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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№255 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.02.2021 г. с  Протокол № 21 
 

 

ОТНОСНО: Информация за състоянието на околната среда и екологичната обстановка 

в общината  и перспективите за подобряването им. 

 

 

Общинският съвет – Брацигово след като разгледа и обсъди предложението на 

кмета на Община Брацигово ,  на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.21, ал.2 

от ЗМСМА и след станалите разисквания:  

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

1. Приема  Информация за състоянието на околната среда и екологичната обстановка в  

       общината  и перспективите за подобряването им. 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници:  13 

Присъствали: 12 

Гласували: „За” – 9, „Против” – няма, „Въздържали се” – 3 

 

 

 

 

 

                  

                                        Председател  на ОбС Брацигово: 

                    /инж.Веселина Дамова/ 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2020Г. 

И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО ИМ 

 
           

          На територията на община Брацигово не се намират крупни производствени 

замърсители на атмосферата, водите и почвата. Не съществуват източници на вредни 

лъчения, шум, вибрации и вредни газове. Основен замърсител в общината се явяват 

единствено отпадъците.   
            

Въздух 
На територията на общината няма стационарни пунктове за контрол на 

атмосферния въздух. Контролът, който се осъществява от РИОСВ - Пазарджик е по 

утвърден график за емисионен контрол на източници на организирани емисии. 

Съгласно експертното становище на РИОСВ - Пазарджик, качеството на атмосферния 

въздух отговаря на санитарно-хигиенните норми. 

 Основните източници на организирани емисии от вредни вещества за община 

Брацигово са горивните инсталации с битов характер, емисиите от моторни превозни 

средства. 

 При изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива, 

емисиите са с ниска височина и ниска емисионна температура. Основен източник на 

емисии от подвижни източници са отработили газове от моторни превозни средства.  

 

Води 

Питейни води 

         На територията на община Брацигово експлоатацията на водоснабдителните и 

канализционни мрежи се поддържа от “Инфрастрой ” ЕООД – Брацигово. 

Водоснабдени са на 100% всички населени места от общината. В общината няма 

населено място без водоснабдяване. 

 В благоустройствените планове на населените места важен дял заема 

снабдяването им с чиста и изобилна вода за задоволяване на всички домакински и 

обществени нужди, за поддържане чистотата в жилищата, улиците, обществените 

места. Водоизточниците на питейна вода на община Брацигово са подземни. 

Водоснабдяването се извършва от сондажи. Водите се отличават с микробна чистота и 

могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Контролът върху качеството 

на питейната вода се извършва, като периодично Регионалната здравна инспекция 

прави пробонабиране от помпените станции, собствените водоизточници и 

консуматорите. Пробите се изследват по физико-химични (цвят, мирис, вкус, мътност, 

рН, окисляемост, амоняк, нитрити, нитрати, хлориди) и микробиологични показатели 

(общ брой микроорганизми и коли форми). Качеството на питейните води е добро 

(няма нитратно замърсяване, а отклоненията на микробиологичните показатели са 

инцидентни вследствие на ремонти).  

     Част от водопроводната мрежа и съоръжения в община Брацигово все още са стари и 

силно амортизирани, поради което загубите на вода са големи. И през  2020г. 

продължава етапна подмяна и реконструкция на съществуващите водопреносни мрежи 

и съоръжения в град Брацигово с предмет „ Реконструкция и рехабилитация на 
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водопроводна мрежа в гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“ – етапно 

строителство“. 

    Непречистените отпадъчни води от населените места се заустват в р. Стара река и в 

други близки реки, тъй като в повечето населени места няма изградени и 

функциониращи  ПСОВ. 

В Община Брацигово функционира една ПСОВ в с. Козарско. Към момента има 

определени още две площадки, както и проектна готовност за изграждане на ПОСВ в  

Брацигово и в с. Исперихово. Общината е сред тези със среден приоритет за 

изграждане на ПСОВ.  

През 2020г. бяха подадени три сигнала на зеления телефон на РИОСВ гр. 

Пазарджик, за замърсяване на река Равногорска и река Стара река в землището на                       

с. Исперихово и с. Бяга.  

От направените проверки, компенентния орган установи : 

 

Умряла риба в р. Равногорска 

 Експерти на РИОСВ - Пазарджик извършиха проверка на канализационната 

система на с. Равногор. Взети бяха водни проби от  канализационната система на 

селото. Извършена бе и проверка и на пречиствателното съоръжение на 

мандрата на „Равногор” ЕООД, от където също е взета проба от отпадъчната 

вода, преди заустването й в канализационната система. Не се констатира 

замърсянане на реката. 

 

Мъртва риба в р. Стара, на 3 км. от гр. Пещера, по посока с. Бяга. 

 Извършен бе оглед на речното легло от мост с. Капитан Димитриево - 

Брацигово, до Римски мост. Измерени бяха показатели на рН и кислород, които 

са били в в допустимите граници.  При Римски мост са установени две мъртви 

риби. Взети бяха водни проби на изход от ПСОВ на "Биовет"АД, както и водна 

проба от ГПСОВ Пещера. Не бяха установени изпускане или заустване на 

отпадъчни води от този обект в р. Стара река. Водните проби от двете 

пречиствателни станции са били анализирани лабораторно по показателите, 

заложени в комплексното разрешително на "Биовет"АД и в разрешителното за 

заустване на ГПСОВ. Заради превишение на нормите при показател общ фосфор 

е бил съставен акт за установяванене на административно нарушение на „ 

БИОВЕТ „ АД и на оператора на ГПСОВ гр. Пещера. 
 
Замърсяване на р. Стара река в района на с. Исперихово. Водата е кафява и 

мътна.  

 Не беше установено  замърсяване на реката. 

  
Отпадъци 

               Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, ограничават 

използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите 

възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на натрупването им 

физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в многофакторен 

замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху 

повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен 

риск за населението. 
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 В общината няма предприятия и производства, които да замърсяват околната среда. 

Затова общинската администрация отдава приоритетно значение на дейностите по 

събиране и третиране на битовите  отпадъци. 

          На територията на община Брацигово  нормата на натрупване на отпадъци се 

движи в рамките на предвидената в Националната програма за този тип населени места. 

По данни на общинската администрация общото количество битови отпадъци през 

2020г. е  2 338,38 тона.  

Във връзка с изпълнение на задълженията на кмета на общината, относно 

почистването от отпадъци на общинските пътища, ежегодно представители на РИОСВ-

Пазарджик извършват периодични проверки и изготвят предписания за почистване на 

замърсените участъци. 

              През 2020г. са извършени общо две проверки на общинска и републиканска 

пътна мрежа на територията на община Брацигово, бяха констатирани наличие няколко 

нерегламентирани сметища , които бяха почистени в срок. 

     Дейността по сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъци на територията на 

община Брацигово от  2020г. се извършва от фирма „Астон сервиз”ООД гр. София, 

съгласно Договор №  Д – 3 / 13.01.2020г. В края на годината бяха  доставени 160 бр. 

кофи тип „ Мева“ и 14 бр. контейнери. Същите са раздадени по всички населени места.  

Ежегодно със заповед на кмета на общината се определят местата, за които е 

организирано сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за 

обществено ползване. Сметоизвозването се извършва по утвърден график, като в града 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват веднъж седмично по 

всички населини места. Всички събрани отпадъци се извозват до регионалното депо за 

неопасни отпадъци - Пазарджик. Ежемесечно регионалното депо изпраща до община 

Брацигово протокол, в които е описан количествата депонирани отпадъци за месеца.  

          Със Заповед  №РД-09/ 24.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Пазарджик депо за  

битови отпадъци в местността „Клисурата“ – Брацигово е с преустановена 

експлоатация. За ограничаване нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в района, 

бяха монтирани камери за видеонаблюдение, осветление на депо и забранителни 

табели.  
       На 02.06.2020г. Община Брацигово  е подписала  договор № Д-34-50/02.06.2020г. за 

безвъзмездна финансова помощ  по  Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 

“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 

„Рекултивация на депа за закриване, предмета на процедура по нарушение на правото 

на ЕС по дело С-145/14“  за  проект „Рекултивация на депо за ТБО на община 

Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в 

землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“. 

     Общата стойност на проекта е 1 157 717, 40 лева, с продължителност  на 

изпълнението е  23 месеца.  

   Проектът предвижда извършването на дейностите по закриване и рекултивация на 

общинското депо за неопасни битови отпадъци на  терени от около 14,945 дка в 

местността „ Клисурата” – гр.  Брацигово.  В рамките на проекта ще се закрие депото за 

битови отпадъци, като се извърши техническа рекултивация на замърсените терени, 

удостоверени с протокол от комисията по ППЗОЗЗ за определяне на размера и 

границите на терена за рекултивация и геодизическо заснемане. След приключване на 

техническата рекултивация ще се извърши и биологичната рекултивация със залесяване 
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и затревяване със средствата на общината. Закриването на депото за битови отпадъци 

ще допренесе и за  подобряване на екологичните характеристики на района на 

Брацигово и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на 

околната среда и прилежащите земеделски земи.   

                   Във връзка с изпълнение на договор  с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”, относно 

въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на град 

Брацигово, с. Исперихово и с. Бяга, през 2020г.  е направено ново предложение от 

община Брацигово  за включване на нови точки в с. Козарско, към момента нямаме 

обратен отговор от организацията.  

        През 2020г. по Националната кампания „Чиста околна среда„  финансирана от 

ПУДООС, бяха финансирани и реализирани четири  проекта за община Брацигово.  

Проектите се  реализираха в гр. Брацигово на стойност  9894.00 лв.,, с. Бяга на стойност  

9986.80 лв., ДГ „Слънце“ – с. Исперихово на стойност  5000 лв. и в СУ „ Народни 

Будители“ – Брацигово на стойност  4999,70 лв.  

    За намаляване и ограничаване  нерегламентираното изхвърляне на строителни 

отпадъци по неразрешени за целта места община Брацигово е подписала договор с 

фирма притежаваща необходимите разрещителни. Поставени са два броя 4 куб. 

контейнери в района около гарата в гр. Брацигово. Количеството събрани и извозени 

строителни отпадъци до депо за строителни отпадъци  за 2020г. са 64 тона..  

            Един от най–сериозните екологични проблеми в и около населените места е 

безразборно изхвърляните и разпиляване на отпадъци. Тяхното управление е един от 

приоритетите в общинската политиката по  опазване на околната среда, заедно с 

почистването на нерегламентираните сметища.  

          Въпреки действащата система за сметосъбиране и сметоизвозване към настоящия 

момент в част от селищата се депонират отпадъци на нерегламентирани места в 

близост до населеното място и върху неизползвани и пустеещи земи, предимно дерета. 

През отчетния период са били изчистени 6 броя нерегламентирани сметища по 

подадени сигнали. 

 

За тяхното ограничаване сме предприели следните действия:  

- периодични проверки по всички населени места  

-  минимум до  две проверки съвместно с РИОСВ – гр. Пазарджик 

- поставяне на обозначителни  табели на почистените места 

- засилен контрол от страна на кметове по населени места 

- силно гражданско участие при констатиране на нарушения и участие в кампании за 

почистване на замърсени терени. 

 

 

Изготвил : 

Гл. експерт « ЕЗСД » Татяна Симонова 
 

 

 

 


