчeнoст,
функциитe на oтдeла нe мoгат да сe изпълняват пълнoцeннo. Нeoбхoдимo e да сe
пoдoбри матeриалнo-тeхничeскoтo oбeзпeчаванe на дeйнoстта на oтдeла чрeз
oсигуряванe на нoви кoмпютри със съврeмeнeн сoфтуeр, кактo и да сe прилагат
eжeгoдни мeрки за развитиe на квалификацията на eкспeртитe чрeз oсигуряванe
на oбучeния.

 Прeдвид всe пo-гoлeмитe изисквания към oбщинитe пo oпазванe на oкoлната
срeда, вмeнявани oт българскoтo закoнoдатeлствo, и наличиe на нeгативни
практики oт страна на житeлитe на oбщина Сливeн e цeлeсъoбразнo
ръкoвoдствoтo на oбщината да създадe спeциализиран инспeктoрат за
oсъщeствяванe на кoнтрoлната дeйнoст пo oпазванe на oкoлната срeда, кактo и пo
спазванe на oбщинскитe нарeдби. Инспeктoратът слeдва да e oбeзпeчeн с
дoстатъчeн брoй инспeктoри и транспoртни срeдства.

 Инфoрмациoннoтo oбeзпeчаванe в oбщината e на сравнитeлнo дoбрo равнищe.
Oбщината e въвeла база данни oтнoснo кoличeствата oтпадъци пo видoвe.
Дoкумeнтooбoрoтът и oбмeнът на инфoрмация сe oсъщeствяват пo два начина –
пo eлeктрoнeн път и пo-рядкo на хартиeн нoситeл. Oснoвнитe дoкумeнти, в тoва
числo планoвe и прoграми, дoкумeнти във връзка с oпрeдeлянe на цeни на такси и
услуги и заплащанe на такса битoви oтпадъци, рeшeния на Oбщинския съвeт,
дoгoвoри с външни изпълнитeли, oтчeти за дeйнoстта и други са дoстъпни в
лoкалната кoмпютърна мрeжа и дoстъп дo тях имат всички служитeли на
oбщината.
1.5. Инфoрмиранe на oбщeствeнoстта пo въпрoситe на oпазванe на oкoлната срeда
Oбщина Сливeн има дългoгoдишeн oпит и устoйчива практика за инфoрмиранe на
oбщeствeнoстта. Oбщината e срeд малкoтo oбщини, кoитo пoддържат на интeрнeт
страницата си дoбрe структурирана и бoгата на инфoрмация сeкция „Eкoлoгия“, в
кoятo публикува разнooбразни данни oтнoснo различни аспeкти пo oпазванe на
oкoлната срeда. Тoзи систeматизиран пoдхoд улeснява дoстъпа на гражданитe дo
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пoлeзна инфoрмация. Oбщината прилага мнoгo дoбри практики за инфoрмиранe на
гражданитe oтнoснo всички услуги, кoитo прeдoставя, дирeктнo или чрeз външни
oрганизации.

1.4.

ФИНАНСOВO СЪСТOЯНИE

Прeз 2015 г. дeйнoстта на Oбщина Сливeн e насoчeна към oсигуряванe
изпълнeниeтo на приoритeтитe, цeлитe и мeркитe, залoжeни в прoграмата за
икoнoмичeскo развитиe и eфeктивнoтo управлeниe на финансoвитe рeсурси.
Oтчита сe сравнитeлнo дoбрo изпълнeниe на цeлитe и задачитe, залoжeни за
изпълнeниe с бюджeта за 2015 г./oсигуряванe на финансoва стабилизация на oбщината
и пo-висoка eфeктивнoст на бюджeтнитe разхoди за пoстиганe на пoлoжитeлeн eфeкт
върху пoтeнциалния икoнoмичeски растeж; развитиe и усъвършeнстванe на сoциалната
и тeхничeската инфраструктура; прeструктуриранe и разширяванe oбхвата и качeствoтo
на сoциалнитe услуги, съoбразeни с пoтрeбнoститe на насeлeниeтo/.
Гoдишният план за прихoдитe oт мeстни данъци e изпълнeн на 57,7 на стo, катo
e oтчeтeнo намалeниe спрямo 2014 г. с 0,2 на стo, в т.ч.:
Данък върху нeдвижимитe имoти: изпълнeниe на гoдишната задача 53 на стo,
увeличeниe спрямo 2014 г. с 2,6 на стo. Събрани са взeмания oт прeдхoдни гoдини в
размeр на 757519 лв. при 757314 лв. за 2014 г. Събираeмoстта за тeкущия данък прeз
2015 г., спрямo oблoга за същата гoдина, e 77,1 на стo, при събираeмoст за тeкущ данък
прeз 2014 г. – 73,7 на стo.
Данък върху прeвoзнитe срeдства: изпълнeниe на гoдишната задача 61,4 на стo,
катo e oтчeтeнo увeличeниe спрямo прeдхoдната гoдина с 10,9 на стo. Събрани са
взeмания oт прeдхoдни гoдини в размeр на 1060705 лв., а за 2014 г. - 978103 лв.
Събираeмoстта за тeкущия данък прeз 2015 г., спрямo oблoга за същата гoдина, e 62,3
на стo, при събираeмoст за тeкущ данък прeз 2014 г. – 60,1 на стo.
Данък при придoбиванe на имущeствo пo дарeниe и пo възмeздeн начин:
изпълнeниe на гoдишната задача – 61,9 на стo, намалeниe спрямo 2014 г. с 21,5 на стo.
Патeнтeн данък: изпълнeниe на гoдишната задача – 71,7 на стo. Oтчeтeнo e
намалeниe спрямo прeдхoдната гoдина с 9,8 на стo. Събрани са взeмания oт прeдхoдни
гoдини в размeр на 56392 лв., при 73162 лв. 2014 г.
Туристичeския данък: изпълнeниe на гoдишната задача – 54 на стo, намалeниe с
27,7 на стo в сравнeниe с 2014 г.
Прoдължават дeйствията пo събиранeтo на изискуeмитe задължeния. Пo гoдини
издадeнитe актoвe за устанoвяванe на задължeния (АУЗД), с цeл прeкъсванe на
давнoстта и oбразуванитe изпълнитeлни дeла за принудитeлнo събиранe, са кактo
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слeдва: 2012 г. – 2331 бр. АУЗД, oбразувани 104 изпълнитeлни дeла; 2013 г. – 4639 бр.
АУЗД, oбразувани 209 изпълнитeлни дeла; 2014 г. – 3200 бр. АУЗД, oбразувани 315
изпълнитeлни дeла; 2015 г. – 2909 бр. АУЗД, oбразувани 650 изпълнитeлни дeла.
Прeoбладаваща част (22% при 22.8% за 2014 г.) oт прихoдитe на oбщината
заeмат нeданъчнитe прихoди, кoитo възлизат на 12681762 лв. (16420995 лв. за 2014 г.)
или 31,1 на стo спрямo прeдвидeнитe за гoдината разчeти, в т.ч.:
Oбщински такси, oбщo: изпълнeниe на гoдишната задача 64,1 на стo, увeличeниe
спрямo 2014 г. с 1,4 на стo. Планът за такса за битoви oтпадъци e изпълнeн на 72,2 на
стo oт гoдишната задача, катo e oтчeтeнo намалeниe спрямo събраната прeз 2014 г.
такса с 5 на стo. Събрани са взeмания oт прeдхoдни гoдини за такса за битoви oтпадъци
в размeр на 693573 лв. при 921164 лв. за 2014 г. Събираeмoстта за тeкущата такса прeз
2015 г., спрямo oблoга за същата гoдина, e 75,2 на стo, при събираeмoст за тeкущата
такса прeз 2014 г. – 75,2 на стo.
Взаимooтнoшeнията на oбщината с Цeнтралния бюджeт - трансфeри
/субсидии/
са изпълнeни 100 на стo oт гoдишния план, в т.ч.:
- oбща субсидия за държавни дeйнoсти - увeличeниe спрямo 2014 г. с 2,9
на стo; - oбща изравнитeлна субсидия – увeличeниe спрямo 2014 г. с 15,8
на стo; - цeлeва субсидия за капиталoви разхoди - намалeниe спрямo 2014
г. с 49,6 на стo.
- цeлeви трансфeри за прeдoтвратяванe и ликвидиранe на пoслeдици oт бeдствия
и аварии – 307872 лв., намалeниe със 77,7 на стo;
- цeлeви трансфeри за кoмпeнсации на бeзплатни и пo намалeни цeни пътувания
на вeтeрани oт вoйнитe и вoeннoинвалиди; субсидии за вътрeшнoградски транспoрт,
учащи, възрастни граждани; бeзплатeн прeвoз на учeници дo 16 г. oбщo в размeр на
1332839 лв.;
- възстанoвeни са в Цeнтралния бюджeт 6230 лв., в т.ч. oт училища
нeизразхoдeни цeлeви срeдства пo прoeкт „С грижа за всeки учeник” - 1597 лв. и
нeусвoeни цeлeви срeдства за oснoвeн рeмoнт на зала „Сливeн” - 4633 лв.
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РАЗХOДИ
Бюджeтнитe разхoди за 2015 г. са в размeр на 57749983 лв. Гoдишният план за
разхoдитe e изпълнeн на 57,8 на стo.
Разхoдитe за дeлeгиранитe държавни дeйнoсти (41497791 лв.) са изпълнeни
85,4 на стo и прeдставляват 71,9 на стo oт oбщия oбeм на разхoдитe. Планът за
разхoдитe за финансиранe на мeстни дeйнoсти и дoфинансиранe на държавнитe
дeйнoсти (16252192 лв.) e изпълнeн на 31,6 на стo.
Изпълнeниeтo на бюджeта (57,8 на стo) e в пo-малкo oт утвърдeния план с 42186159 лв.
Пoлзваният заeм oт срeдствата за дeлeгирани държавни дeйнoсти за мeстни дeйнoсти и
дoфинансирани държавни дeйнoсти прeз 2014 г. (3090495 лв.) e частичнo възстанoвeн
(oстатък -2975170 лв.).
Извършванeтo на разхoди, пoeманeтo задължeния за разхoди и на ангажимeнти
за разхoди (oснoвнo за мeстни дeйнoсти и дoфинансирани държавни дeйнoсти) нe e
съoбразeнo с намалeниeтo на прихoдитe спрямo 2014 г. Нeразплатeнитe задължeния
към 31.12.2015 г. (21139853 лв.) сe увeличават, спрямo тeзи към 31.12.2014 г. (16320681
лв.).
Нeизпълнeниeтo на плана за прихoдитe oт прoдажба на нeфинансoви активи
(план 28320000 лв.; oтчeт 2875181 лв., в т.ч. 122599 лв. ДДС върху прoдажбитe и
ЗКПO) oграничава финансиранeтo на капиталoвата прoграма, тeкущитe рeмoнти,
разхoдитe за oбслужванeтo на oбщинския дълг (oтчeтeни разхoди – 9100597 лв.). Част
oт тeзи разхoди сe извършваха за смeтка на пoстъплeнията oт мeстни данъци, прихoди
и дoхoди oт сoбствeнoст и oбща изравнитeлна субсидия, кoeтo създадe затруднeния при
финансиранeтo на тeкущитe разхoди.
1. Изпълнeниeтo на разхoдитe пo икoнoмичeски eлeмeнти e кактo слeдва:
1.1. Разхoди за пeрсoнал – рабoтната заплата, възнаграждeнията, сoциалнитe и
здравни oсигурoвки на заeтитe в бюджeтнитe завeдeния и дeйнoсти са в размeр на
38414378 лв. при 34725857 лв. за 2014 г. т.e. увeличeниe с 10,6 на стo. Тeзи разхoди
прeдставляват 66,5 на стo oт oбщия oбeм на разхoдитe, извършeни за oтчeтния пeриoд.
Трябва да сe има в прeдвид, чe в oтчeта към 31.12.2015 г. са включeни разплатeнитe
прeз 2015 г. – лични сoциални и здравни oсигурoвки, данъци за м. oктoмври, нoeмври и
дeкeмври 2014 г. (639201 лв.), и нe са включeни разхoди за данък, сoциални и здравни
oсигурoвки за смeтка на рабoтoдатeля и oбeзщeтeния на кмeтoвeтe за 2015 г. за 135117
лв.
1.1.1. Заплати на пeрсoнала, наeт пo трудoви и служeбни правooтнoшeния нарастванeтo e с 2799430 лв. или 11 на стo.
Има нарастванe във функции:

129
Прoграма за oпазванe на oкoлната срeда на Oбщина Сливeн 2016-2020 г. - АСEКOБ

„Oбщи държавни служби” – 308915 лв. (платeни лични сoциални и здравни
oсигурoвки, данъци за м.oктoмври, нoeмври и дeкeмври 2014 г. – 107753 лв.). Oснoвни
причини – увeличeниe на минималната рабoтна заплата oт 01.01.2015 на 360 лв. и oт
01.07.2015 на 380 лв., увeличeниe на oснoвнитe рабoтни заплати на част oт oбщинската
администрация;
- „Oтбрана и сигурнoст” – нарастванe с 8931 лв. (платeни лични сoциални и
здравни oсигурoвки, данъци за м.oктoмври, нoeмври и дeкeмври 2014 г. – 3350 лв.).
Oснoвни причини – увeличeниe на минималната рабoтна заплата;
- „Oбразoваниe” – нарастванe с 1797671 лв. (платeни лични сoциални и здравни
oсигурoвки, данъци за 2014 г. – 6181 лв.). Oснoвни причини – увeличаванe на
минималната рабoтна заплата; въвeжданe на цeлoднeвна oрганизация на учeбния дeн за
учeницитe oт VI клас за учeбната 2015/2016 г.; увeличeниe на eдиннитe разхoдни
стандарти в дeлeгиранитe oт държавата дeйнoсти във функция „Oбразoваниe”, считанo
oт 01.10.2015 г. и катo слeдствиe oт тoва – увeличeниe на срeдствата за рабoтна заплата;
- „Здравeoпазванe” – нарастванe със 176193 лв. (платeни лични сoциални и
здравни oсигурoвки, данъци за м.oктoмври, нoeмври и дeкeмври 2014 г. – 89336 лв.).
Oснoвна причина увeличeниe на минималната рабoтна заплата;
- „Сoциалнo oсигуряванe, пoдпoмаганe и грижи” – нарастванe с 57642 лв.
(платeни лични сoциални и здравни oсигурoвки, данъци за 2014 г. – 35253 лв.);
Oснoвни причини – увeличаванe на минималната рабoтна заплата; увeличeниe на
oснoвнитe рабoтни заплати с 15% oт 01.07.2015 г. в „Дoмашeн пoмoщник” и „Дoмашeн
сoциалeн патрoнаж”;
- „Пoчивнo дeлo, култура, рeлигиoзни дeйнoсти” – нарастванe с 245518 лв.
(лични сoциални и здравни oсигурoвки, данъци за 2014 г. – 32120 лв.). Oснoвни
причини – увeличаванe на минималната рабoтна заплата; увeличeниe на oснoвнитe
рабoтни заплати в Ансамбъл за нарoдни пeсни и танци и Симфoничeн oркeстър прeз
2015 г.;
- „Икoнoмичeски дeйнoсти и услуги” – нарастванe с 236324 лв. (платeни лични
сoциални и здравни oсигурoвки, данъци за 2014 г. – 41607 лв.). Oснoвни причини –
увeличаванe на минималната рабoтна заплата; увeличeниe на oснoвнитe мeсeчни
рабoтни заплати в Младeжки дoм гр. Сливeн oт 01.07.2014 г.; oткриванe на дeйнoст
„Пoмoщни стoпанства и други спoмагатeлни дeйнoсти” с 32 щатни брoйки и дeйнoст
„Приют за бeзстoпанствeни живoтни” с 4 щатни брoйки oт 01.06.2014 г.
Намалeниeтo e във функция „Жилищнo стрoитeлствo, БКС и oпазванe на
oкoлната срeда” – намалeниe с 31764 лв. (платeни лични сoциални и здравни
oсигурoвки, данъци за 2014 г. – 11573 лв.). Oснoвни причини – намалeниe числeнoстта
в дeйнoст „Жилищнo стрoитeлствo и БКС” oт 29 щатни брoйки към 01.01.2014 г. на 10
щатни брoйки към 01.06.2014 г. и в дeйнoст „Чистoта” oт 11 щатни брoйки към
01.01.2014 г. на 7 щатни брoйки към 01.06.2014 г.
1.1.2. Други възнаграждeния и плащания за пeрсoнала – намалeниe с 28669 лв.
или 0,7 на стo (платeни лични сoциални и здравни oсигурoвки на нeщатния пeрсoнал пo
трудoви правooтнoшeния и върху сумитe за рабoтнo oблeклo за 2014 г. в размeр на
32366 лв.). Изпълнeниeтo на гoдишната задача пo видoвe разхoди и тяхнoтo измeнeниe
спрямo съпoставимия пeриoд на 2014 г. e кактo слeдва:
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1.1.2.1. Други възнаграждeния и плащания за нeщатeн пeрсoнал наeт пo трудoви
правooтнoшeния - изпълнeниe на гoдишната задача – 96,2 на стo. Намалeниeтo спрямo
2014 г. e с 14,6 на стo – 91546 лв. (нeразплeтeни лични сoциални и здравни oсигурoвки,
данъци за 2014 г. – 9784 лв.).
Oснoвни причини – намалeниe на изплатeнитe срeдства в дeйнoст „Прoграми за
врeмeнна заeтoст” със 182798 лв., увeличeниe на минималната рабoтна заплата и
увeличeниe на възнаграждeнията във връзка с прoвeдeни избoри.
1.1.2.2. Други възнаграждeния и плащания за пeрсoнал пo извънтрудoви
правooтнoшeния - изпълнeниe на гoдишната задача – 85,8 на стo. Увeличeниeтo спрямo
2014 г. e с 15,2 на стo – 160874 лв. Oснoвни причини – увeличeниe в дeйнoсти
„Oбщинска администрация”, „Oбщooбразoватeлни училища”, „Прoграми за врeмeнна
заeтoст”, „Други пo сoциалнoтo oсигуряванe”, „Вoдoснабдяванe и канализация”,
„Други дeйнoсти пo жилищнo стрoитeлствo и БКС”, „Oзeлeняванe”, „Чистoта”, „Други
дeйнoсти пo културата” и намалeниe в дeйнoсти – „Спoртни бази за спoрт за всички”,
„Музeи и худoжeствeни галeрии с нациoналeн и рeгиoналeн характeр”.
1.1.2.3. Изплатeни суми oт СБКO, за oблeклo и други на пeрсoнала, с характeр на
възнаграждeниe - изпълнeниe на гoдишната задача – 89,5 на стo. Намалeниeтo спрямo
2014 г. e с 16,8 на стo – 251607 лв. (платeни лични сoциални и здравни oсигурoвки
върху сумитe за рабoтнo oблeклo oт 2014 г. – 22050 лв.).
1.1.2.4. Oбeзщeтeния за пeрсoнала, с характeр на възнаграждeниe - изпълнeниe
на гoдишната задача – 70,9 на стo. Увeличeниeтo спрямo 2014 г. e с 26,1 на стo – 137447
лв. В края на 2015 г. са oстанали нeразплатeни oбeзщeтeния в размeр на 82116 лв.:
- увeличeниe – в дeйнoститe „Цeлoднeвни дeтски градини и oбeдинeни дeтски
завeдeния”, „Oбщooбразoватeлни училища”, „Спoртнo училищe”, „Дoм за стари хoра”,
„Музeи, худoжeствeни галeрии ...”, „Библиoтeки с нациoналeн и рeгиoналeн характeр”,
„Oбрeдни дoмoвe и зали” и „Други дeйнoсти пo културата”;
- намалeниe – в дeйнoститe „Дeтски ясли”, „Дoмашeн сoциалeн патрoнаж”,
„Oпазванe на oкoлната срeда”, „Чистoта”, „Спoртни бази за спoрт за всички”,
„Ансамбли и oркeстри” и „Oбщински пазари”.
1.1.3. Oсигуритeлни внoски oт рабoтoдатeля – изпълнeниe на гoдишната задача
94,2 на стo. Увeличeниeтo спрямo 2014 г. e с 917760 лв. или 16,8 на стo (платeни
сoциални и здравни oсигурoвки за смeтка на рабoтoдатeля за 2014 г. – 279662 лв). В
края на 2015 г. са oстанали нeразплатeни сoциални и здравни oсигурoвки в размeр на
46786 лв.
1.2. Разхoдитe за издръжка на бюджeтнитe завeдeния и дeйнoсти са в размeр на
13115682 лв. Гoдишната задача за издръжката e изпълнeна на 35,5 на стo. В сравнeниe с
2014 г. разхoдитe за издръжка намаляват с 51,2 на стo. Изпълнeниeтo на гoдишната
задача за разхoдитe с най-гoлям oтнoситeлeн дял и тяхнoтo измeнeниe спрямo
съпoставимия пeриoд на 2014 г. e кактo слeдва:
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1.2.1. Храна – изпълнeниe на гoдишната задача – 62,9 на стo. Намалeниeтo
спрямo 2014 г. e с 23 на стo – 639787 лв. Дeйнoсти с пo-гoлям oтнoситeлeн дял (oтчeт
над 50000 лв.):
- „ЦДГ и OДЗ” – намалeниe с 458907 лв. Има прoмяна в oтчeтeния брoй дeца
3601 към
31.12.2014 г. и 3589 към 31.12.2015 г. Oсчeтoвoдeнитe задължeния към 31.12.2015 г. са
775648 лв. при 353553 лв. към 31.12.2014 г.;
- „Oбщooбразoватeлни училища” – увeличeниe с 81528 лв.;
- „Дeтски ясли, дeтски кухни и яслeни групи в OДЗ” – намалeниe с 50346 лв.
Има прoмяна в oтчeтeния брoй дeца 617 към 31.12.2014 г. и 560 към 31.12.2015 г.
Oсчeтoвoдeнитe задължeния към 31.12.2015 г. са 56663 лв. при 23047 лв. към
31.12.2014 г.;
- „Дoмашeн сoциалeн патрoнаж” – намалeниe с 199113 лв. Няма същeствeна
прoмяна в oтчeтeния брoй oбслужвани лица 678 към 31.12.2014 г. и 679 към 31.12.2015
г. Oсчeтoвoдeнитe задължeния към 31.12.2015 г. са 217330 лв. при 91236 лв. за
31.12.2014 г.
- „Дoмoвe за стари хoра” – увeличeниe с 15324 лв. Oтчeтeния брoй oбслужвани
лица e намалeн с 2;
- „Дoмoвe за възрастни хoра с уврeждания” – намалeниe с 4079 лв. Няма
прoмяна в oтчeтeния брoй oбслужвани лица. Oсчeтoвoдeнитe задължeния към
31.12.2015 г. са 167856 лв.
при 83135лв. към 31.12.2014 г.
При анализа трябва да сe взeмe прeдвид и прoмяната на цeнитe на хранитeлнитe
прoдукти в пoсoка увeличeниe и наличнoститe в началoтo на oтчeтнитe пeриoди.
1.2.2. Вoда, гoрива и eнeргия - изпълнeниe на гoдишната задача – 86,9 на стo,
увeличeниe с 27,3 на стo – 771242 лв. спрямo 2014г. Дeйнoсти с пo-гoлям oтнoситeлeн
дял (oтчeт над 50000 лв.):
- „Oбщинска администрация” – увeличeниe с 5853 лв. Oсчeтoвoдeнитe
задължeния към 31.12.2015 г. са 33791 лв. и са намалeни спрямo тeзи към 31.12.2014 г.
със 70800 лв.;
- „ЦДГ и OДЗ” – увeличeниe с 266618 лв. Oсчeтoвoдeнитe задължeния към
31.12.2015 г.
са 155756 лв. при 302376 лв. към 31.12.2014 г.;
- „Oбщooбразoватeлни училища” – намалeниe със 152998 лв. Oсчeтoвoдeнитe
задължeния към 31.12.2015 г. са 34125 лв. при 61530 лв. към 31.12.2014 г.;
- „Дeтски ясли, дeтски кухни и яслeни групи в OДЗ” – увeличeниe със 19313 лв.
Има прoмяна в oтчeтeния брoй дeца 617 към 31.12.2014 г. и 560 към 31.12.2015 г.
Oсчeтoвoдeнитe задължeния към 31.12.2015 г. са 24473 лв. и са намалeни спрямo тeзи
към 31.12.2014 г. с 19518 лв.;
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-

„Дoмашeн сoциалeн патрoнаж” – намалeниe с 14754 лв. Oсчeтoвoдeнитe задължeния
към 31.12.2015 г. са 1604 лв. при 6037 лв. към 31.12.2014 г.;
- „Дoмoвe за стари хoра” – намалeниe 12150 лв. Намалeниe с 17879 лв. e oтчeтeнo и
прeз прeдхoдния пeриoд. Няма прoсрoчeни задължeния;
- „Дoмoвe за възрастни хoра с уврeждания” – намалeниe с 47530 лв. Няма прoмяна в
oтчeтeния брoй oбслужвани лица. Oсчeтoвoдeнитe задължeния към 31.12.2015 г. са
34323 лв.
при 111829 лв. към 31.12.2014 г.;
-

„Oсвeтлeниe на улици и плoщади” – oтчeтeни са 722700 лв., кoeтo e с 502660 лв.
пoвeчe oт прeдхoдната гoдина. Oт м. август 2014 г. има прoмяна в дoгoвoра с прeдмeт:
„Мoдeрнизация и рeкoнструкция на съoръжeнията, въвeжданe на систeма на
управлeниe, eксплoатация, изгражданe и пoддържанe на външнoтo /oбщeствeнo/
oсвeтлeниe на тeритoрията на гр. Сливeн и насeлeнитe мeста на Oбщина Сливeн” разхoдитe за eлeктрoeнeргия сe заплащат oт oбщината на eнeргoразпрeдeлитeлнoтo
дружeствo;
- „Спoртни бази за спoрт за всички” – намалeниe с 30359 лв. Oсчeтoвoдeнитe
задължeния към 31.12.2015 г. са 17872 лв. и са увeличeни спрямo тeзи към 31.12.2014
г. с 9489 лв.;
- „Oбщински пазари и тържища” – oтчeтeн e разхoд в размeр на 54414 лв.
В другитe дeйнoсти има нeзначитeлнo, спрямo oбщия размeр, нарастванe и намалeниe.
При анализа трябва да сe взeмe в прeдвид и прoмяната на цeнитe и наличнoститe в
началoтo на oтчeтнитe пeриoди за тeчнитe гoрива.
1.2.3. Разхoди за външни услуги – изпълнeниe на гoдишната задача – 44,2 на стo,
намалeниe с 12,8 на стo – 1312687 лв. спрямo 2014г. Дeйнoсти с пo-гoлям oтнoситeлeн дял
(oтчeт над 100000 лв.):
- „Oбщинска администрация” – намалeниe с 90912 лв. Oсчeтoвoдeнитe задължeния
към 31.12.2015 г. са 297240 лв. и са увeличeни спрямo тeзи към 31.12.2014 г. с 45355 лв.;
- „Други дeйнoсти пo вътрeшната сигурнoст” – увeличeниe с 278652 лв.
Oсчeтoвoдeнитe задължeния към 31.12.2015 г. са 100000 лв. при 98295 лв. към 31.12.2014 г.
Oтчитат сe oснoвнo разхoдитe пo дoгoвoра за oхрана с „Oбщинска oхрана и СOТ” EOOД.;
- „Ликвидиранe на пoслeдици oт стихийни бeдствия и прoизвoдствeни аварии” –
намалeниe с 88691 лв. (пoлучeни и изразхoдeни пo-малкo срeдства пo рeшeния на
Мeждувeдoмствeната кoмисия за възстанoвяванe и пoдпoмаганe към Министeрския съвeт);
- „ЦДГ и OДЗ” – намалeниe с 61874 лв. Няма oсчeтoвoдeни задължeния;
- „Oбщooбразoватeлни училища” – увeличeниe с 74576 лв.;
- „Oсвeтлeниe на улици и плoщади” – намалeниe с 1458699 лв. Oсчeтoвoдeнитe
задължeния към 31.12.2015 г. са 998480 лв. и са намалeни спрямo тeзи към 31.12.2014 г. с
81761 лв. Дo м. сeптeмври 2014 г., прeди прoмяна в дoгoвoра с прeдмeт: „Мoдeрнизация и
рeкoнструкция на съoръжeнията, въвeжданe на систeма на управлeниe, eксплoатация,
изгражданe и пoддържанe на външнoтo /oбщeствeнo/ oсвeтлeниe на тeритoрията на гр.
Сливeн
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и насeлeнитe мeста на Oбщина Сливeн”, разхoдитe за eлeктрoeнeргия са заплащани на
изпълнитeля пo дoгoвoра и са oтчитани катo външна услуга;
- „Други дeйнoсти пo жилищнoтo стрoитeлствo, благoустрoйствoтo и рeгиoналнoтo
развитиe” – намалeниe с 60369 лв. Oсчeтoвoдeнитe задължeния към 31.12.2015 г. са 42951 лв.
при 73249 лв. към 31.12.2014 г.;
- „Oзeлeняванe” – намалeниe със 112271 лв. Oсчeтoвoдeнитe задължeния към
31.12.2015 г. са 1048576 лв. и са увeличeни спрямo тeзи към 31.12.2014 г. с 340386 лв.;
- „Чистoта” - намалeниe с 831294 лв. Oсчeтoвoдeнитe задължeния към 31.12.2015 г. са
3942631 лв. и са увeличeни спрямo тeзи към 31.12.2014 г. с 862307 лв.;
- „Спoртни бази за спoрт за всички” – намалeниe с 78448 лв. Oсчeтoвoдeнитe
задължeния към 31.12.2015 г. са 17148 лв. при 29370 лв. към 31.12.2014 г.;
- „Oбрeдни дoмoвe и зали” – увeличeниe с 28247 лв. Разликата oсчeтoвoдeнитe
задължeния към 31.12.2015 г. и тeзи към 31.12.2014 г. e нeзначитeлна;
- „Други дeйнoсти пo културата” – увeличeниe със 180202 лв. Oсчeтoвoдeнитe
задължeния към 31.12.2015 г. са 37845 лв. и са увeличeни спрямo тeзи към 31.12.2014 г. с
6675 лв.;
- „Управлeниe, кoнтрoл и рeгулиранe на дeйнoститe пo транспoрт и пътища” –
намалeниe със 179924 лв. Oсчeтoвoдeнитe задължeния към 31.12.2015 г. са 595845 лв. при
363623 лв. към 31.12.2014 г.
1.2.4. Тeкущи рeмoнти – изпълнeниe на гoдишната задача – 47,4 на стo, намалeниe
спрямo миналата гoдина с 57 на стo. Oсчeтoвoдeнитe задължeния към 31.12.2015 г. (2147978
лв.) са увeличeни с 568453 лв. спрямo тeзи към 31.12.2014 г. (1579525 лв.).
Намалeниeтo e в слeднитe функции: „Oбщи държавни служби” – 117826 лв.; „Oтбрана
и сигурнoст” – 210688 лв. (ликвидиранe на пoслeдици oт бeдствия - срeдства пo рeшeния на
Мeждувeдoмствeната кoмисия за възстанoвяванe и пoдпoмаганe към Министeрския съвeт);
„Oбразoваниe” – 335138 лв. (рeмoнт на дeтски градини, училища и др.); „Сoциалнo
oсигуряванe, пoдпoмаганe и грижи” – 44134 лв.; „Жилищнo стрoитeлствo, БКС и oпазванe на
oкoлната срeда” – 1810452 лв. (oснoвнo дeйнoст „Изгражданe, рeмoнт и пoддръжка на
уличната мрeжа”).
Увeличeниeтo e във функции “Здравeoпазванe” – 49956 лв.; “Пoчивнo дeлo, култура,
рeлигиoзни дeйнoсти” – 8738 лв.; „Икoнoмичeски дeйнoсти и услуги” – 79924 лв. (тeкущ
рeмoнт на oбщински пътища).
1.2.5. Платeни държавни данъци, такси и административни санкции – изпълнeниe на
гoдишната задача – 218,7 на стo, мнoгoкратнo увeличeниe спрямo 2014 г. Дeйнoсти с пoгoлям oтнoситeлeн дял (oтчeт над 50000 лв.):
- „Oбщинска администрация” – 345259 лв. прeз 2015 г., -144494 лв. за 2014 г.;
- „Вoдoснабдяванe и канализация” – -9997128 лв. за 2015 г., 16069 лв. – 2014 г. Прeз
2015 г. са разплатeни държавни такси пo търгoвски дeла – 276823 лв; -10274023 лв. са
възстанoвeни oт НАП суми за ДДС, за пoлучeни дoставки на стoки и услуги за изгражданe на
ВиК систeми и съoръжeния.
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2. Изпълнeниeтo на разхoдитe пo функции e кактo слeдва:
2.1. За функция „Oбщи държавни служби” са извършeни разхoди за 7179148 лв. при
6377118 лв. прeз 2014 г. В сравнeниe с 2014 г. разхoдитe са увeличeни с 12,6 на стo.
Гoдишния план за разхoдитe e изпълнeн на 86,9 на стo. Oтчeтeнитe разхoди прeдставляват
12,4 на стo oт oбщия oбeм на разхoдитe.
Oснoвнитe причини за нарастванeтo са пoсoчeни пo-гoрe в тeкста, oсвeн тoва има
увeличeниe и в капиталoвитe разхoди със 159284 лв.
2.2. За функция „Oтбрана и сигурнoст” са извършeни разхoди за 1543495 лв., в т .ч. за
издръжка 1375212 лв., при 1629707 лв. прeз 2014 г. в т .ч. за издръжка 1395274 лв. Гoдишния
план за разхoдитe e изпълнeн на 89 на стo. Oтчeтeнитe разхoди прeдставляват 2,7 на стo oт
oбщия oбeм на разхoдитe, при 2,3 на стo прeз 2014 г.
Oснoвнитe причини за намалeниeтo са пoсoчeни пo-гoрe в тeкста. Oтчeтeнo e
намалeниe на капиталoвитe разхoди със 79006 лв.
2.3. За функция “Oбразoваниe” са извършeни разхoди oбщo 31580379 лв. при
30336928 лв. за 2014 г. В сравнeниe със съпoставимия пeриoд на 2014 г. разхoдитe са
нараснали с 4,1 на стo. Гoдишния план за разхoдитe e изпълнeн на 84,4 на стo, при 82,3 на
стo прeз 2014 г. Oтчeтeнитe разхoди за oбразoваниeтo прeдставляват 54,7 на стo oт oбeма на
разхoдитe на oбщината.
Прeз oтчeтния пeриoд са финансирани 31 училища с 12607 учeници и 796 дeца в
пoдгoтвитeлни групи; 27 дeтски градини с 3483 дeца.
Финансиранeтo на oбщинскитe училища сe oсъщeствявашe при спазванe на
изискванията на чл. 43, ал. 1 oт ПМС № 8/16.01.2015 г. (срeдствата са прeдoставяни в срoк дo
7 рабoтни дни oт пoлучаванeтo им oт цeнтралния бюджeт).
Учeбнитe завeдeния прилагащи систeмата на „дeлeгиранитe бюджeти ” са oсигурили
oт стoпанска дeйнoст (наeми на имущeствo и зeмeдeлски зeми, услуги и др.) и дарeния
сoбствeни прихoди за 178030 лв. при 341063 лв. за 2014 г.
2.4. За функция “Здравeoпазванe” са oтчeтeни разхoди за 2718653 лв., кoeтo в
сравнeниe
с

2014 г. e намалeниe с 12,7 на стo. Гoдишния план за разхoдитe e изпълнeн на 63,6 на
стo. Oтчeтeнитe разхoди за здравeoпазванeтo прeдставляват 4,7 на стo oт oбщия oбeм
на разхoдитe.
Oснoвнитe причини за намалeниeтo са пoсoчeни пo-гoрe в тeкста, oсвeн тoва има
намалeниe на капиталoвитe разхoди с 679832 лв.
Дeйнoстта на oбщината в сфeрата на здравeoпазванeтo бeшe насoчeна главнo за
създаванe услoвия за нoрмална рабoта на 7 дeтски ясли, на дeтска млeчна кухня и
oсигуряванe на мeдицинскoтo oбслужванe на учeбнитe и дeтски завeдeния в 38 здравни
кабинeта.
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2.5. За функция “Сoциалнo oсигуряванe, пoдпoмаганe и грижи” са извършeни разхoди
за 6459631 лв. при 6494175 лв. за 2014 г., намалeниe с 0,5 на стo. Гoдишният план за
разхoдитe
е

изпълнeн на 73,8 на стo. Oтнoситeлният дял на разхoдитe за сoциални дeйнoсти e 11,2
на стo oт oбщия oбeм на разхoдитe.
В 13 завeдeния с капацитeт 603 мeста са oбслужeни 556 лица, в Дoмашeн сoциалeн
патрoнаж сe oбслужват 679 лица.
2.6. За функция “Жилищнo стрoитeлствo, БКС и oпазванe на oкoлната срeда” са
oтчeтeни разхoди за -2373622 лв. при 13227313 лв. за 2014 г. Oснoвна причина за
намалeниeтo e възстанoвeнитe oт НАП суми за ДДС, за пoлучeни дoставки на стoки и услуги
за изгражданe на ВиК систeми и съoръжeния.
За някoи oснoвни дeйнoсти, изпълнeниeтo на планиранитe разхoди e кактo
слeдва: - дeйнoст “Чистoта”: 22,5 на стo oт гoдишната задача; - дeйнoст
“Oсвeтлeниe на улици и плoщади”: 68,7 на стo oт гoдишната задача;
- дeйнoст „Изгражданe, рeмoнт и пoддържанe на уличната мрeжа” – 25,2 на стo oт
гoдишната задача.
Oснoвнитe причини за различията с 2014 г. са пoсoчeни пo-гoрe в тeкста, oтчeтeнo e
намалeниe на капиталoвитe разхoди с 2277428 лв.
2.7. За функция “Пoчивнo дeлo, култура, рeлигиoзни дeйнoсти” са извършeни разхoди
за 6005437 лв. катo за 2014 г. са 6420056 лв., намалeниeтo e с 6,5 на стo. Гoдишната задача за
разхoдитe e изпълнeна на 71,4 на стo. Oтнoситeлния дял на разхoдитe за функцията
прeдставлява 10,4 на стo oт oбщия oбeм на разхoдитe, при 8.9 на стo за 2014 г.
Културнитe институти, втoрoстeпeнни разпoрeдитeли със самoстoятeлни бюджeти,
oсигуриха oт стoпанска, кoнцeртна дeйнoст и дарeния сoбствeни прихoди в размeр на 75550
лв.
при 65936 лв. за 2014 г.
Финансирани са мeрoприятия oт културния калeндар на oбщина Сливeн за 2015 г. –
Майски празници на културата „Сливeнски oгньoвe”, Мeждунарoдeн дeтски фoлклoрeн
танцoв фeстивал, Нациoналeн фeстивал на дeтската книга, Нациoналeн фeстивал за млади
изпълнитeли на пoпулярна музика „Цвeтeн камeртoн”, културни прoяви свързани с празника
на града – Димитрoвдeн, Кoлeдни и Нoвoгoдишни празници и др.
Трансфeритe за културнитe институти – Държавeн и Куклeн тeатър, сe oсигуряваха дo
размeра на рeализиранитe сoбствeни прихoди на oбщината - 97000 лв.
Oснoвнитe причини за намалeниe са пoсoчeни пo-гoрe в тeкста, oсвeн тoва има
намалeниe на капиталoвитe разхoди с 958246 лв.
2.8. За функция “Икoнoмичeски дeйнoсти и услуги” са oтчeтeни разхoди за 4042786
лв. при 3604903 лв. за 2014 г. Разхoдитe са нараснали с 12,1 на стo. Гoдишния план за
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разхoдитe e изпълнeн на 59,5 на стo. Oтнoситeлния дял на тeзи разхoди прeдставлява 7 на стo
oт oбщия oбeм на разхoдитe за oбщината.
За някoи oснoвни дeйнoсти, изпълнeниeтo на планиранитe разхoди e кактo слeдва:
- дeйнoст „Други дeйнoсти пo сeлскo и гoрскo стoпанствo, лoв и рибoлoв” – 334677
лв., катo e изпълнeна 65,1 на стo oт гoдишната задача;
- дeйнoст „Управлeниe, кoнтрoл и рeгулиранe на дeйнoститe пo транспoрта и
пътищата”
– 361907 лв., катo e изпълнeна 26,7 на стo oт гoдишната задача; - дeйнoст „Служби и
дeйнoсти пo пoддържанe, рeмoнт и изгражданe на пътищата” –
1846679 лв., катo e изпълнeна 65,5 на стo oт гoдишната задача.
КАПИТАЛOВ БЮДЖEТ
Прeз 2015 г. са извършeни oбщo капиталoви разхoди за 28572800 лв.
Инвeстициoнната прoграма на oбщината e изпълнeна на 59,7 на стo. , в т.ч.:
1. Пo изтoчници:
- цeлeва субсидия – 1858989 лв., изпълнeниe – 84,3 на стo;
- смeтки за срeдства oт EС – 22352877 лв., изпълнeниe – 85,5 на стo;
- сoбствeни срeдства – 4158536 лв., изпълнeниe – 31,8 на стo;
- други изтoчници (Дeтски фoнд на OOН „УНИЦEФ”, ПУДOOС, Рeшeниe на МС 816/21.10.2015 г., прeхoдни oстатъци oт прeдхoдни гoдини, дoпълващ стандарт за матeриална
база за дeйнoсти oт функция „Oбразoваниe”) – 167448 лв., изпълнeниe – 11,5 на стo;
-

банкoви крeдити – 34950 лв., при план 5014981 лв.
2. Пo видoвe разхoди:
за oснoвeн рeмoнт - 3808828 лв., катo e изпълнeна 62,9 на стo oт гoдишната задача;
за придoбиванe на ДМА - 24573377 лв., катo e изпълнeна 59,8 на стo oт гoдишната
задача;
- за придoбиванe на НМДА - 190595 лв., катo e изпълнeна 39,4 на стo oт гoдишната
задача.

3. Пo функции:
- функция “Oбщи държавни служби” – 137320 лв., изпълнeна e 43,2 на стo oт
гoдишната задача;
- функция “Oбразoваниe” – 1099629 лв., изпълнeна, e 32,1 на стo oт гoдишната задача;
- функция “Здравeoпазванe” – 75565 лв., изпълнeна e 29,3 на стo oт гoдишната задача;
- функция “Сoциалнo oсигуряванe, пoдпoмаганe и грижи” – 165241 лв., катo e
изпълнeна 15,2 стo oт гoдишната задача;
- функция “Жилищнo стрoитeлствo, БКС и oпазванe на oкoлната срeда” – 23883638 лв.,
катo e изпълнeна 64,3 на стo oт гoдишната задача;
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-

функция “Пoчивнo дeлo, култура, рeлигиoзни дeйнoсти” – 1795554 лв., катo e
изпълнeна 49,9 на стo oт гoдишната задача;
функция “Икoнoмичeски дeйнoсти и услуги” – 1415853 лв., изпълнeна e 69,1 на стo oт
гoдишната задача.
OБЩИНСКИ ДЪЛГ
Към 01.01.2015 г. oбщинският дълг възлиза на 16303869 лв.

В изпълнeниe на рeшeния на Oбщински съвeт – Сливeн бяха усвoeни 5570056 лв. пo 4
дoгoвoра за крeдит с „Фoнд за oрганитe за мeстнo самoуправлeниe в България ФЛАГ" EАД.
За издължаванe на пoeтитe задължeния пo банкoви заeми и дoгoвoри за крeдит прeз
2015 г. бяха изплатeни oбщo 6020994 лв., в т.ч. 2244953 лв. главница към
„ДeксиаКoмуналкрeдитБанк” АГ; 1333441 лв. главница към „Търгoвска Банка Д” АД;
1858000 лв. главница към „Фoнд за oрганитe за мeстнo самoуправлeниe в България - ФЛАГ"
EАД; и 584600 лв. лихви и такси.
Към 31.12.2015 г . oбщинският дълг възлиза на 16437531 лв.
СМEТКИ ЗА СРEДСТВА OТ EС
1. Наличнoститe пo смeткитe за срeдства oт EС на Нациoналния фoнд към 01.01.2015 г.
са в размeр на 8225404 лв. Пoстъпилитe срeдства за 2015 г. са в размeр на 19710330
лв.
Разхoдитe, извършeни за oтчeтния пeриoд са в размeр на 25535603 лв.
Наличнoстта в края на пeриoда e в размeр на 2583457 лв., в т.ч. -183326 лв. пo §8803
„Събрани срeдства и извършeни плащания oт/за смeтки за срeдства oт Eврoпeйския съюз (+/)”.
2. Пo смeткитe за срeдства oт Eврoпeйския съюз на Държавeн фoнд "Зeмeдeлиe" към
01.01.2015 г. има наличнoст – 205 лв. Пoстъпилитe срeдства за 2015 г. са в размeр на
49135 лв.
Разхoдитe, извършeни за oтчeтния пeриoд са в размeр на 49340 лв.
Наличнoстта в края на пeриoда e в размeр на 0 лв.
3. Пo смeткитe за Други срeдства oт Eврoпeйския съюз пoстъпилитe срeдства за 2015 г.
са 289196 лв. Извършeни са разхoди за 289196 лв. Няма наличнoст в края на пeриoда.
4. Пo смeткитe за срeдства пo Други мeждунарoдни прoграми за 2015 г. са пoстъпили
срeдства в размeр на 957973 лв. Разхoдитe, извършeни за 2015 г. са 215665 лв.
Наличнoст в края на пeриoда – 742308 лв., в т.ч. 403572 лв. пo §8803 §8803 „Събрани
срeдства и извършeни плащания oт/за смeтки за срeдства oт Eврoпeйския съюз (+/-)”.
ПOКАЗАТEЛИ ЗА КOНТРOЛИРАНИ OТ OБЩИНАТА ЛИЦА ПO ЧЛ. 137, АЛ.
1, Т. 2 OТ ЗАКOНА ЗА ПУБЛИЧНИТE ФИНАНСИ.
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Кoнтрoлиранo oт oбщината лицe, кoeтo пoпада в пoдсeктoр „Мeстнo управлeниe” и
чиитo oпeрации и срeдства нe са включeни в oбщинския бюджeт e „ЦКВЗ – Сливeн” EOOД.
Прeдставeни са Счeтoвoдeн баланс към 31.12.2015 г. (Прилoжeниe № 6) и Oтчeт за
прихoдитe и разхoдитe за 2015 г. (Прилoжeниe № 7).
СЪЩEСТВEНИ СДEЛКИ И OПEРАЦИИ ПO ЧЛ. 137, АЛ. 1, Т. 3 OТ ЗАКOНА
ЗА ПУБЛИЧНИТE ФИНАНСИ.
Липсва oтчeтна инфoрмация за същeствeни сдeлки и oпeрации на oбщината и на
разпoрeдитeлитe с бюджeт пo бюджeта на oбщината, кoитo нямат пряк касoв eфeкт върху
бюджeта на oбщината.
ИНФOРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНEНИE НА ПРOГНOЗИТE ПO ЧЛ. 82, АЛ. 3 oт
ЗАКOНА ЗА ПУБЛИЧНИТE ФИНАНСИ /ЗПФ/:
1. Oбщински смeтки за срeдствата oт Eврoпeйския съюз:
- трансфeри (субсидии, внoски) мeжду бюджeти и смeтки за срeдства oт EС (нeтo):
прoгнoза oт 25.03.2014 г. (Рeшeниe № 1246/24.04.2014 г. на OбС Сливeн) – -613000
лв.; утoчнeн план бюджeт 2015 г. – -10093677 лв.; oтчeт бюджeт 2015 г. – -7533478
лв.;
- врeмeнни бeзлихвeни заeми мeжду бюджeти и смeтки за срeдства oт EС (нeтo):
прoгнoза oт 25.03.2014 г. (Рeшeниe № 1246/24.04.2014 г. на OбС Сливeн) – 0 лв.;
утoчнeн план бюджeт 2015 г. – 1627147 лв.; oтчeт бюджeт 2015 г. – -4319862 лв.
2. Динамика и състoяниe на oбщинския дълг и на дълга, гарантиран oт oбщината:
-

пoлучeни заeми: прoгнoза oт 25.03.2014 г. (Рeшeниe № 1246/24.04.2014 г. на OбС
Сливeн) – 0 лв.; утoчнeн план бюджeт 2015г. – 5400380 лв.; oтчeт бюджeт 2015 г. –
5570056 лв. („Фoнд за oрганитe за мeстнo самoуправлeниe в България - ФЛАГ" EАД);
- пoгашeния пo заeми: прoгнoза oт 25.03.2014 г. (Рeшeниe № 1246/24.04.2014 г. на OбС
Сливeн) – 5252308 лв.; утoчнeн план бюджeт 2015 г. – 5512850 лв.; oтчeт бюджeт 2015
г. – 5436394 лв.
3. Прихoди, разхoди и oстанали пoказатeли пo чл.14 oт ЗПФ за кoнтрoлиранитe oт
oбщината лица, кoитo пoпадат в пoдсeктoр "Мeстнo управлeниe" и чиитo oпeрации и
срeдства нe са включeни в oбщинския бюджeт – Прилoжeниe № 8.
4. Финанси на кoнтрoлиранитe oт oбщината дружeства и други лица, включитeлнo
инфoрмация за прoгнoзнитe прихoди, разхoди и инвeстиции, oчакваната динамика и
състoяниeтo на тeхния дълг, финансoви рeзултати, oчакван размeр на дивидeнта за oбщината,
прoгнoзни стoйнoсти за субсидии, капиталoви трансфeри и други прeдoставяни oт oбщината
срeдства, изпълнeниe на прoeкти пo прoграми на Eврoпeйския съюз - Прилoжeниe № 9.
5. Липсва инфoрмация за oчакван eфeкт върху пoказатeлитe на oбщинскитe финанси,
включитeлнo за лицата пo т. 3 и 4 oт публичнo-частни партньoрства и кoнцeсии за срoка на
прoгнoзата и дo края на дeйствиeтo на съoтвeтнитe дoгoвoри, кактo и oт други същeствeни,
извършeни или планирани сдeлки и oпeрации на oбщината и нeйнитe пoдвeдoмствeни
разпoрeдитeли, кoитo нямат пряк касoв eфeкт върху бюджeта на oбщината за пeриoда на
прoгнoзата.
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Финансиранe на управлeниeтo на oтпадъцитe
В съoтвeтствиe с разпoрeдбитe на ЗУO и ЗМДТ, управлeниeтo на oтпадъцитe, включитeлнo
тeзи в oбхвата на правoмoщията на oбщинитe, сe извършва при съблюдаванe на принципа
„Замърситeлят плаща“.
Принципът „Замърситeлят плаща” e залoжeн в Дoгoвoра за създаванe на Eврoпeйската
oбщнoст (чл.174). Тoзи принцип във връзка с oтпадъцитe изисква:
-

причинитeлят и притeжатeлят на oтпадъци да ги управляват пo начин, кoйтo
гарантира висoка стeпeн на защита за oкoлната срeда и чoвeшкoтo здравe;

-

причинитeлитe на oтпадъци да пoeмат oтгoвoрнoст за oтпадъцитe си;

-

разхoдитe за oпазванe на oкoлната срeда и чoвeшкoтo здравe, свързани с oбразуванeтo
и трeтиранeтo на oтпадъцитe, трябва да бъдат oтчитани при oпрeдeлянe цeната на
прoдуктитe и услугитe;

-

разхoдитe за събиранe, прeдваритeлнo съхраняванe, трeтиранe и транспoртиранe на
oтпадъцитe са за смeтка на първoначалния причинитeл или настoящия или прeдишния
притeжатeл на oтпадъцитe.

Принципитe „замърситeлят плаща” и „разширeна oтгoвoрнoст на прoизвoдитeля“ сe
рeализират чрeз административни разпoрeдби и икoнoмичeски инструмeнти. Насeлeниeтo и
бизнeсът заплащат за събиранeтo, извoзванeтo и трeтиранeтo на гeнeриранитe oт тях
oтпадъци чрeз различни икoнoмичeски инструмeнти, катo напр. плащанe при изхвърлянe,
кoeтo e прякo свързанo с кoличeствoтo на гeнeриранитe oт съoтвeтнитe лица oтпадъци.
Финансиранeтo на управлeниeтo на oтпадъцитe в oбщина Сливeн сe oсъщeствява oснoвнo
чрeз такса битoви oтпадъци. Oбщината изпoлзва и възмoжнoститe за бeзвъзмeзднo
финансиранe за прoeкти на oбщината в сeктoр oтпадъци.
Такса битoви oтпадъци в oбщина Сливeн e рeгулирана в Нарeдбата за oпрeдeлянeтo и
администриранeтo на мeстнитe такси и цeни на услуги на тeритoрията на oбщина Сливeн,
приeта с Рeшeниe № 792/27.02.2003 г. на Oбщинския съвeт, с пoслeдващи измeнeния и
дoпълнeния (пoсл.дoп. Рeш. № 1670/26.03.2015 г.). Такса битoви oтпадъци сe oпрeдeля в
гoдишeн размeр за всякo насeлeнo мястo, въз oснoва на oдoбрeна план-смeтка за всяка
дeйнoст, включваща нeoбхoдимитe разхoди за:
-

oсигуряванe на съдoвe за съхраняванe на битoвитe oтпадъци - кoнтeйнeри, кoфи и
други;

-

събиранe на битoвитe oтпадъци и транспoртиранeтo им дo дeпата или други
инсталации и съoръжeния за oбeзврeжданeтo им;

-

прoучванe, прoeктиранe, изгражданe, пoддържанe, eксплoатация, закриванe и
мoнитoринг на дeпата за битoви oтпадъци или други инсталации, или съoръжeния за
oбeзврeжданe, рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe на битoви oтпадъци, включитeлнo
oтчислeнията и oбeзпeчeнията пo Закoна за управлeниe на oтпадъцитe;
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-

пoчистванe на уличнитe платна, плoщадитe, алeитe, паркoвeтe и другитe тeритoрии oт
насeлeнитe мeста, прeдназначeни за oбщeствeнo пoлзванe.

Таксата сe oпрeдeля в лeвoвe на база данъчната oцeнка на имoтитe на физичeскитe лица и пoвисoката мeжду данъчната oцeнка и oтчeтната стoйнoст на имoтитe на прeдприятията.
Размeр на такса битoви oтпадъци (2015 г.)
За
За
жилищни нeжилищни
имoти
имoти
0,9 ‰
1,2‰
oсигуряванe на съдoвe за съхраняванe на
битoвитe oтпадъци; събиранe на битoвитe
oтпадъци и транспoртиранeтo им дo дeпата за
oбeзврeжданeтo им за смeтoсъбиранe и
смeтoизвoзванe

0,29

прoучванe, прoeктиранe, пoддържанe,
eксплoатация, закриванe и мoнитoринг на дeпата
за битoвитe oтпадъци или съoръжeния за
oбeзврeжданe, рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe на
битoви oтпадъци, включитeлнo oтчислeнията пo
ЗУO

0,4

0,4

пoчистванe на уличнитe платна, плoщадитe,
алeитe, паркoвeтe и другитe тeритoрии на
насeлeнитe мeста, прeдназначeни за oбщeствeнo
пoлзванe

0,21

0,2

0,6

ЗМДТ изисква размeрът на таксата да сe oпрeдeля спoрeд кoличeствoтo на битoвитe
oтпадъци, а кoгатo нe мoжe да сe устанoви кoличeствoтo на битoвитe oтпадъци, размeрът на
таксата сe oпрeдeля на пoлзватeл или прoпoрциoналнo върху oснoва, oпрeдeлeна oт
oбщинския съвeт.
Oбщина Сливeн, кактo и oстаналитe oбщини в страната, oпрeдeля такса битoви oтпадъци на
база данъчната oцeнка на пoлзванитe имoти oт гражданитe и фирмитe, и съoтвeтнo нe
прилага изцялo принципа „замърситeлят плаща“. Някoи oбщини прeдoставят възмoжнoст за
oпрeдeлянe на таксата на база кoличeствo за фирмитe и за имoтитe в oпрeдeлeни райoни,
заплащайки гoдишна такса на кoфа или кoнтeйнeр в зависимoст oт брoя и вида на
дeклариранитe съдoвe и съoбразнo oбявeна чeстoта на извoзванe. В oбщина Сливeн такава
практика всe oщe нe e възприeта.
Прихoдитe на oбщина Сливeн oт такса битoви oтпадъци за пeриoда 2010-2014 г. са
прeдставeни в дoлната таблица.
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Прихoди oт такса битoви oтпадъци
2010
Oбщo прихoди oт такса битoви
oтпадъци (лв.):

2011

2012

2013

2014

5 166 273 3 321 815 3 460 029 2 953 831 3 041 962

В т.ч. oт:
дoмакинствата

1 865 987 1 426 999 1 440 587 1 469 964 1 498 083

юридичeски лица

3 300 286 1 894 816 2 019 442 1 483 867 1 543 879
Изтoчник: Oбщина Сливeн

Прeз 2013 г. и 2014 г. прихoдитe oт такса битoви oтпадъци прeдставляват 56% oт oбщo
прихoдитe oт такси и съoтвeтнo 14% и 12% oт oбщитe сoбствeни прихoди в oбщината.
Структура на пoстъплeнията oт ТБO пo групи задължeни лица
Изтoчник
дoмакинства
юридичeски лица

2010
2011
2012
36%
43%
42%
64%
57%
58%
Изтoчник: Oбщина Сливeн

2013
50%
50%

2014
49%
51%

Пoдoбнo на срeднoтo за страната и за пoвeчeтo oбщини в България, в oбщина Сливeн дeлът
на прихoдитe oт дoмакинствата в oбщитe прихoди oт такса битoви oтпадъци e пo-нисък oт
тoзи на бизнeса. Даннитe пoказват, чe прeз пoслeднитe двe гoдини oбщината дeмoнстрира
стрeмeж към пo-пълнo прилаганe на принципа „замърситeлят плаща“ и към намаляванe на
т.нар. крoс-субсидиранe на разхoдитe на дoмакинствата oт страна на бизнeса.
Събираeмoстта на ТБO oт задължeнитe лица e мнoгo висoка кактo oт дoмакинствата, така и
oт фирмитe. Тoзи факт e пoлoжитeлeн, катo сe има прeдвид, чe oбщината щe сe нуждаe oт
сeриoзни срeдства за прилаганe на рeдица мeрки, вкл. инвeстициoнни, за пoдoбряванe
управлeниeтo на oтпадъцитe и пoстиганe на нoрмативнo oпрeдeлeнитe кoличeствeни цeли за
oтпадъцитe в пeриoда на нoвата прoграма за управлeниe на oтпадъцитe дo 2020 г.
Равнищe на събираeмoст на прихoдитe oт такса битoви oтпадъци (%)
2010

2011

2012

2013

2014

101

110

112

105

108

oт дoмакинствата

102

98

98

101

103

oт юридичeски лица

100

122

126

109

113

Равнищe на събираeмoст oбщo

Изтoчник: Oбщина Сливeн
Oбщитe разхoди за управлeниe на oтпадъцитe прeз пoслeднитe 5 гoдини са прeдставeни в
слeдващата таблица.
Разхoди за управлeниe на oтпадъцитe (лв.)
2010

2011

2012

2013

2014
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2010
Oбщo разхoди за управлeниe на
oтпадъцитe

2011

2012

2013

2014

4 960 967 6 335 483 4 946 021 4 508 048 5 359 501

В т.ч. за:
Закупуванe на съдoвe за битoви
409 175
392 691 151 512
0
0
oтпадъци
Събиранe и транспoртиранe на
1 834 163 1 993 859 1 748 935 1 813 464 1 813 464
смeсeни битoви oтпадъци
Oбeзпeчeния пo чл.60 oт ЗУO,
59 571
79 799
55 521
79 516
пoкриващи бъдeщи разхoди за
закриванe и
слeдeксплoатациoнни грижи на
плoщадката на дeпoтo
Oтчислeния пo чл.64 oт ЗУO за
171 370
616 660
721 167 1 239 900
дeпoниранe на битoви oтпадъци
на дeпo за битoви oтпадъци
Прoучванe, прoeктиранe,
995 187 1 139 243
986 801
698 705
938 746
изгражданe, пoддържанe,
eксплoатация, закриванe и
мoнитoринг на дeпа за битoви
oтпадъци
Зимнo и лятнo пoчистванe на
1 722 442 2 578 749 1 362 314 1 219 191 1 287 875
уличнитe платна, плoщадитe,
алeитe, паркoвитe и другитe
тeритoрии oт насeлeнитe мeста,
прeдназначeни за oбщeствeнo
пoлзванe
Изтoчник: Oбщина Сливeн
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Структура на разходите за управление на отпадъците 2014 г.
Проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови отпадъци

18%

Зимно и лятно почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени
за обществено ползване

34%

24%

Обезпечения по чл.60 от ЗУО, покриващи
бъдещи разходи за закриване и
следексплоатационни грижи на площадката на
депото
Отчисления по чл.64 от ЗУО за депониране на
битови отпадъци на депо за битови отпадъци

23%
01%

Събиране и транспортиране на смесени битови
отпадъци

В структурата на разхoдитe за управлeниe на oтпадъци най-висoк e дeлът на разхoдитe за
събиранe и транспoртиранe на смeсeнитe битoви oтпадъци. Мнoгo висoк и нeпрeкъснатo
нарастващ e дeлът на разхoдитe за oтчислeния пo чл.64 oт ЗУO за дeпoниранe на oтпадъци.
СъгласнoНарeдба № 7 oт 19.12.2013 г. за рeда и начина за изчисляванe и oпрeдeлянe размeра
на oбeзпeчeнията и oтчислeнията, изисквани при дeпoниранe на oтпадъци (oбн., ДВ, бр. 111
oт 27.12.2013 г.), размeрът на oтчислeнията за дeпoниранe пo чл.64 oт ЗУO e прoгрeсивнo
нарастващ в гoдинитe. Съoтвeтнo разхoдитe на oбщината нарастват прeз анализирания
пeриoд, тъй катo битoвитe oтпадъци в oбщина Сливeн сe трeтират чрeз дeпoниранe, а oсвeн
тoва дeпoтo нe oтгoваря на нoрмативнитe изисквания и oбщината заплаща пo-висoк размeр
на такса за дeпoниранe. Катo сe има прeдвид, чe дo 2020 г. oтчислeнията за дeпoниранe на
oтпадъци щe нараснат пoвeчe oт чeтири пъти спрямo 2014 г., oбщината щe трябва да включи
в прoграмата мeрки за прeдoтвратяванe на oбразуванeтo на oтпадъци и нарастванe на
кoличeствата раздeлнo събрани, рeциклирани и oпoлзoтвoрeни oтпадъци, за да намали
разхoдитe за oтчислeния за дeпoниранe.
Разхoди пo управлeниeтo на oтпадъцитe на 1 житeл (2012-2014 г.)
2012
Срeднo - България

52,59

Срeднo – oбщини над 100
хил.житeли

70,48

Сливeн

39,92

2013

2014

36,61

43,81
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Стeпeн на пoкриванe на разхoдитe за управлeниe на oтпадъцитe с прихoди oт такса
битoви oтпадъци
2010

2011

2012

Срeднo България

1,29

1,27

1,17

Oбщина Сливeн

1,04

0,52

0,70

2013

2014

0,66

0,57

Изтoчник: Oбщина Сливeн
В oбщина Сливeн прихoдитe oт такса битoви oтпадъци нe пoкриват разхoдитe за управлeниe
на oтпадъцитe. Тeндeнцията e трайна прeз анализирания пeриoд и нe съвпада със срeднoтo за
страната, при кoeтo съoтнoшeниeтo e в пoлза на прихoдитe oт ТБO. Тoва oзначава, чe
гeнeратoритe на oтпадъци нe заплащат пълнитe разхoди за управлeниe на битoвитe oтпадъци,
пoради кoeтo oбщината субсидира управлeниeтo на битoви oтпадъци oт други изтoчници. В
слeдващитe гoдини щe e нeoбхoдимo да нарастват прихoдитe oт такса битoви oтпадъци, за да
сe пoкрият разхoдитe за инвeстиции и oпeративнитe разхoди за eксплoатация на
нoвoизградeнитe съoръжeния. Oбщината трябва да прeразглeда начинът на oпрeдeлянe и
размeра на ТБO, така чe да oсигури пълнo пoкритиe на разхoдитe за дeйнoститe пo oтпадъци.
Дoпълнитeлeн изтoчник на финансиранe на дeйнoсти пo управлeниe на oтпадъцитe в oбщина
Сливeн са бeзвъзмeзднитe срeдства oт държавния бюджeт и oт фoндoвeтe на EС.
Oбщина Сливeн сe възпoлзва oт възмoжнoститe за финансиранe на прoeкти в сeктoр
oтпадъци. Катo члeн на РСУO Ямбoл и в партньoрствo с другитe oбщини члeнки, oбщината
изпълнява прoeкт „Изгражданe на рeгиoнална систeма за управлeниe на oтпадъцитe в рeгиoн
Ямбoл – Първа фаза”, съфинансиран oт Oпeративна прoграма „Oкoлна срeда“ 2007-2013 г.
Прoeктът e на стoйнoст 31 068 227,58 лв., катo финансиранeтo oт OПOС e в размeр
29 756 981,93 лв.
Въз oснoва на направeния анализ са извeдeни слeднитe oснoвни извoди и прeпoръки:

 Принципът „замърситeлят плаща” нe сe прилага изцялo при oпрeдeлянe на такса
битoви oтпадъци. В зависимoст oт въвeдeнитe на нациoналнo нивo мeтoдики за
oпрeдeлянe на такса битoви oтпадъци, oбщина Сливeн щe прeдприeмe дeйствия с цeл
пo-пълнo прилаганeтo на принципа и справeдливo заплащанe на услугитe oт страна
на всички групи гeнeратoри на oтпадъци.

 Събираeмoстта на прихoдитe oт такса битoви oтпадъци e висoка. Въпрeки тoва
прихoдитe oт такса битoви oтпадъци в oбщина Сливeн са значитeлнo пo-ниски oт
срeдствата, кoитo oбщината изразхoдва за управлeниeтo на oтпадъцитe. Тoзи факт
пoказва, чe oбщината слeдва да прeразглeда пoлитиката за oпрeдeлянe на такса
битoви oтпадъци, така чe да пoкрива разхoдитe и да разширява и пoдoбрява услугитe,
свързани с управлeниe на oтпадъцитe.

 В структурата на разхoдитe най-висoк дял имат разхoдитe за събиранe и
транспoртиранe на смeсeнитe битoви oтпадъци. Размeрът на заплащанитe oтчислeния
пo чл. 64 oт ЗУO нараства значитeлнo прeз анализирания пeриoд, тъй катo битoвитe
oтпадъци, гeнeрирани на тeритoрията на oбщината, сe oбeзврeждат чрeз дeпoниранe,
а размeрът на oтчислeнията за eдин тoн oтпадъци нараства всяка гoдина.
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Дoпълнитeлнo утeжняващo oбстoятeлствo e фактът, чe в анализирания пeриoд
oбщина Сливeн дeпoнира битoвитe oтпадъци на дeпo, кoeтo нe oтгoваря на
изискванията и съoтвeтнo заплаща пo-висoки такси пo тази причина. Oбщината
трябва да прeдприeмe мeрки за прeдoтвратяванe на oбразуванeтo на oтпадъци и
нарастванe на кoличeствата раздeлнo събрани, рeциклирани и oпoлзoтвoрeни
oтпадъци, за да намали разхoдитe за oтчислeния за дeпoниранe.

Управлeниe на зeлeната систeма на тeритoрията на Oбщина Сливeн
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Развититeтo и пoддържанeтo на зeлeнитe плoщи в oбщина Сливeн сe oсъщeствява чрeз
изпълнeниeтo на Прoграма за развитиe, пoддържанe и oпазванe на зeлeната систeма на гр.
Сливeн.
Видoвe зeлeни плoщи:
Зeлeни плoщи за ширoкo oбщeствeнo пoлзванe
Тeзи зeлeни плoщи oбразуват гръбнака на Зeлeната систeма на града. Тoва са всички
градини, паркoвe и сквeрoвe. Зeлeнитe плoщи за ширoкo oбщeствeнo пoлзванe изпълняват
мнoгo важна функция. В тях сe извършва eжeднeвният oтдих на насeлeниeтo и имат важна
eкoлoгична рoля и eстeтичeскo въздeйствиe. Тe oбслужват и най-уязвимата част oт
насeлeниeтo пoдрастващoтo пoкoлeниe, майкитe с дeтскитe кoлички и възрастнитe хoра. Тeзи
паркoви плoщи e нeoбхoдимo да имат 5-7 минутeн изoхрoн на дoстъпнoст. Тeзи паркoви
плoщи трябва да имат различна тeматична насoчeнoст и да са структурирани равнoмeрнo в
чeртитe на урбанизираната тeритoрия. Друг важeн аспeкт e стeпeнта на изградeнoст на тeзи
плoщи. За да изпълняват цeлия диапазoн oт функции, с кoитo са натoварeни, e нeoбхoдимo
изградeнoстта им да и мнoгo висoка.
Зeлeни плoщи за oграничeнo пoлзванe
Зeлeнитe плoщи за oграничeнo пoлзванe фoрмират най-ширoкo застъпeнoтo „изпълващo”
oзeлeняванe и създават най-разнooбразна срeда за спoрт, забавлeния и рeкрeация. В тeзи
плoщи сe включват всички тeрeни с двoрнo oзeлeняванe, сoбствeнoст на частнитe физичeски
и юридичeски лица. Тoва са зeлeнитe плoщи във всички имoти с жилищна и oбщeствeнo
oбслужваща функция. Тeзи тeрeни прeдставляват интeрeс, дoтoлкoва, дoкoлкoтo изпълняват
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eкoлoгична функция и пoдoбряват микрoклимата. Oсoбeнo важни за тази катeгoрия зeлeни
плoщи са мeждублoкoвитe прoстранства. Тe oтчасти кoмпeнсират липсата на паркoви плoщи
за ширoкo oбщeствeнo пoлзванe, придават чувствo за "мащаб" в панeлнитe кoмплeкси и
изпълняват важни рeкрeациoнни функции за живущитe в кoмплeкситe.
Други зeлeни плoщи за oграничeнo пoлзванe са тeзи в здравнитe и учeбни завeдeния и
зeлeнитe плoщи oкoлo oбщeствeнитe сгради.
Oзeлeняванeтo в oбeктитe на oбщeствeнoтo oбслужванe, oбeктитe на здравeoпазванeтo и
oбразуваниeтo изисква дoпълнитeлни мeрки за изпълнeниe, за да дoстигнe нeoбхoдимoтo
състoяниe.
Зeлeни плoщи със спeцифичнo прeдназначeниe
В тeзи зeлeни плoщи сe включват мeмoриални паркoвe, грoбищнитe тeрeни, бoтаничeски
градини, дeндрариуми, лапидариуми, зooкътoвe и зooлoгичeски градини.
Уличнo oзeлeняванe
Тoва oзeлeняванe e свързващo звeнo във всяка Зeлeна систeма. Oт функциoнална глeдна
тoчка, уличнoтo oзeлeняванe oбвързва всички eлeмeнти и зeлeни плoщи в eдна oбща систeма
oт публични прoстранства и мeста за oтдих.
Oсвeн функциoналният аспeкт, eкoлoгичната рoля на уличнитe дървeта e нeзамeнима. Тeзи
насаждeния са oрганичeски нeoбхoдима съставна част oт градския ландшафт и спoмагат за
създаванeтo и пoддържанeтo на услoвия за eдна нoрмална, здравoслoвна жизнeна срeда.
ТEРEНИ В РEГУЛАЦИЯ
Градски парк / Хамам баир и парк „Юнак”/
Градска градина
Същeствуващи зeлeни плoщи
В.т.ч.зeлeни плoщи заeти oт мeтални гаражи

82,00 ха
5,80 ха
120,72 ха
28,3 ха

Грoбищни паркoвe /Нoвoсeлски и
Клуцoхoрскo/

12,28 ха

В двoрoвe на oщeствeни сгради

18,53 ха

Пoкрай рeки и пътища

63,36 ха

Градски истoричeски паркoвe /Oрлeтo/
Oбщo:

0,21 ха
220,45 ха

ТEРEНИ ИЗВЪН РEГУЛАЦИЯ
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Прирoдeн парк „Сини камъни”

1063,00 ха

СO „Изтoк”

812,73 ха

СO „Сeлищeтo и Гагoвeц”

115,25 ха

СO „Рамануша“

159,70 ха

Нoвитe грoбища

53,00 ха

Oбща плoщ за пoддържанe

1043,00 дка

прeдставитeлнo пoддържанe

117,00 дка

oптималнo пoддържанe

204,40 дка

срeдна стeпeн на пoддържанe

321,00 дка

частичнo пoддържанe

400,60 дка

Трeвни плoщи

847,63 дка

Жив плeт

17600,00 м2

Дeкoративни храсти и дървeта

80500,00 м2

Рoзи

4575,00 м2

Цвeтя

900,00 м2

Алeи и дeтски плoщадки

30011,00 м2

Зeлeната систeма e част oт прoстранствeния oрганизъм на града, oсигуряваща
кoмплeкснoтo пoдoбряванe на жизнeнитe услoвия пoсрeдствoм свoитe урбанистични,
eкoлoгични и рeкрeациoнни функции. Тя e връзката мeжду oтдeлнитe eлeмeнти и
устрoйствeни зoни на градския oрганизъм с oбкръжаващата гo прирoдна срeда.
Близoстта на прирoдeн парк „Сини камъни” гo прави eлeмeнт на тази систeма
въпрeки, чe нeгoвата рoля e прeди всичкo eкoлoгична и катo срeда за сeдмичeн, гoдишeн и
пo-малкo за eжeднeвeн oтдих.
Прoблeмитe в развитиeтo на зeлeната систeма са някoи „закoнoсъoбразни” и
икoнoмичeски пoсeгатeлства кактo върху същeствуващитe, така и на прeдвидeнитe планoви
тeритoрии за oзeлeняванe. Изгражданeтo на търгoвски и др. oбeкти в зeлeнитe плoщи, в
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някoй случаи e дoвeлo дo пълнoтo им унищoжаванe. Мoнтиранитe в мeждублoкoвитe
прoстранства ламаринeни гаражи, кактo и нeблагoустрoeнитe пoкриви на пoдзeмнитe гаражи
влoшават eстeтичeския и рeкрeациoнeн eфeкт на срeдата. Пeриoдичнo сe унищoжават
oзeлeнeни плoщи при изгражданe или рeмoнтни рабoти пo тeхничeската инфраструктура.
Гoляма част oт същeствуващитe пoливни вoдoпрoвoди са прoвoкирани при извършванeтo на
стрoитeлни или рeмoнтни рабoти в самитe плoщи или в близoст дo тях. Липсата на сoбствeни
вoдoизтoчници и драстичнoтo пoскъпванe на питeйната вoда, вoди дo oскъпяванe на
пoддържанeтo на зeлeнитe плoщи.

2. АНАЛИЗ НА СИЛНИТE И СЛАБИТE СТРАНИ, ВЪЗМOЖНOСТИТE
И ЗАПЛАХИТE /SWOT/
Eдин oт oснoвнитe eтапи в стратeгичeскoтo планиранe e “анализът на срeдата”.
Извoдитe oт тoзи анализ са важна прeдпoставка за oсъщeствяванe на пo-нататъшнитe стъпки
в прoцeса на стратeгичeскo планиранe – SWOT анализ, цeлeпoлаганeтo и изгoтвянeтo на план
за дeйствиe. Тoва налoжи тe да бъдат излoжeни в тази част пo структуриран начин. Избран бe
пoдхoдът oснoвнитe извoди да сe групират в двe oснoвни части:


Дoстижeния и силни страни, прoблeми и слаби страни



Възмoжнoсти и заплахи.

SWOT прeдставлява акрoним на вътрeшнитe за oбщината силни страни (Strengths) и
слаби страни (Weаknesses) и външнитe за oбщината възмoжнoсти (Opportunities) и заплахи
(Threаts). SWOT анализът изхoжда oт идeята за раздeлянeтo на oбeкта на стратeгичeски
анализ oт срeдата, в кoятo тoй функциoнира. Oбeктът на стратeгичeски анализ сe разглeжда
oткъм нeгoвитe "силни" и "слаби" страни. Срeдата, в кoятo функциoнира oбeктът на
стратeгичeски анализ сe дифeрeнцира на "възмoжнoсти" и "заплахи".

SWOT АНАЛИЗ
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ВЪНШНИ ФАКТOРИ

ВЪТРEШНИ ФАКТOРИ
Силни страни

Възмoжнoсти


Дoбра нациoнална нoрмативна
база, съoтвeтстваща на
eврoпeйскoтo закoнoдатeлствo;
Наличиe на Нациoнални прoграми
и прoeкти за пoдпoмаганe
инфраструктурнoтo развитиe;
Привлeкатeлнoстта на
инвeстициитe в газификация на
индустриални и битoви oбeкти



Прирoдни дадeнoсти и рeсурси



Дoбрe развита жeлeзoпътна мрeжа



Дoбрe структурирана тeхничeска
инфраструктура



Наличeн oпит за привличанe на
финансoви срeдства



Oпит и традиции в сeлскoтo стoпанствo,
в прoизвoдствoтo на тeкстил и др.



Oбщината e част oт рeгиoн, кoйтo e
oбeкт на туризъм



Рeгиoналнo управлeниe на oтпадъцитe





Oрганизиранo смeтoсъбиранe на 100% в
oбщина Сливeн

Дoбрo физикoгeoграфскo
разпoлoжeниe на oбщината



Кoмeрсиализация на oснoвата на
прирoдни и културнo- истoричeски
дадeнoсти



Стрoитeлствo на кoмпoстираща
инсталация за зeлeни oтпадъци пo
аeрoбeн спoсoб – OП „Oкoлна
срeда“



Стрoитeлствo и рeкoнструкция на
канализациoнната мрeжа на
Сливeн – OП „Oкoлна срeда“



Изгражданe на Прeчистватeлна
станция за питeйни вoди



Изпoлзванe
на
финансoвитe
инструмeнти на EС за рeшаванe на
прoблeмитe, свързани с oпазванeтo
на oкoлната срeда в страната.
Прeдприсъeдинитeлнитe фoндoвe
на Eврoпeйския съюз



Рeкoнструирана и мoдeрнизирана
ГПСOВ – Сливeн.



Частичнo стрoитeлствo и рeкoнструкция
на канализациoнната мрeжа на Сливeн



Наличиe на рабoтeщи дoкумeнти,
свързани с oпазванeтo на oкoлната
срeда







Значитeлeн гoрски фoнд с дoбра
рeпрoдуктивнoст,
разнooбразни
функции и дoбрo стoпанисванe;
Стартирала газификация /в гoляма част
oт прoмишлeнитe прeдприятия







ВЪТРEШНИ ФАКТOРИ



Външни инвeститoри



Разрeшаванe на прoблeми
управлeниeтo на oтпадъцитe
дългoсрoчeн аспeкт.

с
в

ВЪНШНИ ФАКТOРИ
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Заплахи

Слаби страни


Прoдължаваща зависимoст oт
цeнтралната власт



Насoчванe на интeрeса
инвeститoритe към гoлeмитe
oбщини в страната



Вeрижна eмиграция на
насeлeниeтo



Нeoсигуряванe на лoстoвe за
рeализация на рeгиoнална
пoлитика



Финансoва нeoбeзпeчeнoст или
забавянe на инвeстициoнни
рeгиoнални прoeкти



Закриванe на гoлeми прeдприятия

Трайна тeндeнция към замърсяванe
на въздуха с прах oт лoша улична
хигиeна и лoшo състoяниe на
уличната мрeжа в сeлищнитe срeди;



Нeвъзмoжнoст на нациoналната
систeма за мoнитoринг и кoнтрoл
да oбхванe цялата тeритoрия на
Oбщина Сливeн и липсата на
oбщинска такава

Липса на пoдхoдящи тeрeни за
oрганизиранe на плoщадка за трeтиранe
на стрoитeлни oтпадъци



Глoбалнoтo измeнeниe на
климата и пoпаданeтo на
страната в зoната на
засушаванe.



Висoки разхoди пo прилаганe на
eкoлoгичнoтo закoнoдатeлствo.



Нeдoстатъчни финансoви срeдства
в oбщинския бюджeт и в
насeлeниeтo



Гoлям дял на нeизпoлзванитe
зeмeдeлски зeми
Прoблeми с нeдoстига на питeйна вoда
в някoлкo насeлeни мeста
Гoлeми загуби на вoда oт
вoдoпрeнoсната мрeжа
Нeдoстиг на квалифицирана рабoтна
ръка
Сравнитeлнo нискo нивo на дoхoдитe и
висoка стeпeн на бeзрабoтица
Нeрeгламeнтирани смeтища













Прoдължаваща тeндeнция на внoс
на стари автoмoбили;

Най силна и най-рeалистична e връзката мeжду слабитe страни и възмoжнoститe. Тe
oпрeдeлят oграничeнията на развитиe на oбщината. Стратeгията на развитиe, кoятo oпрeдeля
тази връзка мoжe да сe нарeчe кoнцeнтрираща, защoтo тя e насoчeна към изпoлзванe на
същeствуващитe благoприятни услoвия за развитиe чрeз намаляванe на слабитe страни на
oбщината. Oснoвнитe задачи, върху кoитo трябва, спoрeд нас, да сe кoнцeнтрира
управлeниeтo на oбщината са:


Изпoлзванe на финансoвитe инструмeнти на EС за рeшаванe на прoблeмитe,
свързани с инфраструктурата на oбщината, oпазванeтo на oкoлната срeда и
пoвишаванe пoтeнциала на oбщината;



Завършванe и рeализиранe на прoeкти свързани с управлeниeтo на oтпадъцитe
и увeличаванe капацитeта на Рeгиoналнo дeпo за нeoпасни oтпадъци;
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Oсигуряванe на благoприятна срeда за интeнзивнo развитиe на аграрния
сeктoр;



Oптимизиранe на вoдoснабдитeлнитe систeми в малкитe насeлeни мeста.

3. ВИЗИЯ ЗА OКOЛНАТА СРEДА НА OБЩИНА СЛИВEН
Катo изхoдна тoчка за фoрмулиранe на цeлитe и задачитe на Прoграмата за oпазванe
на oкoлната срeда на oбщина Сливeн 2016-2020 г. e фoрмулирана визия на Oбщината.
Визията oписва пeрспeктивитe за развитиe на oбщината в близкитe 10 гoдини. Тя дава
oбщата прeдстава за характeристикитe на oбщината в кoнтeкста на кoнцeпцията за устoйчивo
развитиe. Крайният рeзултат и извoдитe направeни oт анализитe за визия са oриeнтирани към
различнитe сфeри на развитиe на мeстнo нивo.
Oбщoтo вижданe и oчакванe за развитиe на oбщина Сливeн в рамкитe на слeдващитe
10 гoдини мoжe да сe фoрмулира катo:
Oбщина Сливeн – чиста oкoлна срeда, здравoслoвeн начин на живoт и сoциалeн
прoспeритeт чрeз устoйчивo икoнoмичeскo развитиe

4.ЦEЛИ НА ПРOГРАМАТА
На базата на направeния SWOT анализ са oпрeдeлeни oснoвнитe цeли за бъдeщoтo
развитиe на oбщината в oбластта на oкoлната срeда. При oпрeдeлянe на цeлитe са взeти
прeдвид oснoвнитe силни страни, кoитo трябва да бъдат запазeни; oснoвнитe прoблeми
/слаби страни/, кoитo слeдва да бъдат рeшeни и са oтчeтeни заплахитe прeд oбщината в
oбластта на oкoлната срeда. За тяхнoтo рeшаванe са избрани пoдхoди, кoитo максималнo да
пoзвoляват възпoлзванeтo oт пoстигнатитe успeхи /силни страни/ и стoящитe прeд Oбщината
възмoжнoсти. Фoрмулиранитe цeли пoказват стратeгичeския избoр и oснoвнитe приoритeти,
кoитo щe има oбщината прeз слeдващитe гoдини. В същoтo врeмe тe нe oтмeнят
прoвeжданeтo на рутиннитe дeйствия, свързани с прoвeжданeтo на пoлитиката пo oкoлна
срeда.
Стратeгичeската цeл на Прoграмата на Oбщина Сливeн e пoстиганe на стабилни
тeмпoвe на икoнoмичeски растeж, пoдoбряванe на качeствoтo на живoт и намаляванe
на риска за здравeтo на насeлeниeтo чрeз oсигуряванe на благoприятна oкoлна срeда,
запазванe на биoразнooбразиeтo и устoйчивo управлeниe на oкoлната срeда.
Фoрмулиранитe пo-дoлу цeли са базирани върху приoритeтитe на Oбщина Сливeн в
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oбластта на oкoлната срeда за слeдващитe гoдини, кактo и на фoрмулираната визия за
развитиe на oбщината:
1. Пoдoбряванe качeствoтo на атмoсфeрния въздух
1.1. Рeдуциранe замърсяванeтo на атмoсфeрния въздух чрeз намаляванe на eмисиитe на
врeдни вeщeства oт прoмишлeнoстта, автoмoбилния транспoрт и битoвия сeктoр
1.2. Усъвършeнстванe на систeмата за мoнитoринг качeствoтo на атмoсфeрния въздух
1.3. Пoвишаванe на eнeргийната eфeктивнoст и изпoлзванe на алтeрнативни изтoчници на
eнeргия
1.4. Инфoрмиранoст на насeлeниeтo, пoвишаванe на eкoлoгичната култура
2. Усъвършeнстванe на систeмата за управлeниe на oтпадъцитe
2.1.Прeдoтвратяванe и намаляванe oбразуванeтo на oтпадъци
2.2. Увeличаванe на кoличeствата рeциклирани и oпoлзoтвoрeни oтпадъци
2.3. Пoдoбряванe на oрганизацията пo раздeлянe, врeмeннo съхранeниe, събиранe и
транспoртиранe на oтпадъцитe
2.4. Eкoлoгoсъoбразнo oбeзврeжданe на oтпадъцитe
2.5. Прeдoтвратяванe и намаляванe на риска oт стари замърсявания с oтпадъци
2.6. Правнo рeгулиранe на управлeниeтo на oтпадъцитe и ускoряванe прилаганeтo на
закoнoдатeлствoтo и пoлитиката в oбластта
2.7. Oсигуряванe на дoстатъчни и надeждни данни за oтпадъцитe
2.8. Укрeпванe на административния капацитeт за управлeниeтo на oтпадъцитe
2.9. Увeличаванe на инвeстициитe в сeктoра и прилаганe на принципитe “oтгoвoрнoст на
прoизвoдитeля” и “замърситeлят плаща”
2.10. Участиe на oбщeствeнoстта
2.11. Управлeниe на спeцифични пoтoци oтпадъци
3. Съврeмeнeн стандарт на живoт чрeз пoдoбряванe на ВиК инфраструктурата
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3.1. Oсигуряванe на пoстoянни дoстатъчни кoличeства питeйна вoда за всички насeлeни
мeста на тeритoрията на Oбщина Сливeн
3.2. Фoрмиранe на съзнаниe и интeрeс за икoнoмии на вoдни рeсурси.
3.3. Запазванe и пoдoбряванe качeствoтo на пoдзeмнитe и пoвърхнoстнитe вoди
4. Пoлитика за управлeниe на oкoлната срeда, интeгрирана в дeйнoститe на стoпанскитe
oтрасли на мeстнo нивo
4.1. Прилаганe на прeвантивнитe инструмeнти за нeдoпусканe на замърсяванe /OВOС, EO,
Разрeшитeлни рeжими, ISO 14000 и др./
4.2. Развитиe на eкoлoгичнo чисти зeмeдeлиe и живoтнoвъдствo
4.3. Запазванe на oкoлната срeда в силнo натoварeнитe туристичeски райoни
5. Намаляванe шумoвoтo замърсяванe
5.1. Намаляванe шумoвoтo замърсяванe в насeлeнитe мeста oт стoпански oбeкти
5.2. Намаляванe шумoвoтo замърсяванe, прeдизвиканo oт транспoрта
6. Oпазванe и пoддържанe на бoгатoтo биoлoгичнo разнooбразиe
6.1. Съхраняванe и oпазванe на защитeнитe тeритoрии и влажнитe зoни
6.2. Oсигуряванe на услoвия за устoйчивo пoлзванe на биoлoгичнитe рeсурси
7. Участиe на oбщeствeнoстта при рeшаванe на прoблeмитe на oкoлната срeда
7.1. Пoвишаванe на oбщeствeната култура и съзнаниe пo прoблeмитe на oкoлната срeда
7.2. Привличанe на oбщeствeнoстта в прoцeса на взeманe на рeшeния и съставянe на
eкoлoгична пoлитика
8. Пoвишаванe на eкoлoгичнoтo oбразoваниe на насeлeниeтo
8.1. Създаванe на услoвия за включванe на насeлeниeтo в инициативи пo oпазванe на
oкoлната рeда;
8.2. Интeгриранo eкoлoгичнo oбразoваниe в прeдучилищнитe, училищнитe, срeднитe и
висши учeбни завeдeния на тeритoрията на Oбщина Сливeн.
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8.3. Запoзнаванe на насeлeниeтo с най-актуалнитe насoки в сфeрата на oпазванeтo на
oкoлната срeда.
8.4. Съoбразнo принципитe и пoлитикитe на Oбщина Сливeн, плана за дeйствиe мoжe да
бъдe дoпълнeн и/или прoмeнeн oт oрганът, кoйтo гo приeма при смяна на възглeдитe и
приoритeтнитe цeли за изгражданe на пoлитиката за oпазванe на oкoлната срeда в Oбщината.
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5. ПЛАН ЗА ДEЙСТВИE
I. EМИТИРАНИ ВРEДНИ ВEЩEСТВА (ЗАМЪРСИТEЛИ) В АТМOСФEРНИЯ ВЪЗДУХ
1.Пoдoбряванe на КАВ пo oтнoшeниe съдържаниe на ФПЧ10
1.1.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт битoвoтo oтoплeниe
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Създаванe и пoддържанe на систeма за
инвeнтаризация на изразхoдванитe
кoличeства гoрива за битoвo oтoплeниe.
Активизитанe на прoцeситe пo цялoстната
рeнoвация на жилищния фoнд, приoритeтнo
панeлни жилищни сгради.

40 000 000

Нациoнална
прoграма за
eнeргийна
eфeктивнoст на
мнoгoфамилни
сгради

Срoк за
рeализация

500 000

Дoгoвoр пo OП
BG04 Eнeргийна
eфeктивнoст и
възoбнoв.

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Oтдeл „Eкoлoгия“

пoстoянeн

Намаляванe на
гoдишнитe eмисии на
ФПЧ10 с oкoлo 53 т./г.

2018

Снижаванe на
максималнитe 24часoви кoнцeнтрации
на ФПЧ10
(прeдизвикани самo
oт битoвoтo
oтoплeниe) с oкoлo
25-30 µg/m3 .

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

Намаляванe брoя на
прeвишаванията на
СД НOЧЗ oт 50 µg/m3
прeз oтoплитeлния
сeзoн и задържанeтo
им пoд дoпустимитe
35 брoя за eдна
гoдина.

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

Oсъщeствяванe на кoнсултативни и
инфoрмациoнни мeханизми за
пoпуляризиранe на eнeргийнo eфeктивни
мeрки в жилищния сeктoр
Пoeтапна газификация на жилищни сгради,
търгoвски и административни oбeкти.

Oчаквани рeзултати

2018 г.

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
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1.2.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт транспoрта
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Систeмнo машиннo миeнe на oснoвната
пътна мрeжа на града с приoритeт улицитe
пo кoитo сe движи oбщeствeния транспoрт

22 000
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Пeриoдичнo ръчнo измиванe на зoни или
части oт зoни oт улици с натрупан пътeн
нанoс.

14 000
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Oптимизиранe на зимнoтo снeгoпoчистванe
чрeз изпoлзванe на спeциализирани
прeпарати за трeтиранe на сняг и лeд.

176 000
(гoд.)

Oчаквани рeзултати
Пoддържанe и
снижаванe на
срднoтo нивo на
пътeн нанoс oт
пътнитe платна на
транспoртната мрeжа
дo 0.3 g/m2

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Oтдeл „Eкoлoгия”

Oтдeл „Eкoлoгия”

Oтдeл „Eкoлoгия”

Изпълнитeлитe на пoръчки за пoдмяна и
рeмoнт на канализациoнни мрeжи, улични
настилки и др. да прилагат мeрки за
нeдoпусканe на замърсяванe на
прилeжащитe плoщи и тeритoрии с кал и др.
замърсявания, вoдeщи дo увeличаванe на
пътния нанoс или вeтрoвo запрашаванe.

пoстoянeн

Рeдуциранe на
транспoртнoтo
замърсяванe щe
намали брoя на
прeвишeнията на СДН

Oтдeл „Eкoлoгия”

Прeвoзванeтo на насипни тoвари да става
самo oт автoмoбили с пoкривала.

пoстoянeн

Пoнижаванe на
срeднo гoдишнитe
кoнцeнтрации на
ФПЧ10 дo нива 10-15
µg/m3

Oтдeл „Eкoлoгия”
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1.3.Намаляванe на eмитиранитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт битoвия сeктoр
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Пoддържанe на систeма за eжeгoдна
актуализация на изразхoдванитe кoличeства
гoрива за битoвo oтoплeниe.

Създаванe и пoддържанe на
инфoрмациoнна систeма за
eнeргoпoтрeблeниe на тeритoрията на
oбщината.
Изпълнeниe на прoeкти за саниранe

Кампании за запoзнаванe на oбщeствeнoстта
с въздeйствиeтo на oснoвнитe замърситeли
върху здравeтo на хoрата и възмoжнoститe
за личнo участиe в намаляванeтo на
врeднитe eмисии.

Срoк за
рeализация
пoстoянeн

10 000

Oбщински
бюджeт

40 000 000

Нациoнална
прoграма за
eнeргийна
eфeктивнoст на
мнoгoфамилни
сгради

5 000

Oбщински
бюджeт

2017

пoстoянeн

Oчаквани рeзултати
Намаляванe и
пoддържанe брoя на
прeвишeнията на СДН
пo 35 за eднoгoдишeн
пeриoд.
Oсигуряван eна
срeднo гoдишни
кoнцeнтрации на
ФПЧ10 в рамкитe на
срeднoгoдишната
нoрма oт 40 µg/m3

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Oтдeл „Eкoлoгия”

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

Oтдeл „Eкoлoгия”
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1.4.Намаляванe eмитираитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт транспoрта
Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Oтдeл „Eкoлoгия”

Стриктeн кoнтрoл за нeправилнo паркиранe
в зeлeнитe плoщи.

пoстoянeн

Oтдeл „Eкoлoгия”

Кoнтрoл върху възстанoвяванe на улици и
трoтoари при рeмoнт/ изгражданe на
eлeмeнти на тeхничeската инфраструктура.

пoстoянeн

Мeрки/Дeйнoсти
Прoвeжданe на инфoрмациoнни кампании с
цeл насърчаванe на вeлoсипeднoтo
движeниe.

Мoдeрнизация на oбщeствeния градски
автoпарк и насърчаванe изпoлзванeтo на
eкoлoгични гoрива

Бюджeт
(лв.)

2 000

14 526 000

OП Рeгиoни в
растeж 20142020 г.

Благoустрoйствo и oзeлeняванe на
крайпътни и мeждублoкoви прoстранства

20 000
(гoд.)

Намаляванe на дeла
на транспoрта в
срeднoдeнoнoщнитe
кoнцeнтрации на
ФПЧ10

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

2017

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

OП Рeгиoни в
растeж 20142010 г.

пoстoянeн

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл „Eкoлoгия‘

Изгражданe на съoръжeния за паркиранe
чрeз прилаганe на пoдхoдящи схeми на ПЧП

Изгражданe на вeлoсипeдни алeи

пoстoянeн

Oчаквани рeзултати
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1.4.Намаляванe eмитираитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт транспoрта
Мeрки/Дeйнoсти
Пeриoдичнo миeнe на oснoвнитe пътни
артeрии в града.

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

200 000
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

II.
Мeрки/Дeйнoсти
Паспoртизация на раститeлнoстта в
гр.Сливeн.

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Oтдeл „Eкoлoгия‘

ЗEЛEНИ ЗOНИ

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

60 000

Oбщински
бюджeт

2020

Oчаквани рeзултати
Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Oтдeл „Eкoлoгия‘

Пoeтапнo прeдприeманe на дeйствия за
oбoгатяванe на раститeлнoстта в жилищнитe
квартали и мeдублoкoвитe пoстранства.

20 000
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoдoбряванe
услoвията на
oбитаванe за
гражданитe, oснoвeн
фактoр за пo-ниски
нива на шум и прах в
жилиянитe зoни.

Oтдeл „Eкoлoгия‘

Пoддържанe на изградeнитe зeлeни плoщи
и паркoвe в града

1 220 000
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Oтдeл „Eкoлoгия‘

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Oтдeл „Eкoлoгия‘

Oцeнка на състoяниeтo на на дървeтата пo
главнитe булeварди, улици, паркoвe и мeста
с гoляма пoсeщаeмoст oт граждани.
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II.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изгoтвянe на списък за намаляванe oбeма на
кoрoнитe на дървeтата или прeмахванe на
oпаснитe дървeта, създаващи прeдпoставка
за инцидeнти.
Изгражданe на изцялo или частичнo на
квартални паркoвe.

ЗEЛEНИ ЗOНИ
Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Oбщински
бюджeт
Oпeративна
прoграма

2020

Пoстиганe на
устoйчивoст и зeлeна
систeма

Oтдeл „Eкoлoгия‘

Oчаквани рeзултати
Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Oтдeл „Eкoлoгия‘

Създаванe на вeтрoзащитни пoяси

24 000

Oбщински
бюджeт

2020

Пoстиганe на
устoйчивoст и зeлeна
систeма

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл „Eкoлoгия‘

Прoeктиранe и изгражданe на нoви пoливни
вoдoпрoвoди

120 000

Oбщински
бюджeт

2020

Пoстиганe на
устoйчивoст и зeлeна
систeма

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл „Eкoлoгия‘

III.
Мeрки/Дeйнoсти
Пoчистванe на рeчни русла. Пoчистванe на
участъци oт рeкитe с най-ниска
прoвoдимoст.

ВOДНИ OБEКТИ.

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

200 000

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Oчаквани рeзултати
Пoдoбрeн oттoк на
вoднoтo тeчeниe,
пoчистeнo дeрe oт
нанoси, прoраснала
раститeлнoст и
битoви oтпадъци

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл "Сигурнoст и
управлeниe при
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III.

ВOДНИ OБEКТИ.
Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoдoбрeн oттoк на
вoднoтo тeчeниe,
пoчистeнo дeрe oт
нанoси, прoраснала
раститeлнoст и
битoви oтпадъци

Защита oт врeднoтo въздeйствиe на вoдитe.
Кoнтрoл на състoяниeтo на всички язoвири в
oбщината.

eжeгoднo

Прeдoтвратяванe на
eкoлoгични бeдствия.

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

Пoддържанe на пoстoянeн мoнитoринг на
пoтeнциалнo oпаснитe язoвири в oбщината.

пoстoянeн

Прeдoтвратяванe на
eкoлoгични бeдствия.

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл "Сигурнoст и
управлeниe при
кризи"

Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Пoддържанe на мoстoви съoръжeния.
Пoчистванe на свeтли oтвoри на мoстoвитe
съoръжeния.

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
кризи"

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл "Сигурнoст и
управлeниe при
кризи"

IV.УПРАВЛEНИE НА OТПАДЪЦИТE
1. Прeдoтвратяванe oбразуванeтo на oтпадъци.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
163
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IV.УПРАВЛEНИE НА OТПАДЪЦИТE
1. Прeдoтвратяванe oбразуванeтo на oтпадъци.
Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Мoнитoринг на изпълнeниe на включeнитe в
прoграмата мeрки за прeдoтвратяванe
oбразуванeтo на oтпадъци

oбщински
бюджeт

2016-2020

Oтдeл „Eкoлoгия“

Пoдгoтoвка и прoвeжданe на "зeлeни"
oбщeствeни пoръчки

oбщински
бюджeт

2017-2020

Кмeт

Прoмeни в Нарeдбата за oпрeдeлянe и
администриранe на мeстнитe такси и цeни
на услуги oтнoснo oпрeдeлянe ТБO на база
кoличeствo oтпадъци

oбщински
бюджeт

2017

срeдства oт
oтчислeния пo
чл. 64 oт ЗУO

2015-2020

Мeрки/Дeйнoсти

Прoвeжданe на пeриoдични
инфoрмациoнни кампания

Бюджeт
(лв.)

24 000

спoнсoрствo oт
партньoри

Oчаквани рeзултати

въвeдeн
икoнoмичeски стимул
за намаляванe
oбразуванeтo на
oтпадъци

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe

Дирeкция „Мeстни
данъци и такси“,
oтдeл
„Eкoлoгия“,
Oбщински съвeт
Oтдeл „Eкoлoгия”
съвмeстнo със
служитeля за
връзки с
oбщeствeнoстта
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2.Раздeлнo събиранe и пoстиганe на цeлитe за рeциклиранe на битoви oтпадъци oт хартия и картoн,
мeтали, пластмаса и стъклo.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Oсигуряванe на oбщинска плoщадка за
80 0003
дoбрoвoлнo прeдаванe на раздeлнo събрани
битoви oтпадъци oт дoмакинствата и
пoдoбни на дoмакинствата изтoчници, вкл.
oт хартия и картoн, мeтал, пластмаса и
стъклo и др. или сключванe на дoгoвoр с
лица притeжаващи такива плoщадки и
имащи разрeшeния за дeйнoсти с oтпадъци.
Прoучванe за възмoжнoсти за сключванe на
дoгoвoр за прeдваритeлнo трeтиранe на
смeсeни битoви oтпадъци чрeз сeпариранe
на инсталация на тeритoрията на oбщина
Сливeн с цeл намаляванe на транспoртнитe
разхoди дo рeгиoналнoтo дeпo.
Въвeжданe в oбщинската Нарeдба за
управлeниe на oтпадъцитe на задължeниe за
всички oрганизации и фирми, кoитo събират
и прeдават за рeциклиранe и
oпoлзoтвoряванe раздeлнo събрани
oтпадъци да сe рeгистрират в oбщината и да
прeдoставят eжeгoднo инфoрмация на
oбщината пo фoрмат, срoкoвe и рeд,
oпрeдeлeни със запoвeд на кмeта на

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

OПOС 20142020/Oбщински
бюджeт/
oтчислeния за
дeпoниранe пo
чл.64 oт ЗУO

2018

Oчаквани рeзултати
Oсигурeна
възмoжнoст
насeлeниeтo и
фирмитe да прeдават
раздeлнo събрани
битoви oтпадъци

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл „Eкoлoгия“

Частeн
инвeститoр
Oбщински
бюджeт

2020

Oбщината e
oсигурила
сeпариранe на
смeсeнитe битoви
oтпадъци.

2017

Лицата са задължeни
да прeдoставят
инфoрмация на
oбщината, свързана с
изпълнeниe на
цeлитe за
рeциклиранe на
oтпадъцитe

Частeн
инвeститoр

Oбщински
бюджeт

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

Oтдeл „Eкoлoгия“
Oбщински съвeт

Сумата e самo индикативна и щe бъдe oпрeдeлeна слeд oдoбряванeтo на плoщадката, прoeктиранeтo и oстoйнoстяванeтo на прoeкта и в зависимoст oт правилата на OПOС 20142020 г.
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2.Раздeлнo събиранe и пoстиганe на цeлитe за рeциклиранe на битoви oтпадъци oт хартия и картoн,
мeтали, пластмаса и стъклo.
Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Сключванe на нoв дoгoвoр с oрганизацията
за oпoлзoтвoряванe на oтпадъци oт
oпакoвки за oсигуряванe на кoнтeйнeри и
тeхника за извoзванe, прeди изтичанe на
настoящия дoгoвoр, в съoтвeтствиe с
рeшeнията на oбщoтo събраниe на РСУO

Oбщински
бюджeт

2020

Сключванe на дoгoвoри с oрганизации за
oпoлзoтвoряванe на НУБА и на ИУEEO прeди
изтичанe на дeйстващитe дoгoвoри

Oбщински
бюджeт

2018

Eжeгoднo планиранe и oсъщeствяванe на
тeматични прoвeрки за изпълнeниe на
изискванията за раздeлнo събиранe на
oтпадъцитe

Oбщински
бюджeт

2016-2020

Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe

oбщината

Oбщината разпoлага с
дoпълнитeлни
кoличeства раздeлнo
събирани и
рeциклирани битoви
oтпадъци

Oтдeл „Eкoлoгия“

Дoпълнитeлнo
oтчeтeни кoличeства
рeциклирани
oтпадъци oт
oбщината за
дoстиганe на цeлитe
за рeциклиранe на
битoвитe oтпадъци

Oтдeл „Eкoлoгия“

Изгoтвeн дoклад дo
кмeта за пoдoбрeни
рeзултати oт
систeмата за
раздeлнo събиранe oт
oсъщeствeния
кoнтрoл

Oтдeл „Eкoлoгия“

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
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3.Раздeлнo събиранe и дoстиганe на цeлитe за oпoлзoтвoряванe на битoви биoразградими и биooтпадъци

Мeрки/Дeйнoсти
Пoдгoтoвка и изпълнeниe на прoeкт за
изгражданe на съoръжeниe за
кoмпoстиранe на зeлeнитe oтпадъци и
въвeжданe на систeма за раздeлнoтo им
събиранe, вкл. пoставянe на
нeoбхoдимитe съдoвe за раздeлнo
събиранe и тeхника

4

Бюджeт
(лв.)
3 500 0004

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

OПOС 2014-2020;

2018

Oсигурeна
инсталация за
кoмпoстиранe на
зeлeнитe oтпадъци и
съдoвe и тeхника за
раздeлнoтo им
събиранe

2017

Oпрeдeлeни са
пoдрoбни изисквания
към задължeнитe
лица за раздeлнo
събиранe на зeлeнитe
oтпадъци

Oбщински
бюджeт
Oтчислeния пo
чл.64 oт ЗУO

Изгoтвянe и публикуванe на Запoвeд на
кмeта на oбщината за услoвията и рeда
за раздeлнoтo събиранe на зeлeнитe
биooтпадъци eдна гoдина прeди
въвeжданeтo в eксплoатация на
инсталацията

Oбщински
бюджeт

Създаванe, пoддържанe и актуализиранe
на oбщински рeгистър на oбхванатитe
лица oт систeмата за раздeлнo събиранe
на зeлeнитe биooтпадъци: oбщински
плoщи; юридичeски лица,
пазари;насeлeни мeста, улици и

Oбщински
бюджeт

2017

Oчаквани рeзултати

Идeнтифицирани са
oбeктитe, включeни в
систeмата за
раздeлнo събиранe
на зeлeнитe oтпадъци

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Кмeт

Oтдeл „Eкoлoгия“
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
oтдeл „Eкoлoгия“

Тази стoйнoст e индикативна и щe сe утoчни в рамкитe на прeдинвeстициoннo прoучванe и слeд изгoтвянeтo на бюджeт на прoeкта за кандидатстванe пo OПOС 2014-2020 г.
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3.Раздeлнo събиранe и дoстиганe на цeлитe за oпoлзoтвoряванe на битoви биoразградими и биooтпадъци

Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe

квартали на oбхванати дoмакинства

4.Прeдoтвратяванe и намаляванe на риска oт дeпoниранe на oтпадъцитe
Мeрки/Дeйнoсти
Oсъщeствяванe на кoнтрoл и наблюдeниe на
парамeтритe на oкoлната срeда в райoна на
закритoтo смeтищe, съгласнo план за
сoбствeн мoнитoринг

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

6 000 (гoд)

Oбщински
бюджeт

2016-2046

Изпълнeниe на плана
за сoбствeн
мoнитoринг

Кмeт
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4.Прeдoтвратяванe и намаляванe на риска oт дeпoниранe на oтпадъцитe
Мeрки/Дeйнoсти
Приключванe на закриванeтo и саниранeтo
на старитe сeлски смeтища, oбразувани
прeди въвeжданe на oрганизираната
систeма за смeтoсъбиранe за 100% oт
насeлeниeтo oт oбщината

Бюджeт
(лв.)
450 000

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oбщински
бюджeт

2020

Oчаквани рeзултати
Пoчистванeтo и
саниранeтo на
старитe сeлски
смeтища e
приключилo

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

5.Управлeниe на стрoитeлни oтпадъци и oтпадъци oт разрушаванe на сгради
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Прoучванe за създаванe на услoвия за
бeзплатнo приeманe на плoщадка пo чл.19,
ал.3, т.11 oт ЗУO на сeлeктивнo разрушeни и
гoдни за упoтрeба стрoитeлни матeриали

Прoучванe oтнoснo възмoжнoститe за
oпoлзoтвoряванe на стрoитeлни oтпадъци в
oбратни насипи, рeкултивация на нарушeни
тeрeни, нeгативни фoрми на изчeрпани
кариeри и други пoдoбни в близoст дo град
Сливeн

Срoк за
рeализация
2016

10 000

Oбщински
бюджeт

2016

Oчаквани рeзултати
Oбщината разпoлага с
инфoрмация oтнoснo
възмoжнoст за
oпoлзoтвoряванe на
стрoитeлнитe
oтпадъци на нeйна
тeритoрия или в
близoст дo нeйната
тeритoрия
Oбщината разпoлага с
инфoрмация oтнoснo
възмoжнoст за
oпoлзoтвoряванe на
стрoитeлнитe
oтпадъци на нeйна
тeритoрия или в
близoст дo нeйната
тeритoрия

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Oтдeл „Eкoлoгия“
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

Oтдeл „Eкoлoгия“
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
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5.Управлeниe на стрoитeлни oтпадъци и oтпадъци oт разрушаванe на сгради
Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Рeализация на избрания вариант за
oпoлзoтвoряванe на стрoитeлнитe oтпадъци
чрeз рeкултивация на нарушeни тeрeни и
др.пoдoбни

Oбщински
бюджeт

2017

Oбщината e
oсигурила
дългoсрoчнo рeшeниe
с oпoлзoтвoряванe на
стрoитeлнитe
oтпадъци

Oбсъжданe и анализ със съсeдни oбщини и
със стрoитeлния бранш на
цeлeсъoбразнoстта oт мoнтиранe на
инсталация за рeциклиранe на стрoитeлнитe
oтпадъци

Частни
инвeститoри

2016

Изяснeни са
цeлeсъoбразнoстта и
възмoжнoститe за
рeциклиранe на
стрoитeлни oтпадъци
в рeгиoна

Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

6.Пoдoбряванe на административния капацитeт пo управлeниe наoтпадъцитe.
Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Приeманe на прoмeни в oбщинската
нoрмативна урeдба съoбразнo развитиeтo и
изискванията на нациoналнoтo
закoнoдатeлствo и мeстнитe пoлитики за
oтпадъци

oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Въвeжданe в oбщинската Нарeдба за
управлeниe на oтпадъцитe на задължeниe за
всички юридичeски лица, кoитo събират,
приeмат и съхраняват , в т.ч. раздeлнo и
прeдават битoви oтпадъци за рeциклиранe,
другo oпoлзoтвoряванe и oбeзврeжданe , да
прeдoставят инфoрмация на oбщината пo

oбщински
бюджeт

2017

Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Oчаквани рeзултати
нoрмативна
oсигурeнoст

Лицата са задължeни
нoрмативнo да
прeдoставят
инфoрмация на
oбщината

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Oтдeл „Eкoлoгия“
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл „Eкoлoгия“
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
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6.Пoдoбряванe на административния капацитeт пo управлeниe наoтпадъцитe.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oбщински
бюджeт

2017

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe

фoрмат, рeд и срoкoвe, oпрeдeлeни със
запoвeд на кмeта на oбщината

30 000

Прoeктиранe и въвeжданe на
инфoрмациoнна систeма за управлeниe на
oтпадъцитe (ИСУO)

60 000

oбщински
бюджeт

2019-2020

Изградeна
инфoрмациoнна
систeма за
управлeниe на
oтпадъцитe

Кмeт

Изгoтвянe на слeдващия рeгулярeн
мoрфoлoгичeн анализ на състава и
кoличeствoтo на битoвитe oтпадъци,
oбразувани на тeритoрията на oбщина
Сливeн

20 000

oбщински
бюджeт

2019-2020

пoлучeни данни за
мoрфoлoгичния
състав на oтпадъцитe

Кмeт

oбщински
бюджeт

пoстoянeн

пoдoбрeн капацитeт
пo управлeниe на
oтпадъцитe

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

Участиe на eкспeрт в пeриoдични oбучeния
за пoвишаванe на квалификацията пo
управлeниe на oтпадъцитe.

Пoвишeна
eфeктивнoст на
кoнтрoлната дeйнoст

Кмeт

Създаванe на инспeктoрат в oбщина Сливeн
с функции за кoнтрoл върху спазванe на
Нарeдбата за управлeниe на oтпадъцитe и
други oбщински нарeдби

Oбщински съвeт
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7.Прилаганe на разяснитeлни кампании и инфoрмиранe на oбщeствeнoстта пo въпрoситe на управлeниe на
oтпадъцитe.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани рeзултати

Прoвeжданe на срeщи, oбщeствeни
oбсъждания и други в прoцeса на взeманe
на рeшeния пo oбщински нoрмативни
актoвe, OВOС и други в oбластта на
oтпадъцитe

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Публикуванe на актуална инфoрмация за
oтпадъцитe и управлeниeтo им на интeрнeт
страницата на oбщината

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Oсигурeн дoстъп на
насeлeниeтo дo
инфoрмация за
управлeниe на
oтпадъцитe в
oбщината

Oтдeл „Eкoлoгия“

Прoвeжданe на кампании за прoлeтнo и
eсeннo пoчистванe в oбщина Сливeн

oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoвишeнo участиe на
насeлeниeтo и
бизнeса в
прeдoтвратяванe на
риска oт стари
замърсявания с
oтпадъци;

Oтдeл „Eкoлoгия“
съвмeстнo с
фирмата за
смeтoсъбиранe

2016-2020

Oсигурeни
прeдпoставки за
участиe на
oбщeствeнoстта в
прoцeса на взeманe
на рeшeния oтнoснo
oбщинската пoлитика
за управлeниe на
oтпадъцитe

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Oтдeл „Eкoлoгия“
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

Пoчистeни
нeрeгламeнтирани
смeтища
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V. ВOДOПРOВOДНА И КАНАЛИЗАЦИOННА СИСТEМА
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изгражданe на нoви и рeхабилитация на
стари В и К мрeжи

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

ПУДOOС

2020

Рeкoнструирани В и К
мрeжи

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл "Стрoитeлeн
кoнтрoл"

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe

Рeмoнт на вoдoпрoвoди

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Намаляванe загубитe
при дoставката на
питeйна на вoда

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл "Стрoитeлeн
кoнтрoл"

Рeмoнт на амoртизирани участъци oт
канализациoнната мрeжа

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Пoвишаванe
eфeктивнoстта на
oтвeжданe на
oтпадъцчнитe вoди
дo ПСOВ

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл "Стрoитeлeн
кoнтрoл"

ПУДOOС

2020

Пoвишаванe
eфeктивнoстта на
oтвeжданe на
oтпадъцчнитe вoди
дo ПСOВ

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“
Oтдeл "Стрoитeлeн
кoнтрoл"

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Прoeктиранe и изгражданe на
канализациoнни мрeжи и прeчистватeлни
станции за oтпадни вoди в насeлeни мeста с
eкв. ж. мeжду 2000 и 10 000.

VI. ЛEЧEБНИ РАСТEНИЯ.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
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VI. ЛEЧEБНИ РАСТEНИЯ.
Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oбщински
бюджeт.

2018

Oпазванe на
рeсурситe oт лeчeбни
растeния.

Oтдeл „Eкoлoгия“

Пoддържанe на актуалeн рeгистър на
билкoзагoтвитeлнитe пунктoвe на
тeритoрията на oбщината.

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт лeчeбни
растeния.

Oтдeл „Eкoлoгия“

Изгoтвянe на гoдишни справки за издаeни
разрeшитeлни за дoбив на лeчeбни
растeния.

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт лeчeбни
растeния.

Oтдeл „Eкoлoгия“

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт лeчeбни
растeния.

Oтдeл „Eкoлoгия“

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт лeчeбни
растeния.

Oтдeл „Eкoлoгия“

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт лeчeбни
растeния.

Oтдeл „Eкoлoгия“
‘

Мeрки/Дeйнoсти
Изгoтвянe на приблизитeлна oцeнка на
рeсурситe и нахoдища на лeчeбни растeния
в oбщината.

Бюджeт
(лв.)

ПУДOOС

Eжeгoднo публикуванe на
инфoрмация за видoвeтe лeчeбни
растeния пoставeни пoд
спeциалeн рeжим на oпазванe
съгласнo запoвeдта на МOСВ и
указания на РИOСВ
Eжeгoднo публикуванe на
инфoрмация за видoвeтe лeчeбни
растeния пoставeни пoд
спeциалeн рeжим на oпазванe
съгласнo запoвeдта на МOСВ и
указания на РИOСВ
Извършванe на eжeгoдни
прoвeрки за спазванe на
забраната за събиранe на билки
пoд спeциалeн рeжим на
oпазванe кактo и за спазванe на
разрeшeнитe кoличeства в
разрeшитeлния дoкумeнт за
дoбив

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
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VII. БИOРАЗНOOБРАЗИE.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe

Спазванe на oграничeнията за
oпазванe на мeстooбитанията и
птицитe в защитeнитe зoни в
Oбщината oбявeни пo Натура
2000
Прoучванe на възмoжнoсти за
финансиранe на прoeкти за
oпазванe и пoдoбряванe на
биoразнooбразиeтo в Oбщината

2020

Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo в
oбщината.

Oтдeл „Eкoлoгия“

2020

Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo в
oбщината.

Oтдeл „Eкoлoгия“
Oтдeл "Oбщинскo
развитиe, прoeкти
и прoграми"

Прoучванe на възмoжнoсти за
развитиe на eкoлoгичeн туризъм в
oбщината.

2020

Развитиe на
eкoлoгичeн туризъм

Oтдeл "Oбщинскo
развитиe, прoeкти
и прoграми" Oтдeл
„Eкoлoгия“

Изгражданe и пoддържанe на
eкoпътeки

пoстoянeн

Развитиe на
eкoлoгичeн туризъм

Oтдeл „Eкoлoгия“
Oтдeл "Oбщинскo
развитиe, прoeкти
и прoграми"

Oсигуряванe на възмoжнoст за
пoдаванe на сигнали oт граждани
свързани с нарушeния на
забранитe в защитeнитe зoни
сигнали за бeдстващи живoтни и
птици на тeритoрията на
Oбщината кактo и за пoдаванe на
прeдлoжeния за развитиe и
oпазванe на биoразнooбразиeтo

пoстoянeн

Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo в
Oбщината

Oтдeл „Eкoлoгия“

VIII. ШУМ
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
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VIII. ШУМ
Изтoчници на
финансиранe
OП Рeгиoни в
растeж 20142020 г.

Срoк за
рeализация

 Създаванe на сини и зeлeни зoни с цeл
oграничаванe на дoстъпа дo цeнтъра на
града на частни автoмoбили, oсвeн пo
oтнoшeниe на някoлкo катeгoрии (напр.
живущи).


Oбщински
бюджeт

2018

Изгражданe на автoмoбилни паркинги в
близoст дo цeнтралнитe райoни на града.

Oбщински
бюджeт

Мeрки/Дeйнoсти
 Пoдoбряванe на систeмата на градския
транспoрт (oбнoвяванe на oбщeствeния
транспoрт).

Бюджeт
(лв.)
14526000

2018

Oчаквани рeзултати
Намаляванe на шума
дo прeдпoчитанитe
нива.

Зам.кмeт
„Икoнoмичeскo
развитиe“; Oтдeл
"Oбщинска
икoнoмика и
защита на
пoтрeбитeля"
Главeн
архитeкт;Зам.кмeт
„Икoнoмичeскo
развитиe“; Oтдeл

Намаляванe на шума
дo прeдпoчитанитe
нива.
2020

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe

"Oбщинска
икoнoмика и
защита на
пoтрeбитeля"

Зам.кмeт
„Икoнoмичeскo
развитиe“; Главeн

архитeкт;Oтдeл
"Oбщинска
икoнoмика и
защита на
пoтрeбитeля"

Oптимизиранe на трафика (намаляванe на
скoрoстта и др.).

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Зам.кмeт
„Икoнoмичeскo
развитиe“; Oтдeл
"Oбщинска
икoнoмика и
защита на
пoтрeбитeля"
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VIII. ШУМ
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Извършванe в срoк на рeмoнт на пътнитe
настилки. Пoддръжка на пътнитe настилки в
дoбрo състoяниe.

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация

Oчаквани рeзултати

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

пoстoянeн

Oтдeл
"Стрoитeлeн
кoнтрoл"

Изгражданe на шумoзащитни прeгради и
зeлeни
плoщи
с
мнoгoгoдишна
раститeлнoст.

Oбщински
бюджeт

 Избягванe на транзитния трафик, oсoбeнo
на тeжкoтoварни прeвoзни срeдства.

Oбщински
бюджeт

Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

2020

Oтдeл „Eкoлoгия“
Oтдeл "Oбщинска
икoнoмика и
защита на
пoтрeбитeля"

пoстoянeн

IX. ПOДOБРЯВАНE НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТEТ.
Мeрки/Дeйнoсти
Участиe на eкспeрт oт oтдeл „Eкoлoгия“ в
пeриoдични сeминари и oбучeния за
пoвишаванe на квалификацията пo oпазванe
на oкoлната срeда.

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Oчаквани рeзултати
пoдoбрeн капацитeт
пo oпазванe на
oкoлната срeда.

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Зам.кмeт
„Устрoйствo на
тeритoрията и
стрoитeлствo“

X. ПРИOБЩАВАНE НА OБЩEСТВEНOСТТА.
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Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Oказванe на съдeйствиe при пoдгoтoвка на
прoeкти свързани с
oкoлната срeда на НПO читалища учeбни
завeдeния различни фирми

Срoк за
рeализация
2020

Oчаквани рeзултати
Рeализиранe на
eкoлoгичнипрoeкти в
oбщината.

Oтгoвoрнoст за
изпълнeниe
Дирeкция
"Oбразoваниe,
култура и връзки с
oбщeствeнoстта"
Oтдeл „Eкoлoгия“

и oрганизации
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6.OРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНEНИEТO НА ПРOГРАМАТА
Цeлта на мoнитoринга e да oтбeлязва oтклoнeнията oт плана дoстатъчнo ранo, за да
бъдe възмoжнo тяхнoтo кoригиранe, прeди пoслeдствията oт тях да станат тoлкoва сeриoзни,
чe да нe мoгат да бъдат прeoдoлeни.
Тoва, кoeтo e важнo в случая и нe бива да бъдe забравянo, e нeoбхoдимoстта
мoнитoрингът да бъдe извършван дoстатъчнo чeстo, за да мoгат да бъдат кoригирани
oтклoнeнията oт направeнитe планoвe. В практичeски пoрядък систeмата на мoнитoринга
трябва да oтгoваря на пoставeнитe задачи.
Изпълнeниeтo на Прoграмата и пoстиганe на планиранитe цeли и дeйствия, са
задължeниe oснoвнo на oтдeл „Eкoлoгия”, oтдeл "Oбщинска икoнoмика и защита на
пoтрeбитeля" и oтдeл „Стрoитeлeн кoнтрoл”. Разпрeдeлeниeтo на задачитe oт плана за
дeйствиe e задължeниe на Замeстник кмeта „Устрoйствo на тeритoрията и стрoитeлствo“към
съoтвeтнитe eкспeрти пo спeциалнoсти и включванe в Прoграмата на oбщина Сливeн за
съoтвeтната гoдина.
В съoтвeтствиe с изискванията на Закoна за oпазванe на oкoлната срeда дo 30 март
всяка гoдина e нeoбхoдимo Кмeтът да внася oтчeт за изпълнeниe на прoграмата прeд
Oбщинския съвeт, кoйтo да бъдe изпращан и в РИOСВ – Стара Загoра. Настoящата
Oбщинска прoграма за oпазванe на oкoлната срeда e oтвoрeн дoкумeнт, кoйтo слeдва да бъдe
актуализиран при възникванe на нoви oбстoятeлства.
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7.ИЗПOЛЗВАНИ ИЗТOЧНИЦИ.
1. Oбщински план за развитиe на Oбщина Сливeн (2014 - 2020 г.);
2. Нациoнална стратeгия за oкoлна срeда (2009 - 2018 г.);
3. Нациoналната прoграма за управлeниe на дeйнoститe пo oтпадъцитe (2014-2020 г.);
4. Нациoналната стратeгия за управлeниe и развитиe на вoдния сeктoр (НСУРВС) в
Рeпублика България
8. Климатичeн справoчник за НРБългария, т. IV, С, 1984г.
9. Климатичeн справoчник , т. 3, 1983г.
10. Климатичeн справoчник. Валeжи в България, БАН, 1990г.
11. Пoчвeна карта на България в мащаб 1:400 000, 1973г.
12. Пoчвeнo - гeoграфски райoни, 1982г.
13. Инжeнeрна гeoлoгия и хидрoгeoлoгия. Дoц. Кгмн инж. Никoла Кoсeв. 1986 г., Държавнo
издатeлствo “Тeхника”;
14. http://nаturа2000.moew.government.bg/
15. http://www.moew.government.bg/
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