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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Опазването на околната среда е сред най-важните приоритети на съвременното
общество. За запазване на природните богатства на страната и осигуряването на
здравословна околна среда за живот, труд и отдих на населението е необходимо да се
провежда целенасочена и комплексна екологична политика на държавата. Програмата за
опазване на околната среда на община Чирпан е основният документ за провеждане на
тази политика в общината. С нея се идентифицират и планират нужните действия,
срокове и източници на финансиране. Основната цел на тази програма е да спомогне за
подобряване на екологичната обстановка и опазване на околната среда в община Чирпан.
Oсновните тенденции за качеството на околната среда среда представляват пълен
анализ на наличните данни за отделните компоненти – въздух, почви, защитени
територии, биоразнообразие и факторите – отпадъци, шум и пр.
Относно качеството на атмосферния въздух , на територията на община Чирпан
не са регистрирани наднормени количества на вредни емисии в атмосферата.
За намаляване на праховите емисии, емисиите на отработени газове и нивото на
шума, през 2019г. е извършена е реконструкция на пътни настилки на четвъртокласна
пътна мрежа – 10 069кв. м., а в града: изкърпване на улици – 4192кв.м..и преасфалтиране –
12 130кв.м. Обновяване на тротори – 670 кв.м.
След приключване на зимния сезон основните пътни артерии се почистват от
натрупаните наноси през зимата с последващо измиване на уличните платна. Основния
ефект от тези дейности е намаляване на дните с наднормени нива на финни прахови
частици.
За предотвратяване на вредните емисии в атмосферата, общинска администрация
съвместно с ПСПАБ гр. Чирпан извършва строг контрол върху нерегламентираното
палене на стърнища
През пролетта и есента на 2019г. се извърши санитарна сеч на стари и заболели
дървета по основните улици на града, целяща поддържане здравословното състояние и
удължаването на живота им
През 2019г. от избуяла растителност бяха почистени пътища от четвъртокласна
пътна мрежа: разклона към с. Златна ливада, пътя Изворово – Стоян Заимово, разклона за
с. Гита и разклона за с. Държава. По този начин се осигури нормалното движение на
автомобили и се намалиха праховите и шумовите емисиите.
През пролетно - летния сезон бяха назначени работник – озеленители, които имаха
задача поддържане на зелените площи в централната градска част, парк „Яворов”. В отдел
„Екология” при Община Чирпан през 2019г. беше реализирана оперативна програма
”Обучение и заетост на младите хора”, която включва работници, на длъжност

«градинар». Благодарение на тях, на хора назначении по мерки на ЗНЗ и групите на
социално подпомагане, отработващи 14 дни в месеца се подобрява качеството на околната
среда и се намалява нейното замърсяване.
Друг основен компонент на околната среда са водите, в това число
повърхностните, подземните и отпадъчните.
През 2019г. Община Чирпан стартира реализацията на проекта „Изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”. Целта на
проекта е да предотврати замърсяването на водоприемника (р. Текирска и р. Марица) с
всички произтичащи от това екологични ползи и значителен трансграничен ефект.
Проектът ще има принос към постигане на добро екологично състояние на водоприемника
на градските отпадъчни води на гр. Чирпан (р. Текирска, приток на р. Марица), като част
от целите на Плана за управление на речния басейн на р. Марица, чрез намаляване
натоварването от градски отпадъчни води.
През 2019г. беше почистено коритото на р. Текирска по цялата дължина в
регулацията на гр. Чирпан, с цел предотвратяване на наводнения.
В програмата за опазване на околната среда е заложено и опазване на
биоразнообразието и поддържане на защитените територии. В тази насока в края на 2017г.
Община Чирпан проведе срещи със специалисти от ИБЕИ-БАН, последва сключване на
рамково споразумение за сътрудничество в проучването и опазването на компонентите на
биоразнообразието на територията на общината. През 2018г.и 2019г. бяха проведени
интензивни теренни проучвания на цялата територия на община Чирпан през периода майсептември. Установени са над 500 вида висши растения, картирани са растителните
съобщества и природните местообитания на около 40 % от територията на общината.
Събрана е информация за разпространението на инвазивни и неместни видове висши
растения, потенциални заплахи въздействащи отрицателно върху опазването на
биоразнообразието. През месец март се проведе се проведе информационна среща на
учениците от Еко клуб и клуб „Гражданско образование” при ПГСС гр. Чирпан и
специалисти от БАН на тема „Проучване на флората, растителността и природните
местообитания на територията на община Чирпан”. Чрез мултимедийна презентация
учениците се запознаха с екологичната характеристика на Общината, защитените
територии и растителни видове.
Дейности по управлението на отпадъците:
Община Чирпан следи стриктно за качеството на услугата сметосъбиране и
сметоизвозване, като за целта през 2019г. бяха подменени 100 броя домашни контейнери с
вместимост 120л. Подобряването на системата за сметосъбиране и сметоизвозване ще
намали замърсяването на околната среда и ще подобри качеството на живот на
територията на Общината.
През 2019 година община Чирпан продължи изпълнението на договора за
събиране и транспортиране на излезли от употреба луминисцентни и други видове лампи,
съдържащи живак, тонер касети и излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване съдържащо опасни компоненти с фирма ''Анес 96'' ООД гр. Пловдив.
Предаденото количество за 2019г. е 0.005т. Чрез разделното събиране на тези видове
отпадъци се цели намаляване на риска за здравето на хората и опазване на компонентите
на околната среда.
През изминалата година общината продължава изпълнението на договора с ''Нуба
рециклиране'' АД относно съдовете за излезли от употреба батерии, съгласно чл. 19 от
Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и
акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и
акумулатори., които се обслужват веднъж годишно от фирмата, по определените точки на
поставяне /училища, детски градини, по големите магазини в гр. Чирпан и по селсата в
общината/. Предаденото количество за 2019г. е 0.05т. Чрез разделянето на този вид
отпадък се очаква тежките метали да не попадат отново в околната среда и да достигат до
човека.

Относно излезлите от употреба автомобилни гуми, общината е организирала
тяхното събиране в пункт собственост на «ТРАНСМЕТАЛ» ЕООД.
Относно всички останали отпадъци по чл. 22 от ЗУО, общината сключи договори
с площадки на територията и́ за безвъзмездно предаване на отпадъците. Информацията за
видовете и кодовете отпадъци е качена на интернет страницата на общината.
Сектор Екология заедно с лицата на социално подпомагане поддържат чистотата
на улиците, парковете и градинките, също така и почистване на уличните канавки от
отпадъци, като по този начин се цели намаляване на замърсяването на почвите.
Община Чирпан своевременно почиства и откликва на всички сигнали, молби и
жалби на граждани, свързани с околната среда, като съставя задължителни предписания на
граждани и следи за тяхното изпълнение..
През 2019г. не са регистрирани съществени изменения в компонентите на
околната среда на територията на Общината.

Проект за Решение:
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.79 ал.5 от Закона за опазване на
околната среда:
1.Приема отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на
територията на Община Чирпан за 2019г.

Вносител: …………………………….
Ивайло Крачолов – кмет на община Чирпан
Съгласувано с юрист: ……………………..
/Димитър Славов/

