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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
ЕК Европейска комисия 
ЕС Европейски съюз 

ООН Организация на обединените нации 
ОбС Общински съвет 

ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда 

НСИ Национален статистически институт 
МОСВ Министерство на околната среда и водите 
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 
РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

БАН Българска академия на науките 
РЗИ Регионална здравна инспекция 
НПО  Неправителствена организация 
ООп  Организация по оползотворяване 
АД Акционерно дружество 

ДГС Държавно горско стопанство 
ДНП Дирекция Национален парк 
ОА Общинска администрация 

МСП Малки и средни предприятия 
ПЧП Публично-частно партньорство 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 
ЗООС Закон за опазване на околната среда 
ЗУО Закон за управление на отпадъците 
ЗУТ Закон за устройството на територията 
ЗБР Закон за биологичното разнообразие  
ЗЗ Защитена зона  

ЗЗТ Закон за защитените територии  
ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация  
РДМС Рамковата Директива за морска стратегия 

НПДИК 
Националния план за действие по изменение на климата 2013 - 
2020 г. 

ПУРН Планове за управление на риска от наводнения 
НСОС Националната стратегия за околна среда 

НППОО 
Национална програма за предотвратяване образуването на 
отпадъци 

НПУДО 
Национална програма за управление на дейностите по 
отпадъците 

НПУО Национален план за управление на отпадъците 
НСПУОСР Национален стратегически план за управление на отпадъците от 
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строителство и разрушаване 
6ПДО Шестата Програма за Действие на Общността за околна среда 
ОПОС Оперативна програма "Околна среда" 

НСОСПД Национална стратегия за околна среда и план за действие 
РКОНИК Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на 

климата 
ИСУН Информационна система за управление и наблюдение 
СДНЕ Схемата за доброволно намаление на емисии 

РОУКАВ Райони за оценка и управление качеството на атмосферния 
въздух 

МШК Скала на Медведев, Шпонхоер, Карник 
КПКЗ Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията  
ВиК Водоснабдяване и канализация 
ПУП Подробен устройствен план 
ПИП Прединвестиционно проучване 
ОУП Общ устройствен план 

НДНТ Най-добри налични техники 
ХГС Хидрогеоложка система 
ЕО  Екологична оценка 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 
ОПУО Общинска програма за управление на отпадъците 

УО Управление на отпадъците 
ПО Предотвратяване на отпадъците 

ОЖЦО 
Най-добър цялостен резултат за околната среда и оценка на 
жизнения цикъл на отпадъците 

ТБО Такса битови отпадъци 
ОСР Отпадъци от строителство и разрушаване 

ИУЕЕО 
Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 
ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

ИУГ Излезли от употреба гуми 
ЕГО Едрогабаритни отпадъци 
МПС Моторни превозни средства 
ЕЕО Електрическо и електронно оборудване 
БО Битови отпадъци 

КАВ Качество на атмосферния въздух  
АИС Автоматична измервателна станция 
НДЕ Норми за допустими емисии 
СГН Средногодишна норма 
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СД  Средноденонощна /концентрация/ 
СДН Средноденонощна норма 
СДК Средноденонощна концентрация 
СГК Средногодишна концентрация 
ФПЧ Фини прахови частици 

ФПЧ10 Фини прахови частици с аеродинамичен диаметър под 10 
микрона 

ДБ Държавен бюджет 
ДВ Държавен вестник 
ДО  Допустимо отклонение 

ДОП Долен оценъчен праг 
ЕП Електрическо поле 

SWOT Силни и слаби страни, възможности и заплахи 
БВП Брутен вътрешен продукт 
БДС Брутната добавена стойност 
ВЕИ Възобновяем енергиен източник 
УОЗ Устойчивите органични замърсители 
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I. УВОД 

В последните години, като отражение на общоевропейската тенденция се 
преотстъпват правомощия от централната в посока към местните власти на дейности, 
основно свързани с подобряването на качеството на живота на регионално ниво. 
Фактът, че околната среда е един от съществените елементи на качеството на живота, 
наред със социалните и икономически аспекти, е осъзнат от страна на местното 
самоуправление. Нещо повече, местните власти са най-добре запознати със 
състоянието и проблемите на околната среда, в това число и с управлението на 
отпадъците на територията на съответната община, затова е решаващ приносът им при 
разработване и прилагане на националната политика. 
Първата конференция на министрите на околна среда, която се провежда в замъка 
Добржич – Чехословакия през 1992 г. се счита за начало в създаването на обща 
програма за опазване на околната среда. На нея е взето решение за създаване на Обща 
програма за опазване на околната среда за страните в Европа, която да служи като 
рамка за по-добра координация на усилията за възстановяване и опазване на околната 
среда на национално и международно ниво. 
В Рио де Жанейро през 1992 г. за първи път е представена тезата за същността на 
устойчивото развитие, състояща се от три основни елемента, а именно съчетаване на 
икономическото и социалното развитие при запазване и подобряване качеството на 
околната среда. Приет е план за действие на ООН, наречен „Дневен ред 21 (Agenda 
21), който очертава концепцията за устойчиво развитие на човечеството през 
следващите 100 години и съдържа основните принципи, върху които следва да се 
основават бъдещата политика и решенията за действие на съвременното и бъдещото 
общество, както и отрежда важно място на местните власти в процеса на вземане на 
решения за околната среда. Класическата дефиниция на понятието „Устойчиво 
развитие“ е тази дадено от Международната комисия по околна среда и развитие, 
която гласи: „Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на 
настоящето, без да отнема възможността на бъдещите поколения да посрещат 
своите нужди.“ 
Конференцията на министрите на околната среда, проведена в Люцерн, Швейцария 
през следващата година, одобрява общата стратегия в областта на околната среда за 
Централна и Източна Европа и план за действие, който да послужи като база за по-
нататъшни действия от страна на правителствата, Европейската комисия, 
международните организации, финансовите институции и частните инвеститори. В 
резултат от приетата "Програмата за опазване на околната среда за страните от 
Централна и Източна Европа" и Националните програми по опазване на околната 
среда се създават условия за насърчаване на местните власти да разработят в тясно 
сътрудничество с гражданите: "Местни програми за опазване на околната среда". 
Орхуската конвенция за достъп до информация и участие на обществеността при 
вземането на управленски решения, приета на четвъртата среща на министрите на 
околната среда, в региона на ЕИК, през юни 1998 г. в Орхус, Дания, поставя за цел да 
допринесе за защита правото на всеки човек от сегашните и бъдещите поколения да 
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живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние, като 
гарантира правото на достъп до информация, участие на обществеността при 
взимането на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси. 
Принципно право за приемане на стратегии, прогнози, програми, планове по въпроси 
от местно значение, включително опазване на околната среда, е дадено на 
Общинските съвети с разпоредбите на чл. 21, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 
Основната цел на една общинска програма за управление на отпадъците е да се 
постигне устойчиво управление на отпадъците на територията на общината и 
запазване на доброто състояние на останалите компоненти на околната среда. 
 
II. ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящата Програма за управление на отпадъците на община Благоевград 2015 – 
2020 г. е разработена на основание чл. 52, ал.1 на Закона за управление на отпадъците. 
Заложените цели и очаквани резултати са в съответствие Националната стратегия за 
околна среда, Националния план за действие и приложимото секторното 
законодателство, като е обхватът и съдържанието на програмата са съобразени с 
изискванията на Методическите указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците за периода 2015-2020 г., утвърдени със Заповед № РД-
211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Основният фактор, 
наложил разработването на програмата е отразяване на изискванията, поставени с 
Националния план за управление на отпадъците 2014 - 2020 г., както и изискванията 
на актуализираното национално секторно законодателство. 
Програмата за управление на отпадъците е един от основните документи при 
прилагане на политиките по околна среда на общинско ниво. В нея са посочени 
конкретните мерки, срокове и източници на финансиране с оглед създаване и 
подпомагане осигуряването на оптимална екологична среда, чрез ефективното и 
ефикасно управление на отпадъците на територията на общината. Съгласно 
приоритетите на Националната стратегия за околна среда, управлението на 
отпадъците е свързано с прилагането на следните фундаментални принципи: 

• Устойчиво развитие; 
• Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда; 
• Предимство на предотвратяването на замърсяването пред последващо 

отстраняване на вредите; 
• Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в 

областта на околната среда; 
• Информиране на гражданите за състоянието на околната среда; 
• Замърсителят плаща за причинените вреди; 
• Възстановяване и подобряване качеството на околната среда в замърсените и 

увредени райони; 
• Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда. 

и др. 
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Програмата обхваща всички дейности, които произтичат, като задължение на 
общината, съгласно разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове към 
него. 
 
III.  ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРИНЦИПИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

От началото на 70-те години Европа е поела твърди ангажименти към прилагане на 
мерки за опазване на околната среда и ефективно управление на отпадъците. 
Европейската политика в областта на управление на отпадъците се основава на 
принципа на предпазните мерки, превантивните действия и отстраняване на 
замърсяването при източника, както и на принципа „замърсителят плаща“. 
Многогодишните програми за действие за околната среда определят рамката на 
бъдещите действия във всички сфери на секторната политика. Законодателството, 
регламентиращо изисквания към управлението на отпадъците е условно разделено на 
Европейско и Национално, където националното законодателство в областта на 
управление на отпадъците, транспонира напълно Европейските изисквания и 
регламенти.  
 

III.1. Законодателна рамка за управление на отпадъците в България 
Законът за опазване на околната среда (ЗООС) и Законът за управление на отпадъците 
(ЗУО), заедно със съответните подзаконови нормативни актове са основната 
законодателна рамка в областта на управление на отпадъците в България. 
Съществуват и други закони и подзаконови нормативни актове, които оказват влияние 
върху управлението и развитието на сектор „Управление на отпадъците”, като част от 
тях са споменати в този раздел от Програмата. 
 

Закон за опазване на околната среда 
Законът за опазване на околна среда е рамковият закон на екологичното 
законодателство, който урежда принципните общи постановки (ОВОС, интегрирано 
предотвратяване и контрол на замърсяването, право на обществен достъп до 
екологична информация, икономически регулатори и др.), и специалните секторни 
изисквания към компонентите на околната среда (въздух, води, почви, отпадъци и др.). 
Последното изменение на ЗООС е от 14.08.2015 г. и съдържа основните принципи на 
съвременната европейска екологична политика. С този закон се уреждат обществените 
отношения, свързани с: опазване на околната среда за сегашните и бъдещи поколения 
и защитата на здравето на хората; съхраняване на биологичното разнообразие; 
опазването и ползването на компонентите на околната среда; контрол и управление на 
факторите, увреждащи околната среда; осъществяването на контрол върху 
състоянието на околната среда и източниците на замърсяване; предотвратяването и 
ограничаването на замърсяването; създаването и функционирането на Национална 
система за мониторинг на околната среда; стратегиите, програмите и плановете за 
опазване на околната среда; събирането и достъпа до информация за околната среда; 
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икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда; правата и 
задълженията на държавата, общините, юридическите и физически лица по опазване 
на околната среда. За прилагане на ефективни мерки за опазване на околната среда, 
закона залага на спазването на принципите за: устойчиво развитие; предотвратяване и 
намаляване на риска за човешкото здраве; предимство на предотвратяване на 
замърсяването пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него; участие 
на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на 
околната среда; информиране на гражданите за състоянието на околната среда; 
замърсителят плаща; съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото 
им биологично разнообразие; възстановяване и подобряване на качеството на 
околната среда в замърсените и увредени райони; предотвратяване замърсяването и 
увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях; 
интегриране на политики по опазване на околната среда в секторните и регионалните 
политики за развитие на икономиката и обществените отношения; достъп до 
правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда. 
 

Закон за управление на отпадъците 
Законът за управление на отпадъци регламентира общите изисквания за опазване на 
околната среда и човешкото здраве във връзка с образуването, съхранението, 
събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци. 
Законът урежда екологосъобразното управление на отпадъците, като съвкупност от 
права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и 
третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности. Определят се 
изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след 
крайната им употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци. 
Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или 
ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Законът 
се прилага за битовите, производствените, опасните и строителните отпадъци. 
ЗУО предоставя основание за въвеждане на количествени цели за оползотворяване на 
отпадъци, образувани след употребата на определени продукти. Разходите за крайното 
обезвреждане на тези отпадъци следва да бъдат поети от притежателите или от 
производителите на продуктите в съответствие изцяло с принципите “замърсителят 
плаща” и “отговорността на производителите”. Това се осъществява чрез заплащане на 
продуктови такси за пускане на пазара на продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци или чрез пряко изпълнение на 
задълженията за събиране и оползотворяване на отпадъците от производителите и 
вносителите на тези продукти. Производителите и вносителите могат да изпълняват 
посочените задължения индивидуално или колективно, като по този начин се създават 
условия за оптимизиране на системите от събирането до оползотворяването на 
отпадъците и на необходимите разходи за извършване на тези дейности. 
Законът определя и случаите, в които се изисква разрешение за дейности с отпадъци, 
компетентните органи за издаване на разрешенията, сроковете, процедурите и 
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условията за кандидатстване и вземане на решения. С цел намаляване тежестта на 
разрешителните режими, за лицата извършващи дейности с неопасни отпадъци е 
въведен регистрационен режим за дейностите с отпадъци.  
 

Закон за местните данъци и такси 
Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 
управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на 
отпадъците е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е “такса 
битови отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения за третиране на битовите отпадъци, 
както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с 
решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност 
(чл. 66 от ЗМДТ), свързана с: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 
отпадъци; Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им; Почистване на улиците, площадите, 
алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване; Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци. 
 

Закон за устройство на територията 
В Закона за устройство на територията (ЗУТ) се съдържат редица изисквания, които 
имат отношение към управлението на отпадъците. Всички изисквания на ЗУТ относно 
инвестиционното проучване и проектиране, изграждане и експлоатация на 
инвестиционни проекти, следва да бъдат спазвани при съоръженията и инсталациите 
за третиране на отпадъците. Застрояването на даден имот (и в частност на площадките 
за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци) се допуска само 
ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на 
предназначението на земята. Подробният устройствен план трябва да е съобразен с 
предвидените развития на устройствените схеми и планове от по-горна степен. 
Изграждането на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци се извършва 
след издаване на разрешение за строеж. В ЗУТ са регламентирани и условията за 
разполагане на съдовете за събиране на отпадъците в населените места. За тези обекти 
се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на Общинския съвет, а 
за държавни и общински имоти – и въз основа на схема, одобрена от главния архитект 
на общината. 
 

Закон за опазване на земеделските земи 
Една от основните цели на Закона за опазване на земеделските земи е опазването от 
увреждане, възстановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи. 
Законът забранява използването на органични утайки от промишлени и други води и 
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битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение. Регламентира 
основните изисквания при рекултивация на нарушени терени, включително на депа за 
отпадъци. Редът за използване на хумуса, рекултивацията, подобряването на земите и 
приемането на рекултивираните площи се определят с наредба, издадена от 
Министъра на околната среда, съгласувана с Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 
 

Подзаконови нормативни актове 
С приемането на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на 
отпадъците, са създадени законодателни изисквания за приемането на голям брой 
подзаконови нормативни актове, регулиращи различните сектори по управление на 
отпадъците, като: 

• Наредба № 2 от 23.07.2014 г за класификация на отпадъците (издадена от 
министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., 
ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.); 

• Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.); 

• Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 
06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.); 

• Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. 
(Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.); 

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.); 

• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.); 

• Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 
г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.); 

• Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид 
(обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.); 

• Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията 
на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 
(обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.); 

• Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра 
на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на 
здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.); 

• Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 
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на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 
80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.); 

• Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри (обн., ДВ, бр. 51от 20.06.2014 г.); 

• Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС 
№ 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., 
изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.); 

• Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 
14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.); 

• Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 
08.01.2013 г.); 

• Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС 
№ 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.); 

• Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 
(приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила 
от 01.01.2014 г.); 

• Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени 
отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 
г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 
16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 
1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 
22.06.2012 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение 
№ 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 
30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г., бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 
1.01.2014 г.); 

• Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с 
ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.); 

• Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция 
или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-
декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 
31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.); 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 на МС от 20 август 2009 г. за осигуряване на 
финансиране за изграждането на регионални системи за управление на 
битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране 
на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци 
(обн., ДВ, бр. 68 от 25.08.2009 г.); 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 15 юни 2012 г. за изменение и допълнение на 
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Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса 
за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. 
(обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 
г. и бр. 29 от 2011 г.); 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 01 октомври 2012 г. за изменение на Наредбата 
за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. 
(обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 
г. и бр. 29 от 2011 г. и бр. 47 от 2012 г.); 

• Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с 
подкрепата на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, ноември 
2009г.; 

• Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г.; 
• Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020г.); 
• Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство 

и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020г; 
• Методически указания за разработване на общински програми за управление 

на отпадъците за периода 2015-2020 г., приети със заповед № РД-211/ 
31.03.2015 г. на министъра на околната среда; 

• Методически указания за разработване на регионални програми за управление 
на отпадъците за периода 2015-2020 г., приети със заповед № РД-211/ 
31.03.2015 г. на министъра на околната среда; 

• Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци 
• Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по 

чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за 2013 г. 
 

Рамкови национални документи, свързани с управлението на отпадъците 

Национална стратегия по околна среда 
Националната стратегия за околна среда (НСОС) е създадена в отговор на 
обществената потребност от осъществяване на планова, открита и предсказуема 
политика в областта на околната среда. 
Стратегията очертава цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и 
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на 
живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на 
страната в контекста на устойчивото развитие. 
Стратегията се основава на концепцията, че предотвратяването на отрицателните 
изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на 
антропогенни въздействия е ключов фактор за постигане на глобалната цел на 
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политиката по устойчиво развитие – подобряване на качеството на живот и 
благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения, посредством създаването на 
устойчиви общности, способни да управляват и използват ефективно ресурсите и да 
развиват екологичния и социалния потенциал на икономиката, както и да осигуряват 
просперитет, опазване на околната среда и социално сближаване. В този смисъл 
стратегията цели не само постигането на по-устойчива околна среда, но и по-добро 
качество на живот. 
Неразделна част от стратегията представлява и плана за действие. Планът за действие 
съдържа мерки за изпълнение на основните стратегически цели. Като част от мерките 
са идентифицирани, като: създаване на морски и крайбрежни защитени територии и 
механизми за тяхното управление; опазване, възстановяване и изграждане на 
необходимата инфраструктура за осигуряване на достатъчно по количество и качество 
вода за питейно-битови цели на населението; идентифициране на производители, 
вносители и потребители по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в 
препарати и предоставяне на информация на обществеността за рисковете от 
определени опасни химикали; разработване на стратегическите карти за шум и на 
планове за действие за управление на шума в околната среда и др. 

 
Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. 

Основната цел на Плана е да допринесе за устойчивото развитие на България чрез 
прилагане на интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до 
намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните 
отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване 
отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на 
отпадъците. В Плана е включена първата за България, Национална програма за 
предотвратяване образуването на отпадъци за периода 2014 - 2020 г. Заложени са 
мерки по изпълнение на: Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна 
употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и 
стъкло; Програмата за биоразградимите отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците; 
Програмата за рециклиране и оползотворяване за строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради; Програмата за рециклиране и оползотворяване на масово 
разпространените отпадъци, за подобряване на йерархията на управление на другите 
потоци отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови 
отпадъци; Програмата за подобряване капацитета на институциите за управление на 
отпадъците, за подобряване качеството на информацията, подпомагаща вземането на 
информирани управленски решения, за подобряване информираността и участието на 
населението и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците. 
С Националния план се предвижда да бъдат изградени съоръжения за компостиране и 
анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци, съоръжения за оползотворяване 
на битовите отпадъци с цел намаляване и предотвратяване на емисиите на парникови 
газове; депа, претоварни станции и съпътстваща инфраструктура към тях за 
депониране на остатъчните битови отпадъци в региони, които все още не са изградили 
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или не са в процес на изграждане на такива съоръжения. Планът предвижда още 
осигуряване на инвестиции за рекултивация на депа за битови отпадъци, които не 
отговарят на нормативните изисквания и са с прекратена експлоатация, и закупуване 
на съдове за разделно събиране и техника за транспортиране на биоотпадъците. 
 
Актуализиран Национален План за действие по управление на устойчивите органични 

замърсители (УОЗ) в България - 2012 – 2020 г. 
Актуализираният план включва последващи мерки и дейности за първите 12 
устойчиви органични замърсители (УОЗ) и бъдещи такива за новите 10 УОЗ, 
включени в СК. Планът е разработен в периода януари 2011 г. – април 2012 г., като 
стратегическа му цел е намаляване на риска за здравето на хората и околната среда от 
вредното въздействие на УОЗ, а основната цел е подобряване на системата за 
управление на УОЗ, която ще бъде постигната чрез редица оперативни цели. 
 

Оперативна Програма „Околна Среда 2014 - 2020 
Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г. е една от седемте оперативни 
програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 2014 - 2020 г. Документът очертава 
рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със 
средства от Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за регионално развитие през 
програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на 
тематична работна група, която е сформирана на 14 август 2012 г. с участието на 
представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на 
държавната администрация, неправителствения сектор, социално-икономическите 
партньори, академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др. 
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (ОПОС 2014 - 2020 г.) е една от 
оперативните програми на Република България, изготвяни в изпълнение на Стратегия 
„Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тези три 
взаимно допълващи се приоритета предполагат изграждане на икономика, основана на 
знания и иновации, насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 
икономика с по-ефективно използване на ресурсите и стимулиране на икономика с 
високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. 
ОПОС 2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на приоритета за устойчив 
растеж на стратегията „Европа 2020“ и по-специално на следните елементи от 
определението за устойчив растеж: Изграждане на по-конкурентоспособна ниско 
въглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин; 
Опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на 
биоразнообразие; Възползване от водещата позиция на Европа в разработването на 
нови екологични технологии и производствени методи. 
Отчитайки идентифицираните нужди и възможностите за инвестиции, средствата по 
програмата са насочени в следните приоритетни оси: 

Приоритетна ос 1 „Води“ - За постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, 
Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО ще се 
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инвестира в: Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени към 
агломерации с над 10 000 екв.ж.; Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за 
мониторинг на водите; Оборудване на лаборатории на ИАОС и органите на ДЗК за 
целите на мониторинга; Дейности, насочени към разработване на нови и/или 
актуализация на съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на 
Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морска стратегия 
(РДМС). 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ - За постигане на съответствие с йерархията при 
управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите, залегнали в 
националното законодателство: Мерки за подобряване управлението на битовите 
отпадъци в съответствие с Националния план за управление на отпадъците. 

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ - За постигане на съответствие 
с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в 
ЕС 2020 (Цел 1 и 2) ще се инвестира в: Мерки и дейности съгласно Националната 
приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. 

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ - За 
изпълнение на ангажиментите на страната по изискванията на Директива 2007/60/ЕО 
ще се инвестират средства за: Създаване на Национална система за управление на 
водите в реално време; Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на 
риска от наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения; Установяване на 6 центъра 
за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения; 
Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с вторите Планове за управление на 
риска от наводнения (ПУРН) за периода 2021 - 2027 г.; Мерки за превенция и 
управление на риска от свлачища; Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти 
и информационни кампании, свързани с превенция и управление на риска от 
наводнения и свлачища. 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ - За 
изпълнение на националното законодателство, транспониращо изцяло Директива 
2008/50/ЕО, относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, 
както и с оглед принос към постигане целите на Гьотеборгския протокол към 
Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, ще се 
инвестират средства за: Преглед и анализ на общинските програми за КАВ; 
Подпомагане на компетентните органи при изготвянето/преработването, 
изпълнението и контрола на общинските програми и развитие и оптимизиране на 
системите за мониторинг на КАВ; Мерки за намаляване на количествата ФПЧ10 и 
азотни оксиди от основните източници на замърсяване. 

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ - Дейности, насочени към осигуряване на 
необходимата подкрепа за управлението и изпълнението на ОП, вкл. за „затваряне“ на 
програмен период 2007 – 2013 г. и на програмен период 2014 - 2020 г. Дейности, 
насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за комуникация и 
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популяризиране на ОП. Дейности, насочени към укрепване повишаване капацитета на 
бенефициентите. 
 
ОПОС 2014 - 2020 г. допринася и за изпълнението на „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ – една от двете водещи инициативи (flagship initiatives) за 
устойчив растеж в рамките на стратегията „Европа 2020“. Предвидените за 
финансиране дейности от оперативната програма са в отговор на изготвените от 
МОСВ, съгласувани с отговорните ведомства и одобрени от МС „Насоки за 
интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във 
фондовете за КП, ОСП и ОПР за периода 2014 – 2020 г.“ – фаза „Програмиране на 
фондовете“ към Общата стратегическа рамка. Документът прилага интегриран подход 
за изпълнение на политиките за околната среда и изменението на климата и в частност 
за ефективно използване на ресурсите, като предлага конкретни мерки в оперативните 
програми за периода 2014 - 2020 г. 
МОСВ е разработило втора фаза на Насоките – фаза „Изпълнение на Споразумението 
за партньорство и програмите в периода 2014 - 2020 г.”. ОПОС 2014 - 2020 г. ще 
допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове в страната, което ще 
подпомогне изпълнението на целта на стратегията „Европа 2020“ за 20% намаляване 
на емисиите на парникови газове спрямо нивата от 1990 г. Такива мерки са 
предвидени във връзка с пречистването на отпадъчни води от населените места, по-
конкретно изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за третиране на 
утайки от ПСОВ и доставка на необходимо оборудване, включително на вече 
изградени ПСОВ (съгласно концепцията за третиране на утайките от ГПСОВ на 
национално ниво) – приоритетно за подобряване на качествените им показатели, с 
оглед последващото им използване за енергийни цели. Прилагането на тези мерки ще 
допринесе за изпълнението на Националния план за действие по изменение на 
климата 2013 - 2020 г. (НПДИК) и ще има пряк ефект за намаляване емисиите на 
парникови газове.  
 

III.2. Европейско законодателство 
Съгласно чл. 249 от Договора за ЕС и поправките: „задължителна за всяка държава 
членка, към която е насочена във връзка с целите, които трябва да се достигнат, 
оставя формата и начина за изпълнението и прокарването на личната преценка на 
националните институции на страните членки.“ С други думи, всяка страна членка е 
задължена да интегрира европейските директиви в националното си законодателство. 
Директивите в по-голямата си част уреждат много специфични данни; количеството и 
носителите на веществата, замърсяващи околната среда, за да се предотврати по-
нататъшното екологично замърсяване, да се запазят водните системи, да се осигури 
качеството на питейната вода, да се предпази разрушаването на озоновия слой. 
Едни от първите документи, инициирани от страните-членки на Европейската 
общност в областта на управление на отпадъците са Рамковата Директива за отпадъци 
и Директивата за опасни отпадъци, приети през 1975 г. Впоследствие е приет и 
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Регламента за трансграничен превоз на отпадъци. През 1980 г. развитието на 
законодателството в сектора е насочено главно към проблемите, свързани с опасните 
отпадъци. Впоследствие се въвеждат мерки, отнасящи се до управлението и на 
другите видове отпадъци. През 90те години се разработва и приема законодателство, 
отнасящо се до хармонизиране на управлението на отпадъците от европейско на 
местно ниво. Разработените Европейски нормативни документи с по-широко влияние 
върху всички страни членки са както следва: 
 

Директива 2008/99/ЕО относно защита на околната среда чрез наказателно 
право 

Държавите членки следва да прилагат ефективни, пропорционални и възпиращи 
наказателно-правни санкции за най-тежките престъпления във връзка с околната 
среда. Такива са например, незаконната емисия или изпускане на вещества във 
въздуха, водата или почвата, незаконната търговия с екземпляри от дивата природа, 
незаконната търговия с озоно-разрушаващи вещества или незаконния превоз или 
изхвърляне на отпадъци. 
 

Рамкова Директива 2008/98/ЕО за отпадъците 
Рамковата Директива за отпадъците се прилага от 12 Декември 2010 г. и въвежда нови 
разпоредби с цел стимулиране на предотвратяването на образуване на отпадъци и 
рециклирането като част от йерархията за управление на отпадъците, изясняването на 
ключови понятия, като дефинициите за отпадък, оползотворяване и обезвреждане, 
както и установяване на подходящи процедури, приложими за странични продукти и 
край на отпадъка. 
 

• Директива 2013/56/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 20 ноември 
2013 г. за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори 
по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, 
съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически 
инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско 
живачно съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията; 

• Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на 
приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно излезлите от употреба превозни средства; 

• Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 
година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО); 

• Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение на 
Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение 
на метален живак, считан за отпадък;  

• Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 
2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно 

mailto:magisteriumbg@gmail.com


 
Общинска програма за управление на отпадъците на община Благоевград 2015 - 

2020г. 
 
 

 Магистериум ООД, magisteriumbg@gmail.com 

20 

предотвратяване и контрол на замърсяването); 
• Директива 2006/66/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 

2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и 
акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО; 

• Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно 
депонирането на отпадъци; 

• Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 
1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки; 

• Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 
2000 година относно излезлите от употреба превозни средства; 

• Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 
2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване 
(ОЕЕО); 

• Директива 96/59/EО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането 
на полихлориранибифенили; 

• Директива 86/278/EИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на 
околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от 
отпадъчни води в земеделието; 

• Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за 
замяна на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени 
директиви; 

• Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 
2006 година относно превози на отпадъци; 

• Регламент (ЕС) № 1103/2010 на Комисията от 29 ноември 2010 година относно 
установяване на правила по отношение на етикетирането на капацитета на 
преносими вторични (презаредими) батерии и автомобилни батерии и 
акумулатори съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета; 

• Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета от 31 март 2011 година за установяване 
на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци 
по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 

• Регламент (ЕС) № 493/2012 на Комисията от 11 юни 2012 година за 
определяне, в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета, на подробни правила за изчисляване на ефективността на 
рециклирането на процесите на рециклиране на отпадъчни батерии и 
акумулатори; 

• Регламент (ЕС) № 1179/2012 на Комисията от 10 декември 2012 година за 
установяване на критерии, определящи кога стъклени трошки престават да 
бъдат отпадък по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета; 
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• Регламент (ЕС) № 715/2013 на Комисията от 25 юли 2013 година за 
установяване на критерии, определящи кога меден скрап престава да бъде 
отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета; 

• Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 
ноември 2013 година относно рециклирането на кораби и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО; 

• Решение на Комисията от 18 декември 2014 година за изменение на Решение 
2000/532/ЕО, отнасящо се за списъка на отпадъците съгласно Директива 
2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 

• Решение за изпълнение на Комисията от 6 декември 2013 година за 
установяване на формат за нотифицирането на информацията относно 
приемането и съществените изменения на плановете за управление на 
отпадъците и програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци; 

• Решение на Комисията от 18 ноември 2011 година за установяване на правила 
и изчислителни методи за проверка на съответствието с целите, зададени в член 
11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета; 

• Решение на Комисията от 3 май 2000 година за замяна на Решение 94/3/ЕО за 
установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от 
Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на 
Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 
1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци; 

• Решение на Комисията от 17 ноември 2000 година относно въпросника към 
докладите на държавите-членки за прилагането на Директива 1999/31/ЕО 
относно депонирането на отпадъци; 

• Решение на Съвета от 19 декември 2002 година за определяне на критерии и 
процедури за приемане на отпадъци на депа съгласно член 16 и приложение II 
към Директива 1999/31/ЕО; 

• Решение на Комисията от 28 януари 1997 година за установяване на 
идентификационна система за опаковъчните материали съгласно Директива 
94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и 
отпадъците от опаковки; 

• Решение на Комисията от 22 март 2005 година за установяване на формати, 
свързани със системата от база данни съгласно Директива 94/62/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от 
опаковки; 

• Решение на Комисията от 24 март 2009 година за установяване на условията на 
дерогация за пластмасови каси и пластмасови палети по отношение на нивата 
на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от 
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опаковки; 
• Решение на Комисията от 19 февруари 2001 година за определяне на условията 

за дерогация на стъклен амбалаж по отношение на нивата на концентрация на 
тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО относно опаковки иотпадъци 
от опаковки; 

• Решение на Комисията от 28 юни 2001 година относно публикуването на 
справочни данни за стандарти EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, 
EN 13431:2000 и EN 13432:2000 в Официален вестник на Европейските 
общности във връзка с Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците 
от опаковки; 

• Решение на Комисията от 1 април 2005 година за установяване на подробни 
правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно 
използване/възстановяване и повторно използване/рециклиране в Директива 
2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от 
употреба превозни средства; 

• Решение на Комисията от 11 март 2004 година относно въпросника за 
докладите на държавите-членки за изпълнението на Директива 2002/96/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО); 

• Решение на Комисията от 3 май 2005 година относно установяване на правила 
за контрол на съответствието в държавите-членки и въвеждане на формати за 
данни за целите на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета за отпадъци от електрическо и електронно оборудване; 

• Решение на Комисията от 29 септември 2008 година за установяване съгласно 
Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на обща 
методология за изчисляване на годишните продажби на преносими батерии и 
акумулатори на крайни потребители; 

• Решение на Комисията от 5 август 2009 година относно установяване на 
изисквания за регистриране на производители на батерии и акумулатори в 
съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 

• Решение на Комисията от 25 ноември 2009 година за въвеждане на въпросник 
за докладите на държавите-членки за изпълнението на Директива 2006/66/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и 
отпадъци от батерии и акумулатори. 

 
Подобряването на управлението на отпадъците на международно ниво е признато за 
основно предизвикателство за подобряване състоянието на околната среда. 
Одобреният план за изпълнение от Световната среща за устойчиво развитие 
(Йоханесбург 2002 г.) съставя „Дневен ред 21“ определя изисквания и допълнителни 
мерки за “защита и намаляване на отпадъците и увеличаване на повторната употреба, 
рециклирането и използването на благоприятни за околната среда алтернативни 
материали, с участие на властите и всички заинтересовани страни, за да се намали 
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неблагоприятният ефект върху околната среда и да се подобри ефективността на 
ресурсите”. Предложението на Комисията за Стратегия за устойчиво развитие на 
Европейската Общност също подчертава необходимостта за разкъсване на връзката 
между икономическия растеж, използването на ресурсите и генерирането на отпадъци. 
Тази тема допълнително е развита в Шестата Програма за Действие на Общността за 
околна среда (6ПДО). Шестата ПДО определя визията за интегрирането на ресурсите, 
продуктите и политиките за отпадъците, развитието на седем тематични стратегии, 
включително стратегии за устойчиво използване на естествените ресурси и за 
рециклиране на отпадъците. Тъй като при използването на този подход, стратегията за 
отпадъците трябва да има силни връзки със стратегията за ресурсите, те са 
разработвани и одобрявани едновременно от Комисията. Целта на разработената 
Тематична стратегия за предотвратяване образуването и рециклирането на отпадъците 
е да се преработи стратегията по подходящ начин, за да отговаря на политиката на ЕО 
и съществуващото състояние. Законодателните предложения за това са: първо 
преработване на законовата рамка, за определяне на гъвкава законова структура, която 
насърчава обществеността към рециклиране и общност, която се въздържа от загуба 
на ресурсите, които са част от генерираните отпадъци. 
 

III.3. Принципи 
Националният план за управление на отпадъците определя дългосрочната стратегия за 
устойчиво управление на отпадъците в България и представлява рамка за вземане на 
решения, съгласно законодателството и политиките на Европейската Общност. 
 

Принципът на предпазните мерки 
Този принцип представлява инструмент за управление на риска, който може да се 
прилага, когато съществува научна несигурност във връзка с предполагаем риск за 
човешкото здраве или околната среда, произтичащ от определено действие или 
политика. Например, за да се избегне увреждане на човешкото здраве или околната 
среда в случай на съмнения във връзка с потенциално опасното въздействие на даден 
продукт, могат да бъдат дадени инструкции за прекратяване на разпространението на 
въпросния продукт или за изтеглянето му от пазара, ако продължава да съществува 
несигурност след изготвянето на обективна научна оценка. Този вид мерки трябва да 
бъдат недискриминационни и пропорционални и трябва да се преразглеждат при 
получаване на допълнителна научна информация. 
 

Принципът за устойчиво развитие 
Основата за разработване на Принципа за устойчиво развитие е Шестата Програма за 
Действие на Общността за околна среда. Устойчиво развитие означава, че нуждите на 
настоящето поколение трябва да се задоволяват, без компромиси, с възможност на 
бъдещите поколения да задоволят своите собствени потребности. Това е основна, 
всеобхващаща цел на Европейската Общност, която е част и от Договора за създаване 
на ЕС, покриваща всички политики и дейности на Общността. 
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Устойчивото управление на отпадъците означава свеждане на употребата на 
естествени ресурси до минимум, увеличаване на дейностите по предотвратяване 
образуването, обезвреждането и рециклирането на отпадъците и осъществяване на 
третирането и депонирането на отпадъците с минимално въздействие върху околната 
среда, което да запазва доколкото е възможно повече ресурсите и да съхранява 
околната среда за бъдещите поколения. 
 

Принципът на предотвратяването 
Принципът на предотвратяването е въведен на конференцията на Обединените Нации 
по околна среда и Развитие през 1992 г. в Рио де Жанейро. Декларацията от Рио за 
Околна среда и Развитие определя принципа, както следва: “Където съществува 
заплаха от сериозни необратими щети, липсата на пълно научно обяснение не трябва 
да се използва като причина за отлагане на ценово-ефективните мерки за защита на 
околната среда от деградацията й”. Тези превантивни мерки ще бъдат взети под 
внимание за защита на околната среда от въздействието на отпадъците, което 
означава, че трябва да бъдат използвани такива мерки, които в най-малка степен 
увреждат околната среда. Това също включва и намаляване на генерирането на 
парникови газове. 
 

Принципът за предимство на предотвратяването на замърсяване пред 
последващо отстраняване на вредите, причинени от него 

Така нареченият принцип на превантивността, съгласно който задължените лица 
следва да насочат усилията си и да предприемат действия, насочени към 
предотвратяване на възможните замърсявания пред последващото отстраняване на 
вече причинените вреди. При установяване на причинени вреди се прилага принципа 
Замърсителя плаща. Всички необходими разходи по превенцията и отстраняване на 
причинените вреди трябва да бъдат поети от отговорните лица. 
 

Йерархия на управлението на отпадъците 
Йерархията на управлението на отпадъците е определена в рамковата директива за 
отпадъци, транспонирана в националното законодателство със ЗООС, ЗУО и 
подзаконовата нормативна рамка. Управлението на отпадъците следва да се извършва 
чрез предприемане на мерки за насърчаване на вариантите, които да обезпечават най-
благоприятните решения и мерки за управление на отпадъците, като се следва 
следната последователност: предотвратяване образуването на отпадъци; подготовка за 
повторна употреба; рециклиране; друго оползотворяване (например за получаване на 
енергия); обезвреждане. 
 

Принципът за участие на обществеността 
Принципът представлява въвличане на обществеността при вземането на управленски 
решения и изпълнението на решенията. Участието на обществеността се определя 
като даване възможност на хората да въздействат върху резултатите от плановете и 
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целия процес по опазване на околната среда, което се явява инструмент за 
подобряване вземането на решения, за създаване информираност за екологични 
въпроси и за повишаване възприемането и сътрудничеството за конкретния 
план/дейност/мярка. Участието на обществеността се препоръчва при всеки етап от 
процеса на управление и опазване на околната среда. 
 

Принципът за информираност за състоянието на околната среда 
Както в световен мащаб, така и в Република България вниманието към екологичните 
проблеми нараства с всяка изминала година. Наблюдава се тенденция правителствата 
да преразглеждат политиките си относно мерките за опазване на околната среда и 
ограничаване вредните влияния върху нея. Принципът се основава на необходимостта 
от информираност на населението за проблемите на околната среда, с цел природо-
съобразен и еколого-ориентиран начин на живот.  
Компетентните органи следва да предоставят на обществеността информация за 
околната среда, като всеки има право на достъп до наличната информация за околна 
среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес. 
 

Принципът Замърсителят Плаща 
Принципът Замърсителят плаща означава, че лицето, което замърсява трябва да плати 
разходите за отстраняване на замърсяването. В сектора на управление на отпадъците 
това означава, че генераторът на отпадъци трябва да поеме пълната стойност за 
третирането и окончателното обезвреждане на образуваните от него отпадъци. 
 
Принципът за възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в 

замърсените и увредените райони 
Съгласно този принцип отговорните лица следва да предприемат действия, насочени 
към подобряване на увредени и замърсени райони, чрез отстраняване на 
констатираните замърсявания и възстановяване на първоначалната среда. 
 

Принципът за интегриране на политиката по опазване на околната среда в 
секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и 

обществените отношения 
Създаването на благоприятни условия и окуражаването на граждани и предприятия да 
интегрират екологичните и социални съображения във всичките им дейности, то 
политиките за устойчиво развитие ще създадат печеливши обстоятелства, 
благоприятни за икономиката, заетостта и околната среда. Необходима е интегриране 
на стратегия за устойчиво развитие на в политиките за секторите, причиняващи най–
големи вреди в околната среда.  

Принципът за достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда 
На обществеността следва да бъде осигурена възможност да участва в процеса на 
вземането на решения за околната среда, както и да й бъде осигурен ефективен достъп 
до правосъдие по въпроси на околната среда. 
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Национален принцип на самостоятелността 
Страните членки на ЕС трябва да предприемат подходящи мерки в сътрудничество с 
другите страни членки на ЕС, където е необходимо или препоръчително, за да се 
установи интегрирана и подходяща мрежа за инсталациите за депониране, взимайки 
под внимание най-добрата налична технология, без излишни разходи. Мрежата трябва 
да позволява на Общността като цяло, да бъде отговорна за депонирането на 
отпадъците, индивидуално да подпомага страните членки, взимайки под внимание 
географските условия или нуждите от конкретни инсталации за определени видове 
отпадъци, т.е всяка страна членка на ЕС трябва да въведе необходимите капацитети за 
третиране на отпадъците, за да осигури третиране на собствените си отпадъци. 
 

Принципът на близост 
Инсталациите за третиране трябва да са разположени възможно най- близо до 
източника на отпадъците, отчитайки аспектите свързани с околната среда, здравето на 
населението и технологиите, което също включва и финансови разчети. Общите 
представи са, че генерирането на отпадъци също трябва да се вземе под внимание за 
депонирането им, както и тяхната близост. 
 

Най-добри налични техники 
Принципът се позовава на изискванията на Директивата на Европейския Съвет 
96/61/EC и Закона за опазване на околната среда. Съгласно изискванията на тези 
документи, когато се проектира нова инсталация, трябва да се прилагат най-добрите 
налични техники (НДНТ) за защита на околната среда. НДНТ трябва да “вземат под 
внимание техническите характеристики на избраната инсталация, географското 
разположение и местните условия на околната среда и трябва да бъде осигурено малко 
разстояние или намаляване на трансграничното замърсяване и осигуряване на високо 
ниво на защита на околната среда, като цяло”. НДНТ са резултат от систематичен и 
консултативен процес за вземане на решения във фазата на планиране и 
кандидатстване за разрешение, като се акцентира върху защитата на околната среда. 
НДНТ установява пакет от цели, при които избора или комбинацията от няколко, 
осигуряват най-малка вреда върху околната среда като цяло и имат приемливи 
стойности за краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. 
 

Отговорност на производителя 
Разглеждайки жизнения цикъл на един продукт от неговото производство до края на 
полезния му живот се вижда, че производителят на продукта, чрез възприетите 
решения за дизайна и състав на съответното изделие има доминираща роля, която до 
голяма степен определя потенциала за образуване на отпадъците и характеристиките 
на последващото им третиране. В тази връзка е необходимо, производителите на 
продукти да поемат отговорност за: предотвратяване и намаляване на отпадъци, 
образувани при производството на техните продукти; проектиране и разработване на 
продукти, които подлежат на рециклиране и не съдържат материали, представляващи 
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риск за околната среда; развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането 
на отпадъците, образувани след крайната употреба на пусканите на пазара стоки. 
Всичко това следва да се извърши при съблюдаване условията за сигурност на 
произведените продукти и икономическите възможности и ефективност.  
Принципът отговорност на производителя е обвързан със задължения на 
производителите или лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които 
се образуват масово разпространени отпадъци, да постигат определени количествени 
цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване. 
 

Интегрирано управление на отпадъците 
Интегрираното управление на отпадъците изисква вземане на решения и прилагане на 
ясно определени количествени цели в рамките на една система, състояща се от 
законови, технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани 
източници на ресурси и определени отговорности за всички участници, изпълняващи 
тези цели. Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на 
политиката по управление на отпадъци, като гарантира взаимодействие и оптимално 
съчетаване на различните методи и подходи, целящи достигане на икономическо и 
еколого-ефективно управление на отпадъците. 
 

Опазване на ресурсите 
Основен принцип, на основата на който са разработени няколко от наложените по-
горе принципи. Принципът придобива голяма значимост с нарастване на важността на 
проблема с климатичните промени, а също и увеличаването на стойността на 
ресурсите. Шестата програма за действие за околната среда също определя виждането 
за съвместяването на ресурсите, продуктите и политиките за отпадъци. 
 
Най-добър цялостен резултат за околната среда и оценка на жизнения цикъл на 

отпадъците 
Основната цел за бъдещото управление на отпадъците е постигане на най-добър 
цялостен резултат за околната среда. Постигането на тази цел изисква продължителни 
проучвания и събиране на данни, които не съществуват понастоящем. Принципът за 
йерархия при управлението за отпадъците се използва като водещ при управлението 
на отпадъците. Известно е, че силно замърсените отпадъци не биха могли да се 
рециклират или биха могли да се рециклират, но само след отделяне на голямо 
количество ресурси, които не биха могли да оправдаят ползите за околната среда. 
 
IV. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА И ТЕРИТОРИАЛНО - АДМИНИСТРАТИВНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
IV.1. Географска характеристика 

Община Благоевград (фигура № 1) е най-голямата по население и третата по 
територия в рамките на област Благоевград (с площ от 621 км2). Разположена е в 
Югозападна България, в най-западната част на Рило-Родопския масив. Съставена е от 

mailto:magisteriumbg@gmail.com


 
Общинска програма за управление на отпадъците на община Благоевград 2015 - 

2020г. 
 
 

 Магистериум ООД, magisteriumbg@gmail.com 

28 

26 населени места (с общо 76 571 жители – данни от НСИ към 31.12.2014 г.). 
Общинският център Благоевград се намира в долината на река Струма, на 360 м. 
надморска височина в непосредствена близост до югозападните склонове на Рила на 
главен път Е-79, на 100 км. южно от София. Градът отстои на 27 км. от границата с 
Република Македония, на 80 км. от границата с Република Гърция и на 200 км. от 
Солун. През града преминава река Благоевградска Бистрица. 

Фигура №1. Община Благоевград 

 
Източник: Регионална дирекция по горите Благоевград. 
 
Районът граничи с две съседни страни (Гърция и Македония), докато общината само с 
Република Македония, което е предпоставка за ефективното развитие на 
трансгранично сътрудничество. Връзката с Македония е чрез ГКПП „Златарево” и 
ГКПП „Станке Лисичково”. Характеристики и специфичност на географския район, 
посочени в годишния доклад за 2014 г. на РИОСВ Благоевград за състоянието на 
околната среда се обуславят от: Стратегическо разположение по направленията на 
европейските транспортни коридори, граница с добре развитата мрежа от регионална 
и местна транспортна инфраструктура; Изградената АМ “Струма”; Достъпност до 
железопътен транспорт и наличието на четири гранични пункта за областта и 2 за 
общината. Транспортните връзки се осъществяват основно по главен път Е-79 и 
електрифицираната ЖП линия СЕ-855, които са част от междудържавни коридори; 
Изграждащата се газо-снабдителна инфраструктура е основен фактор за устойчиво 
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развитие на района. През територията преминава магистрален газопровод за Гърция; 
Разнообразните климатични, геоложки и хидроложки условия, уникалната флора и 
фауна, богатото разнообразие на видове, съобщества и природни местообитания, 
както и фактът, че на територията попадат Национални и Природни паркове с голяма 
значимост. Регионът се характеризира с многоотраслова икономическа структура. По-
големите действащи обекти са в сферата на хранително-вкусовата и преработвателна 
промишленост, текстилната промишленост, дървопреработвателната и мебелна 
промишленост, метало-обработката. 
 

IV.2. Релеф  
В релефно отношение районът е изключително разнообразен, от равнинен до 
високопланински, като в преобладаващата си част е планински и котловинен. В 
рамките му се включват Благоевградската котловина и планините Влахина и Рила. 
Най-високата точка на региона е при Голям Мечи връх (2 617 м. Югозападна Рила). 
Релефът, като ресурс предлага различни акценти, които може да бъде водещи в 
туристическия продукт на региона – долината на Струма, високите планини (Рила и 
Пирин) и др., докато останалите територии и форми имат диверсифициращо значение. 
Забележителни релефни форми, които по своята атрактивност и уникалност са 
изключително ценен туристически ресурс в рамките на района са високите планински 
върхове на Рила и Пирин, Бистришки циркус, карстовите форми във Влахина и др. 
 

IV.3. Климат 
Осемдесет процента от общината попадат в преходно-континенталната климатична 
област със силно влияние на топъл средиземно морски въздух, нахлуващ по долината 
на р. Струма, което предопределя сравнително високи средни температури през 
зимата. Останалите двадесет процента, разположени на по-голяма надморска 
височина, имат типично планински климат (фигура №2). Средногодишната 
температура в общината е +12,4оС, а средната лятна +16,5оС. Средните месечни 
максимални температури са в граници от +4,7 – 6,1оС през януари до +30,6 до 30,8оС 
през лятото. При някои топли нахлувания максималната температура може да 
надхвърли +42оС. Максималните средни месечни температури през юли и август са 
почти идентични около +30оС, като в отделни години максимумът на температурите е 
през юли, а в други през август. 
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Фигура №2. Климатична карта на България 

 
Източник: World Wide web 
 
Средните месечни минимални температури (фигура №3) в района се движат от -3,2 до 
-2,7оС през януари до +15,3 до 16,0оС през юли. 

Фигура № 3. Средногодишна температура 

 
Източник: Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на 
територията на гр. Благоевград. 
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Средните минимални температури на горски просеки и поляни през зимата са от 0,5 
до -1оС по-ниски от тези на открито място, за абсолютните максимални температури 
тази разлика може да бъде (в зависимост от размера на просеката) от 1 до 3-4оС.  
Средногодишната сума на валежите е около 590 л/м2, като обикновено максимумът им 
е през есента, а минимумът – през лятото (фигура №4). Климата на региона се 
определя като благоприятен за развитие на туризъм, дейности на открито и 
климатолечение. В разпределението на валежите в този район се забелязва 
относително увеличение на зимните валежи и чувствително намаление на летните в 
сравнение с по-голямата част от територията на страната. Наблюдава се тенденция за 
изместване на минималните валежи от зимата към есента: септември – октомври. 
Вероятността да падне валеж през януари 20 мм. е 14%, а вероятността валежът да е в 
граници 41 - 60 мм. е 4%. През юли тези проценти са съответно 22% и 32%. В 
последните 10 години има тенденция на намаляване на валежите от януари до юли и 
нарастването им през есента и началото на зимата, като максимумът се отмества от 
юни към ноември. 
 

Фигура №4. Пространствено разпределение на годишните валежи (мм) в България 

 
Източник: Доклад върху пространственото разпределение на почвеното засушаване в 
България, 2006 г. 
 

Влажност 
Високата влажност на въздуха е предпоставка за образуване на мъгли. Мъглите 
благоприятстват за повишаване нивото на замърсителите във въздуха. Максимална 
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облачност се наблюдава през зимния сезон. Минималната облачност за гр. 
Благоевград е през месеците юли и август. 

Дефицит на влажността 
Най-голям дефицит на влажността в Западнобеломорски район има най-южната част 
на долината на Струма (6 - 7 мм. годишно), след това с по-малък дефицит се отличават 
полетата по средното течение на Струма, след тях следват полетата по горното 
течение на Струма и долината на Места и се стигне до Брезнишкото поле с годишен 
дефицит под 4 мм. В планинските райони с нарастването на надморската височина 
дефицитът бързо намалява, като при 2000 м. годишната му стойност е около 2 мм., а 
на Мусала 0,9 мм. През зимните месеци дефицитът по върховете е около 0,4 - 0,7 мм. 
за февруари, а в низините – 1 - мм. През юни средният дефицит се движи между 9 - 10 
мм. при Сандански 0,8 мм. за в. Мусала. Максимумът на средномесечния дефицит на 
влажността за места с надморска височина под 1 000 м. е главно през юли, а във 
високите области – през август. Годишната амплитуда на месечния дефицит на 
влажността се движи между 0,2 мм. през януари до 13 мм. за юли при Сандански и до 
0,4 мм. и 1,7 мм. за същите месеци при връх Мусала. 
 

Абсолютна влажност 
Абсолютната влажност средно за годината достига най-големи стойности 8 - 8,5 мм. в 
южната част на Струмската долина, като в средната й част достига 7 - 8 мм., а по 
високите полета – 7 мм. На връх Мусала абсолютната влажност годишно достига 0,3 
мм. Тя е най–ниска през януари, а най-висока през юли. В долината на Струма южно 
от Благоевград абсолютната влажност се приема от 4,0 - 4,5 мм. до 12 - 13 мм. Във 
високите полета максималната абсолютна влажност е 10 - 12 мм., а в планинските 
области и под 6 - 10 мм.  
 

Относителна влажност 
В долината на Струма, а юг от Конявската планина, средногодишната относителна 
влажност е между 65 и 70%. В останалата ниска част на района влажността е между 0 
и 75%, а в планинската над 75 - 80%. През декември – януари, месеците с най-голяма 
влажност, в низините и по-ниските планински части, относителната влажност е между 
80 - 85%. В края на зимата е между 75 - 80%, с малко по-ниски стойности е по 
долината на Струма, южно от Бобошево. През март и април в по-голямата част на 
района, без планинските му части, относителната влажност намалява, като по 
долината на Струма, южно от Конявската планина е 62 - 65%, а в останалата 
непланинска част е 65 - 70%. В планините през тези месеци влажността е 0 - 80%. 
През май влажността нараства слабо, най-ниски стойности има през август, като 
достига в Струмската долина на юг до 52 - 55%. От септември влажността 
непрекъснато се увеличава до годишния си максимум през декември - януари. 
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IV.4. Геоложка и хидрогеоложка характеристика 
Благоевградската котловина е разположена в средното поречие на река Струма, между 
западните склонове на Рила планина, областта Пиянец и склоновете на Влахина 
планина. В меридионална посока от север от скалния праг на река Джерман при град 
Дупница, на юг до Струмската клисура около село Железница, тя се простира на 
дължина около 33 км. Максималната ѝ широчина в долното течение на Рилска река е 
около 12 км. Релефът на котловината е равнинно хълмист, акумулативен и ерозионен, 
дълбоко скулптуриран от речно-овражната система главно на източните притоци на 
река Струма, събиращи водите си от Рилския масив. Най-широко пространство заемат 
делувиално-пролувиалният шлейф край склоновете на Рила, двете заливни и ниски 
тераси на река Струма и наносния конус с акумулационните тераси на река Рилска. 
При геоморфоложкото райониране на страната котловината е отнесена към 
морфоструктурите на унаследените през кватернера плиоценови грабенови басейни в 
района на Струмската грабенова долина от областта на Рило - Родопския планински 
масив (Ж. Гълъбов, 1982). 
 

Геоложка характеристика 
В геоложкия строеж на фундамента на самата Благоевградска котловина участват най-
старите (архайски-долнопротерозойски) скали, а в нейния седиментен пълнеж - най-
младите (неоген-кватернерни) наслаги. Холоценските наноси продължават да 
запълват котловината и сега. Западната и оградна рамка се състои от гнайсовите и 
амфиболовите метаморфити на Влахинския блок, върху който са запазени малки 
фрагменти от долно мезозойските седименти на Краището, Струмските диоритни 
интрузии и седиментните свити от югоизточната покрайнина на Бобовдолския 
въглищен басейн. Западните склонове на Рилския масив, ограничаващи котловината 
на изток са изградени от гнайсовите и мигматитовите комплекси, сред които са 
внедрени палеозойските гранитови и диоритови интрузии. Речните водосбори в 
Югозападна България са изградени от разнородните метаморфни, магмени и 
седиментни скални формации, с различна възраст. Геоложката карта на района е 
представена на фигура №5. 
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Фигура №5. Геоложка карта на район Благоевград 

 
Източник: World wide web 
 

Докамбрийски метаморфни комплекси 
Докамбрийските метаморфни групи (комплекси; свити) заемат най-големи територии 
от геоложкото пространство на двете поречия. Представени са от монотонните свити 
от различни видове гнайси, мигматити, гнайсошисти, шисти, лептинити, масивни 
мрамори, с прослойки от шисти; пъстри свити от гнайси, амфиболити, шисти, 
прослоени от мрамори, калкошисти, лептинити. Най-старите (архай-долен протерозой 
-PεA-C) ултраметаморфни групи (именувани Беласишка = Стражевска група и 
Огражденска = Арденска група или Малашевския гнайсово - мигматитов комплекс) са 

mailto:magisteriumbg@gmail.com


 
Общинска програма за управление на отпадъците на община Благоевград 2015 - 

2020г. 
 
 

 Магистериум ООД, magisteriumbg@gmail.com 

35 

представени предимно от гранитизирани гнайси, мигматити, амфиболити, изграждащи 
планините Беласица, Огражден и Малашевска. Сред комплекса са внедрени 
многобройни, метаморфозирани, базични и ултрабазични тела. Амфиболитовите 
свити (Тросковска група) са представени от амфиболити, амфиболитови гнайси, 
шисти и лептинити, които заемат значително пространство под мигматичния комплекс 
в източните дялове на Влахина планина и в Югозападна Рила. Мигматизираните 
гнайси и мигматити, отнасяни също към Малашевския комплекс, участват в строежа 
на Влахина планина, югозападните и северни части на Рила планина и на цялата 
Верила планина. Рупчоската група, обхващаща гнайсовите свити от разнообразен 
състав гнайси, мигматити, шисти и пъстрите (Чепеларска и Въчанска) свити от гнайси, 
гнайсошисти, амфиболити, мрамори и други скали, както и най-горната силикатна 
Ситовска група (с гнайсова, лептинитова и шистова свити) изграждат метаморфната 
мантия на гранитните и гранодиоритни плутони в масивите на Западна Рила, Пирин и 
Западни Родопи. Сред метаморфните групи преобладаващо разпространение имат 
различните видове гнайси. Над Ситовската гнайсово-шистна група в Пирин и 
Западните Родопи метаморфният комплекс се коронясва от масивни и окарстени 
мрамори на Асеновградската група – т.н. Добростанска свита. Дебелината на свитата 
изграждаща мраморния пръстен около Тешовския гранитен плутон надвишава 1400 м. 
 

Магмени гранитни и гранодиоритни плутони 
Магмените гранитни и гранодиоритни плутони (с палеозойска и горнокредна – 
палеогенска възраст) заемат обширни пространства в поречията на Струма, Места и 
Доспат. Те са внедрени сред метаморфните групи и изграждат ядрата на високите 
планини Рила, Пирин, Западни Родопи и Осогово. Малки гранитоидни интрузии се 
разкриват и по планините Влахина, Крупнишка, Малашевска, Огражден и Беласица, 
Западна Рила и други участъци. Палеозойските формации, включително диабаз-
филитоидния комплекс (от венд-камбрий до горен перм са разпространени 
фрагментирано в многобройни ивици от райони и участъци в Крайщидната област – 
горното поречие на река Струма. Представени са от голямо разнообразие филити, 
шисти, аргилити, алевролити, пясъчници, конгломерати, на места варовици, 
етадиабази и други. Сред тях са внедрени магмените плутони на Струмската диоритна 
формация (с горно палеозойска възраст). В Крайщето и ападносредногорската област 
са разпространени мезозойските – триаски, юрски и горнокредни седименти. 
Сравнително големи площи заемат водоносните напукани и окарстени средно – 
горнотриаски варовици, доломитови варовици и доломити. 
 

Седиментни и вулканогенно-седиментни формации 
През палеогенския и неогенския периоди, в резултат на дълбоки разломявания и 
интензивни, диференцирани тектонски движения по Струмската, Местенската и 
Доспатската разломни зони се формират грабеновите седиментни басейни (ровове). В 
тях са отложени мощни континентални седименти от брекчоконгломерати, пясъчници, 
пясъци, глинесто-песъчливи и глинести седименти с битумолити и въглища. 
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Образувани са олигоценските Пернишки и Бобовдолски, Сухострелски и Брежански 
въгленосни басейни. През неогена продължават своето развитие Кюстендилският 
лигнитен басейн и наредените по Струмската дислокационна (линеаментна) зона 
Джермански грабен, Благоевградски басейн, Симитлийска котловина (с Орановския 
въглищен басейн), Санданска и Струмешнишка неоген - кватернерни грабенови 
котловини. През палеогена, главно в олигоценската епоха, в областта се проявява 
интензивна вулканска дейност. Големи количества лава се изливат в Брацигово - 
Доспатското понижение, където се формира едноименният обширен, риолитов 
(игнимбритов) вулкански масив, който оказва влияние върху водоносността на 
водосбора на река Доспат. Дебелината на Доспатските лавови разливи около 
вулканските центрове надвишава 500 м. В същия период се образува и известния 
вулканогенен ареал по долината на река Места. В поречието на река Струма 
терциерният вулканизъм е проявен по-слабо. В редица участъци се разкриват 
приабон–олигоценските вулкански тела от риолити, риодацити и други вулканити в 
редица участъци от Крайшидната и Огражденска области. Едно от най-късно 
проявилите се вулкански тела е неогенската височина “Кожух”, в самото корито на 
река Струма, която и до днес е ареал на интензивна хидротермална и мофетна 
активност. Максималната дебелина на неогенските речно - езерните моласи, 
запълващи Симитлийския и Санданския басейни надвишава 1000 м. По съседната 
Местенска субмеридионална зона са формирани терциерните Разложки и 
Гоцеделчевски котловини (въгленосни басейни) и Доспатския грабен - по 
едноименната разломна зона. 
 

Кватернерни седиментни комплекси 
Кватернерната покривка е неравномерно разпространена. В речните легла, заливните 
и надзаливните тераси, в наносите и поройните конуси, при устията на реките и 
потоците и планинските подножия са отложени алувиални и пролувиални наноси от 
чакъли, валуни и пясъци с прослойки и почвен покров от песъчливи на места и блатни 
глини. Общата им дебелина по река Рилска достига 50 - 55 м.; по Дупнишка Бистрица 
– 100 м., по река Петричка – над 300 м., по река Доспат – над 150 м. Край планинските 
подножия са натрупани пролувиални и делувиални, несортирани, грубоотломъчни 
скални блокажи, брекчи, пясъци и глинести отложения. Дебелината им в 
Благоевградския басейн достига 150 м. В Рила и Пирин - по долините, в ледниковите 
циркуси и езера се срещат моренни и речно – ледникови наслаги с ограничено 
разпространение.  
 

Тектоника 
В тектонско отношение Благоевградската котловина представлява палеогенски грабен, 
оформен между хорстовидно издигащите се масиви на Рила, Осоговската и Влахина 
планина. От североизток грабенът се ограничава от крупен разлом, който минава през 
град Благоевград и се означава като Благоевградски разлом. Има простиране 
северозапад - югоизток. Ширината на милонитната зона достига при град Благоевград 
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200 - 300 метра. На около 500 метра североизточно от тази зона се наблюдава втора 
по-слабо изразена дислокационна зона със същото разпростиране и затъва на 
югозапад. Като югозападна тектонска граница на грабена служи Струмската разломна 
зона. Към тази зона се отнасят предимно нарушения със север - северозападна посока. 
Силно разломената зона е широка 3 км., а с някои сателити до 5 км. Основната зона се 
проследява между селата Покровник и Струмско, през Железничкия пролом до 
местата източно от град Симитли. Посоката на разломите е 155 - 180°, а наклоните 65 - 
90°. Проявени са като различно мощни катаклазни зони с тектонски глини по 
повърхнините на самите разломни нарушения. Особено добре са изявени 
геоморфоложки, като се маркират от подредените напречно на тях наносни конуси и 
свлачища, а също и по стръмните откоси на фацетираните склонове. Добре изразен 
морфоложки е разломът северно от село Покровник, който преминава през участъка 
на термо-минерално находище „Благоевград – р. Струма”. Точното разположение на 
Струмската разломна зона е маскирано от кватернерните отложения, но безспорна е 
привързаността на находището към нея. 
Общо характерно за Струмската зона са разседните и отседните движения. Сумарният 
отседен ефект е не по-малък от 3 - 4 км., а разсядането по отделните разломи е 
вероятно от порядъка на стотина метра. Сериозни указания за времето на движенията 
липсват. Вероятно те са продължили и през кватернера. По-горе описаните крупни 
разломни зони преди времето на плиоцена се оформя грабенът на Благоевградската 
котловина. Напречно на тях се проявяват по-млади (плиоценски и следплиоценски) 
разсядания. Тектонските движения по някои от тях продължават и през кватернера. По 
десния склон на река Благоевградска Бистрица, северно от град Благоевград, се 
установява напречно разсядне, почти успоредно на реката – Бистришки разсед. 
Стритата зона е широка около 80 метра. Посоката му е североизток-югозапад. 
Разломът е стръмен, като по протежението си изменя посоката на затъване. По това 
разсядане е пропаднала южната част на котловината, която продължава да потъва, за 
което говори интензивното натрупване на пролувиални материали в южния край на 
полето, както и значителната мощност на алувиалните отложения в участъка на 
Струмското термално находище. 
По-старите разломни зони вероятно играят баражираща роля по отношение на 
дълбоко циркулиращите подземни води. В зоната на пресичането на Бистришкия и 
Благоевградския разлом се проявява Благоевградското термоминерално находище. В 
участъка на пресичане на Струмската разломна зона с гореописаните напречни 
разсядания в близост с река Струма се проявява термоминералното находище 
„Благоевград – река Струма”. 
 

Сеизмология 
Територията на България е характерна с висока сеизмична активности е сред 
класифицираните като “втори ранг земетръсно – опасни участъци” по Земята. Тази 
територия попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната 
сеизмогенни райони с очакван магнитуд до 8 по Рихтер и интензивност от 9та и по-
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висока степен по скалата на Медведев – Шпонхоер Карник. Най-опасни последствия 
на територията на страната могат да се предизвикат от силни земетресения в един от 
трите вътрешни сеизмични района: Североизточен (включващ Горнооряховската 
сеизмична зона, Шабленска зона, Дуловската зона); Средногорски (състоящ се от 
Софийска зона, Маришка зона, Тунджанска зона, Подбалканска зона); Рило - 
Родопски (включващ Струмска зона, Местенска и Западно - Родопска (Велинградска) 
зони (фигура №6). 

Фигура №6. Карта на сеизмичното райониране на България 

 
Източник: Национален план за защита при бедствия 
 
Струмската зона е с максимален очакван магнитуд от 8, интензивност над 9та степен в 
епицентралната област. Местенската и Западно-Родопската (Велинградска) зони са с 
максималният магнитуд е 6, съответно епицентрална интензивност около 8ма степен. 
 

Хидрогеоложка характеристика 
Подземните води в района според дълбочината на циркулация, химически състав и 
температура са два главни типа: 

• Студени пресни води - В Благоевградския басейн, както и в други 
междупланински грабени по Струмската разломна зона са представени два 
основни типа водоносни структури (системи): Хидрогеоложка система (ХГС) 
на силикатните (метаморфните и магмените) скални комплекси с пукнатинни 
подземни води в грамадния “хидрогеоложки масив“ на Рила планина; 
Седиментите с пластови (порови) води в наложения терциерен басейн; 
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• Термоминерални води с дълбока циркулация, привързани към пукнатините на 
разривните тектонски структури (разломи и разседи) – привързани към 
пукнатините на тектонските нарушения в метаморфните скали, изграждащи 
Влахина планина и мантията на гранитния плутон на Рила.  

 
В района са известни и проучени следните проявления на термоминерални води: 

Термоминерално находище „Благоевград” - Находище на минерална вода 
“Благоевград” представлява водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в 
гнайсово-мигматитовия комплекс с докамбрийска възраст (ArPεεεεC) на Влахинския 
блок в югозападната част на Рилския хорст. Включено е в списъка на находищата на 
минерални води - изключителна държавна собственост (Закон за водите, приложение 
2 към чл. 14, т. 2). То се намира в северния край на града по южния скат на 
възвишението“Бранището” (местността “Тумбата”), на 414 метра надморска височина. 
Изворите са привързани към напукани, натрошени и нашистени, милонитизирани и 
хидравлично променени биотитови и двуслюдни гнайси с кварц-фелдшпатни 
прослойки и жилки. Появата им е обусловена от напречни субпаралелни разломи и 
пукнатини в СИ посока. Термалната зона се намира в северната част на града, в една 
тясна падина и има посока ССЗ - ЮЮИ. Зоната с дължина 200 м. и широчина 30 м. 
Общият експлоатационен дебит на находището възлиза на 13,5 л/сек, а температурата 
на водата 54 - 55°С (Заповед No РД-557/07.05.2003 г. на Министъра на околната среда 
и водите). Физическите параметри характеризират водите от находище “Благоевград” 
като хипертермални и слабоалкални рН = 6,9 – 8,19. При замервания на място 
електрохимичният потенциал е 313 mU, а електрическото съпротивление – 500 mSi. 
По макрохимичния си състав водите са сулфатно–хидрокарбонатно-натриеви (с почти 
постоянна концентрация на SO4) флуорни и силициеви с обща минерализация 0,77 g/l. 
Концентрацията на H2SO3 се изменя през годините в широк диапазон – от 84 до 120 
mg/l, но най-често е 100 - 114 mg/l (над балнеозначимите концентрации 50 mg/l). 
Водите съдържат 14 mg/l H2S и се причисляват към специфичните хидротерми. Това 
се дължи най-вероятно на микробиологична редукция на сулфатите, които 
преобладават във водите. Природните газове, които се отделят спонтанно, са изцяло 
азотни – N2 – 97,2 об.% и се отличават с високо съдържание на хелий – Не – 0,324 
об.%. Термалните води съдържат и богата гама от редки и разсеяни елементи. Сред 
тях в относително повишени макроконцентрации в mg/l са: литий – 0,3; цезий – 0.,07; 
ванадий – 0,03 и др. 

Термоминарално находище „Благоевград – р. Струма” – Минералните извори при 
река Струма са разположени в най-ниската част на долината й, в южната част на 
Благоевградската котловина. Включено е в списъка на находищата на минерални води 
- изключителна държавна собственост. Намира се на около един километър и 
половина западно от регулационните линии на град Благоевград. Участъкът от 
находището е изграден от метаморфните скали на висококристалинния метаморфен 
комплекс, изграждащи североизточните склонове на Влахина планина и подложката 
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на грабена (Благоевградска котловина). Върху тях залягат плиоценски чакъли и 
слабоспоени грубозърнести конгломерати, които заедно с най-отгоре лежащите 
кватернерни алувиални отложения образуват заплънкта на грабена в южните му части. 
Участъкът на находището изцяло се включва в Струмската разломна зона, 
простирането на която има северозападно-югоизточна посока. Метаморфните скали от 
подложката са силно тектонски напукани, поради което те се явяват и колектор на 
термоминералната вода. За находище на минерална вода „Благоевград – р. Струма” 
няма утвърдени експлоатационни ресурси. Според анализирани проучвания по своите 
физични свойства, газов и минерален състав термалните води от изворите и сондажите 
спадат към азотните терми (N2 до 99,7 об.%), алкални, хидрокарбонатни - карбонатни, 
сулфатни, натриеви, флуорни (F – 10 - 13 mg/l) и силициеви (H2SiO3 – 83 - 132 mg/l), с 
обща минерализация 0,9 – 1,03 g/l. С относително по-високи микроконцентрации са 
редките и разсеяни елементи: Yi (0,05 mg/l ) и Sr. Те се отличават от водите на 
термоминералното находище в град Благоевград с малко по-висока минерализация, 
понижено съдържание на сулфатите и отсъствието на хидросулфиди. 
Радиоактивността на водата е относително повишена - радиевата еманация е 
140 mUq/l, която е под нормата за питейни води, а съдържанието на уран е 
незначително. 
 
Понастоящем използването на минералните води в общината е ограничено, особено в 
сравнение със съседни райони. Водата се използва преди всичко за битови и 
стопански нужди, като ограничена материално-техническа база за лечение, 
възстановяване или спорт е изградена в гр. Благоевград, (Рехабилитационен център, 
закрит и 2 открити плувни басейна). 
 

IV.5. Води 
Речната мрежа е гъста и се формира главно от малките притоци на р. Струма. 
Подземните води са общи за Благоевградската котловина и обхващат части от 
съседните общини – Невестино, Бобошево и Кочериново. При гр. Благоевград 
подземният отток се подхранва от р. Благоевградска Бистрица. Основната водна 
артерия на района е река Струма, която е най-голямата в Югозападна България 
(фигура №7). Реките имат своя принос и рекреатично въздействие като естетически 
елемент от живописния ландшафт на региона, но и като туристически ресурс, с 
предоставяне на възможности за риболов, водни спортове (Струма) и разходки и 
комбинирането на тези дейности с настаняване и ваканции в селски къщи - селски и 
еко-туризъм. 
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Фигура №7. Басейн на река Струма 

 
Източник: Общински план за развитие на Община Благоевград 2014- 2020г. 
 
В рамките на региона са изградени множество, предимно малки язовири. Най-
големият язовир в общината е язовир “Стойковци” с площ 1 300 дка. 
Най-значимият от гледна точка на туризма воден ресурс са множеството минерални 
извори, концентрирани върху територията на община Благоевград. В рамките на 
общината има над 30 извора, като водата в различните извори е с различна степен на 
минерализация, температура и приложение.  
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Хидрография 
Основната отводнителна система на благоевградския басейн е река Струма. Тя 
навлиза в котловината при град Бобошево, където се влива река Джерман, дренираща 
едноименната долина (Горното поле). От изток река Струма приема водите на най-
големите си притоци – реките Рилска и Бистрица, които събират водите от обширните 
високопланински дялове на Централна и Западна Рила. По-значителен десен приток е 
река Четирка, вливаща се в река Струма в най-южния край на котловината при село 
Покровник. Редица по-малки реки и долове с променлив воден режим са формирали и 
продължават да натрупват до устията си наносни поройни конуси. Големите речни 
артерии и по-малките водотоци сред котловината подхранват подземния отток и 
значителните запаси от безнапорните пресни, студени води, акумулирани главно в 
алувиалните и пролувиални чакълено-пясъчни наноси на техните заливни и най-
ниските надзаливни тераси. Чрез гъстата ерозионно-овражна, талвегова мрежа в 
междуречията се подхранват и дренират подземните води в дебелите континентални - 
плейстоценски и неогенски наноси, с каквито е запълнена котловината.  
Многогодишният среден модул на водния отток от високопланинските пояси на Рила 
планина (над 2000 метра височина) е най-голям – до 30 - 40 l/s.km2.За река Рилска при 
село Пастра средния отточен модул (за периода 1948 - 1968 г.) е определен на 28,6 
l/s.км2 или 900 мм. (Л. Зяпков, М. Йорданова, 1982). 
 

IV.6. Почви 
Преобладаваща част от територията на общината е заета от канелените горски почви, 
подходящи за отглеждане на тютюн, лозя и овощни насаждения. Формирането им 
протича при преходно-континентален и преходно-средиземноморски климат и при 
участието на топлолюбива широколистна, горска растителност, разнообразен почвен 
субстрат (силно натрошени и изветрели гранити, гранитогнайси, гнайси, слюдени 
шисти и др.) Канелените горски почви се поделят на типични, излужени и оподзолени 
канелени горски почви. 
Типичните горски канелени почви имат ограничено разпространение в хълмистите и 
дълбоко разчленени райони. Развити са върху карбонатна основа и се характеризират 
с плитък профил, малка мощност, плътен строеж. По механичен състав са леко до 
тежко глинести с хумусно съдържание от порядъка на 3 - 5%. 
Широко разпространени са и кафявите горски почви в пояса 1000 - 2000 м. 
Образувани са върху леко-песъчливо глинест елувий, делувий или пролувий, при 
влажен климат и широкото участие на широколистни (букови), иглолистни и смесени 
гори. Отличават се с малка мощност на почвения хоризонт (40 - 80 см.), незначителен 
хумусен хоризонт и незначително съдържание на хумус (3 - 9%). 
Кафявите горски почви в общината са заети от горски масиви и алувиалните и 
делувиални почви край реките, които са подходящи за зеленчукопроизводство. Най-
високите части на планините са заети от планинско-ливадни почви, върху които са 
развити богати пасища. Почвените типове в България са представени на фигура 8. 
 

mailto:magisteriumbg@gmail.com


 
Общинска програма за управление на отпадъците на община Благоевград 2015 - 

2020г. 
 
 

 Магистериум ООД, magisteriumbg@gmail.com 

43 

Фигура №8. Почвени типове в България 

 
Източник: Доклад върху пространственото разпределение на почвеното засушаване в 
България, 2006 г. 
 

IV.7. Социално-демографска характеристика 
Демографската ситуация в Община Благоевград е резултат от действието на фактори и 
влияния, които от една страна са характерни за Република България, а от друга 
специфични за общината и обусловени от нейното демографско, историко-културно и 
социално-икономическо развитие. Съществено влияние оказват раждаемостта и 
смъртността, брачността, разводимостта, миграцията, полово-възрастовата, етническа, 
религиозна и образователна структури на населението. Те влияят на формирането на 
човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено отношение. 
Община Благоевград е най-голямата община в Благоевградска област с население от 
77 441 по данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. (таблица №1). 

Таблица №1. 

Населено място Жители 
брой 

Населено 
място 

Жители 
брой 

Населено място Жители 
брой 

Благоевград 
(община) 

77 441 с.Дренково 91 с.Мощанец 68 

гр. Благоевград 70 881 с.Дъбрава 103 с.Обел 26 

с.Бело Поле 613 с.Еленово 189 с.Падеш 683 

с.Бистрица  90 с.Зелендол 220 с.Покровник 891 

с. Бучино 88 с.Изгрев 576 с.Рилци 915 
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с.Българчево 320 с.Клисура 28 с.Селище 292 

с.Габрово 36 с.Лешко 197 

с.Церово 657 
с.Горно Хърсово 78 с.Лисия 11 

с.Дебочица 15 с.Логодаж 274 

с.Делвино 56 с.Марулево 43 

Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 

През последните пет години се наблюдава трайна тенденция към намаляване броя на 
населението на Община Благоевград, аналогично на ситуацията в страната. Това се 
дължи както на отрицателния естествен прираст (фигури 9 и 10), така и на 
отрицателния механичен прираст (таблица №2). За всяка година от разглеждания 
период (2009 – 2014 г.), броят на новородените лица е по-нисък от броят на 
починалите. 

Фигура №9. Брой новородени в община Благоевград 

 
Източник: НСИ 

Фигура №10. Брой починали в община Благоевград 

 
Източник: НСИ 
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Таблица №2. 

 
Общо за 
страната 

Област 
Благоевград 

Община 
Благоевград 

2009 
Общо 7 585 131 328 334 76 498 

В градовете 5 408 330 193 282 70 291 
В селата 2 176 801 135 052 6 207 

2010 
общо 7 534 289 326 877 76 708 

в градовете 5 388 142 192 857 70 331 
в селата 2 146 147 134 020 6 377 

2011 
общо 7 348 328 322 876 77 306 

в градовете 5 336 366 190 992 70 779 
в селата 2 011 962 131 884 6 527 

2012 
общо 7 304 632 320 836 77 049 

в градовете 5 315 633 190 090 70 579 
в селата 1 988 999 130 746 6 470 

2013 
общо 7 245 677 318 110 76 910 

в градовете 5 291 675 189 273 70 583 
в селата 1 954 002 128 837 6 327 

2014 
общо 7 202 198 315 577 76 571 

в градовете 5 267 480 188 103 70 293 
в селата 1 934 718 127 474 6 278 

Източник: НСИ 

През 2011 г. населението на страната рязко намалява (с -2,46%), но населението на 
общината се увеличава (с + 0,77%). През 2012 г. населението на страната отново 
намалява (с -0,59%), като същото се отнася и за населението на Община Благоевград, 
но намалението при нея е доста по-слабо (-0,38%). Намаляването на населението на 
Община Благоевград е един от основните неблагоприятни фактори за бъдещото му 
развитие. На фона на бързото намаляване на общия брой на населението в общината е 
налице и сериозно застаряване на населението в активна трудоспособна възраст, което 
се явява и следствие от повишаване равнището на миграция на младото поколение и 
желанието им за реализация и по-добро заплащане. Селското население в област 
Благоевград към 2012 г. е едва 8,74% от населението на общината. Този процент е 
доста по-нисък от средният за страната – 27,2%. Докато обаче за страната се 
наблюдава тенденция към трайно намаляване на селското население, то в община 
Благоевград в последните години селското население се увеличава. 
Съотношението между мъжете и жените се определя основно от половата 
диференциация на смъртността и раждаемостта. Така например за община 
Благоевград съотношението между момчетата и момичетата при новородените е 1 512 
към 1 454. С нарастването на възрастта съотношението между половете все повече 
зависи от смъртността, която за община Благоевград над 30-годишна възраст е по-
висока сред мъжете, отколкото сред жените. Възрастовата структура на населението 
на община Благоевград е представена на Фигура 11. 
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Фигура №11. Възрастова структура на населението на община Благоевград към 2014г. 

 
Източник: НСИ 
 
Важността на възрастовата структура на населението, произтича от това, че хората в 
различните възрасти притежават различни жизнени и трудови възможности и по 
различен начин участват в материалното производство и духовния живот на 
обществото. Друга важна особеност е зависимостта между полово-възрастовия състав 
на населението и естествения му прираст.  
Изменението във възрастовия състав на населението е от решаващо значение за 
формирането на трудоспособен контингент. В резултат на ниската раждаемост, 
населението в под трудоспособна възраст заема най-малък дял от населението в 
изследваната територия. Град Благоевград има по-висок дял на населението в под 
трудоспособна възраст в сравнение със средния за страната, който е достатъчен за 
бъдещото формиране на трудовия контингент. За съжаление не такава е тенденцията в 
останалите населени места от Община Благоевград – при тях се наблюдава по-висок 
дял на населението в под трудоспособна възраст в сравнение със средния за страната, 
който е недостатъчен за бъдещото формиране на трудовия контингент. Този проблем е 
още по осезаем при останалите общини от Благоевградска област. Делът на 
населението в над трудоспособна възраст в общината е близък до средния за страната. 
Делът на населението в трудоспособна възраст е над средното за страната. 
Населението според трудоспособността с за 2014 г. е представено на таблица №3. 
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Таблица №3.  
 Под трудоспособна 

възраст* 
В трудоспособна 

възраст* 
Над трудоспособна 

възраст* 
Р България 1 064 735  4 403 374  1 734 089  
област Благоевград  48 127  200 451  66 999  
община Благоевград 10 753  51 408  14 410  
Източник: НСИ 
 
*Използвани са възрастовите групи, по които НСИ представя демографската 
статистика за страната, като населението в под-трудоспособна възраст е на 
възраст 0-19 г., населението в трудоспособна възраст от 20-69 г., а в 
надтрудоспособна възраст – населението на възраст над 70 г. 
 
Според данните за 2014 г., се наблюдава сравнително ниско демографско натоварване 
в община Благоевград. Като цяло общината има по-ниско демографско натоварване в 
сравнение със страната, където се наблюдават притеснителни тенденции на 
нарастване с все повече възрастни лица и намаляването на младите генерации, които 
предстои да се включват в работоспособните контрагенти. 
От демографска гледна точка ниската раждаемост (по отношение на естественото 
възпроизводство) в общината се дължи на понижената плодовитост на жените в 
родилна възраст и на намаляването на техния брой. Тоталният коефициент на 
плодовитост (среден брой деца, които една жена ражда през целия си детероден 
период) се движи около 1,7 деца, което е ниска стойност за този показател, т.е. 
наблюдава се стеснено възпроизводство на населението. Оптималният теоретичен 
минимум за осигуряване на просто възпроизводство на населението е 2,1 живородени 
деца от една жена. Проявяващият се в момента отрицателен ефект от намаляващия 
брой на жените в родилна възраст ще даде отражение върху възпроизводството на 
населението и през следващите десетилетия. Причина за това са както негативните 
промени във възрастовата структура на жените на възраст 15 - 49 г., така и 
намаляващият абсолютен размер и относителен дял на момичета на възраст от 0 – 14 г. 
Един от най–тревожните демографски проблеми в общината в момента е относително 
високото ниво на обща смъртност (вкл. преждевременна и детска). Основен фактор, 
обуславящ динамиката в общата смъртност е процесът на демографско остаряване. 
Този процес е резултат от промените във възрастовата структура на населението и се 
свежда до намаляване на относителните дялове на младите хора в общото население и 
увеличаване на дела на по-старите. Свръх-смъртността на мъжете е закономерно 
явление и се дължи на начина на живот, повишен риск в условията на труда и стрес. 
Необичайното повишаване на тази свръх-смъртност се дължи и на съществените 
икономически и социални промени  в условията на пазарна икономика и 
икономическата криза от последните години. Намаляването на влиянието на 
рисковите фактори, обуславящи свръх-смъртността на мъжете в интервала между 40 и 
59 години, а и общо за всички възрасти, ще допринесе за понижаване равнището на 
общата смъртност в общината. Поради застаряването на населението и влошаването 
на качеството на здравното обслужване в прилежащите към общината села се 
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забелязва трайна тенденция към поддържане на относително високи стойности на 
смъртността в общината въпреки, че те са по-ниски от тези за страната като цяло.   
Отрицателните стойности на естествения прираст се увеличават ежегодно и това води 
до намаляване на демографския потенциал на общината, което е ограничаващ фактор 
за нейното бъдещо социално-икономическо развитие. Отрицателният естествен 
прираст в комбинация със застаряване на населението силно влошава 
възпроизводствените възможности. Подобряването на градската среда е една от 
възможностите за намаляване на отрицателните стойности на естествения прираст.  
Показателите за механичния прираст на населението показват запазване на 
тенденцията за увеличаване на външните миграции предизвикани от лошата 
икономическа обстановка и високия процент на безработица. Направленията на 
миграциите са - от селата към общинския център, към големите градове от ниво 2 и 
към морските градове, столицата и чужбина. 
След последното преброяване на населението на страната и след анализ на получените 
данни, НСИ подготвя три основни вариантни за прогноза на населението в България. 
При първия вариант се изхожда от хипотезата за конвергентност, като той е съобразен 
с демографското развитие на страните-членки на ЕС. При втория вариант се 
предполага, че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-
икономически процеси в България. При третия вариант (относително забавяне), 
развитието на населението трябва да се прогнозира при хипотезата за неблагоприятни 
социално-икономически процеси в страната. 
Предвид социално-икономическото състояние на страната и направените анализи и 
изводи в националната, регионална и областна стратегии за следващия планов период 
е приложен третия вариант за демографско развитие, при който са налице 
неблагоприятни социално-икономическите процеси (Таблица № 4). 

Таблица №4. 

Години 
Показатели"\ 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Област 
 

313 472  301 441 287 622 272 530 256 928 241 192 
в т.ч. мъже 153 185 147 014 140 032 132 459 124 674 116 897 
жени 160 287 154 427 147 590 140 071 132 254 124 295 
Източник: НСИ 

Степента на населеност на отделни териториални единици се определя чрез 
географската гъстота. Тя е характеристика, която разкрива средния брой жители на 
единица площ, обикновено на 1 км2. При запазване на площта, гъстотата на 
населението се променя чрез увеличаването или намаляването на броя на хората, 
живеещи на определена територия. Тя зависи от природните условия, характера на 
развитие на земеделието и равнището на индустриализация. В резултат от негативната 
тенденция се наблюдава в намаляване броя на населението на общината и областта, 
при запазване площта на областта, както и тенденция на понижаваща се гъстота на 
населението. 
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V. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
V.1. Макроикономически показатели 

Икономиката на община Благоевград е относително разнообразна и добре 
балансирана. Въз основа на анализ на статистическите данни за Брутния вътрешен 
продукт по икономически сектори, се очертава тенденция, аналогична на тенденцията 
на национално ниво. Основните сектори, които имат най-голям принос в 
икономическото развитие и определят икономическия профил на Община Благоевград 
са на първо място услугите – търговия, хотелиерство и ресторантьорство, авто-
сервизна дейност, транспорт, складиране; на второ място индустрия – промишлено 
производство, строителство, преработвателна промишленост и аграрния сектор, чиито 
принос е около 11%. 
Брутната добавена стойност (БДС) на национално ниво нараства с по-бавни темпове 
от същия показател на регионално ниво, който обаче реализира по-голям спад в 
периода 2009 - 2010 г. (фигура №12). 

Фигура №12. Относителен дял на нарастване на БВП и БДС, при 2007=100% 

 
Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 
 
Анализа на динамиката на Брутния вътрешен продукт (БВП) води до аналогични 
изводи. От следващата графиката е видно, че кривата в икономически сектор 
„Индустрия“ в югозападен регион, бележи цялостното спад през 2008 г., но успява да 
навакса изоставането през 2009 г. В процентно отношение е значителен и ръста и на 
аграрния сектор през 2008 г., но в абсолютна стойност това увеличение е 
незначително поради ниския относителен дял, който сектора заема в местната 
икономика. Това е причината, ръстът в производството в сектора да не доведе до 
значителна промяна на БДС като обща величина. Ниския относителен дял е 
причината, поради която и последвалия значителен спад през 2008 – 2009 година не е 
оказал голямо влияние на икономиката като цяло. Графиката ясно очертава и 
основната тенденция, както в развитието на общината, така и на икономиката в по-
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голямата част от регионите в страната, изразяваща се в това, че сферата на услугите, 
чиито принос в БДС за общината е над 50% е с най-голяма стабилност. Като цяло, 
както на общинско, така и на регионално ниво, сектора на услугите е основата на 
местната икономика, който играе ролята на фактор за стабилност, както по отношение 
на приходите, така и по отношение на заетите лица в региона (фигура №13). 

Фигура №13. Динамика на БВП по икономически сектори, при 2007=100% 

 
Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 
 

V.2. Икономическа структура 
Икономиката на Община Благоевград през последните години е силно повлияна от 
процесите, протичащи на европейско ниво, породени от финансово - икономическата 
криза. Общата тенденция е към намаляване на нивата на производството и продажбите 
в периода 2008 – 2009 година и процес на съживяване на икономиката след 2010 
година. Протичащите процеси на преструктуриране на икономиката са оказали 
сериозно въздействие върху произведената продукция и съответно приходите от 
дейността и заетостта (фигура №14). 

Фигура №14. Обща динамика на икономиката при 2007=100% 

 
Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 
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След значителното нарастване в периода 2007 – 2009 година, през следващата година 
всички показатели, освен ДМА бележат спад. Причината за нарастването на ДМА се 
крие в тяхната структура, в която сградите заемат най-голям дял (70%) от стойността 
на придобитите ДМА в Общината. В тази връзка нарастването на ДМА в периода 2008 
– 2009 година се дължи преди всички на продължителния цикъл на строителство на 
една сграда, което често продължава в повече от един отчетен период. В периода 2009 
– 2011 кривата на Дълготрайните материални активи остава относително стабилна. От 
графиката е видно още, че през целия период приходите от дейността нарастват с по-
бавни темпове от разходите. Приходите и разходите намалят с по-бавни темпове от 
броя на заетите, чиито брой е относително стабилен през анализирания период 
(фигура №15). 

Фигура №15. Новооткрити и фалирали предприятия в Община Благоевград 

 
Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 

За целия наблюдаван период кривата на новооткритите предприятие бележи негативен 
тренд, докато кривата на фалиралите предприятия има значителен ръст, който е 
особено изразен през 2008 - 2009 година. През 2009 – 2010 година показателят 
регистрира относително стабилизиране на броя на фалиралите предприятия. Края на 
2010 година може да се приеме за периода, в който местната икономика е достигнала 
до минималните си стойности и е началото на постепенното съвземане на 
икономиката (фигура №16). 

Фигура №16. Брой предприятия при 2007=100% 

 
Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 
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Структурния анализ на икономическите единици според броя на служителите, 
очертава наблюдаваната тенденция за нарастване на броя на малките фирми, които 
към 2009 година заемат над 91% от общия брой на предприятията в общината, като в 
периода 2009 – 2011 година тази структура са запазва без особени промени. Това са 
предимно юридически лица, които оперират в сектора на услугите. 
Тази тенденция е характерна за икономиката в национален мащаб, където броят на 
стопанските единици, опериращи в сферата на услугите е най-голям. Сектора обхваща 
дейностите: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и 
пощи; хотелиерство и ресторантьорство. 
Според броя на служителите към 2012 година, икономическите субекти могат да бъдат 
разпределени в 4 групи: 

• Над 250 служители – 0,16% от действащите фирми към 2012 година. Това се 
предимно икономически субекти, които развиват икономическа дейност в 
секторите: Хранително-вкусова промишленост, напитки и преработка на 
тютюн („Благоевград-БТ” АД, “Карлсберг България” АД), Строителството 
("Биострой" ЕООД, "Агромах" ЕООД), държавно управление и образование, 
Здравеопазване; 

• От 50 до 249 служители – относителен дял 1,56%. Икономическите субекти в 
тази група са предимно в секторите: Строителството 
("Пиринстройинженеринг" ЕАД), преработващата промишленост – 
производство и преработка на месо („Карол Фернандес Мийт” ООД и „Дифил” 
ЕООД, "Олимпос - 99" ООД), Текстил и конфекция (водещи предприятия са 
„Струматекс” АД, „Балкантекс „ ЕООД, „Струма Стил“, „Прима ФР” ЕООД, 
„Милена” АД, „Ледиан” ЕООД и др.), Търговия („Метро”, „Мосю Бриколаж”, 
„Технополис”, „Техномаркет”, „Кауфланд”), Транспорт ("Пътнически Превози" 
ООД); 

• от 10 до 49 служители – относителен дял 6,84%. Обхваща предимно субекти от 
сектори като: търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, хотелиерство и 
ресторантьорство, операции с недвижими имоти; 

• до 9 служители - 91,43% от стопанските субекти. В тази група са включени 
икономически субекти, които развиват бизнес предимно в сферата на услугите. 
По-голямата част от тях развиват малък семеен бизнес до 3 заети. Тук са 
включени и частните адвокатски практики, нотариални кантори, лекари, 
операции с недвижими имоти и други. 

 
Предприятията, които определят икономическия профил на Общината, развиват 
дейност следните сфери: 

• строителството – в този сектор продължава, макар и с значително по-ниски 
темпове, строителството на жилищни имоти. Значителен дял от дейностите в 
тази сфера през последните години имат инфраструктурното строителство. 
Основната част от поръчките са възложени от органите на местната власт и 
централната администрация. В болшинството от случаите тези дейности са 
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финансирани със средства от програми на ЕС; 
• Хранително – вкусова промишленост – развитието на сектора е 

предопределено от една страна от традициите, които има региона в областта на 
производството и преработката на хранителни продукти, а от друга 
географското разположение – близостта с границата с Република Гърция и 
Бивша Югославска Република Македония, близостта до столицата – София и 
непосредствено разположение до селскостопански региона като Сандански и 
Петрич; 

• Текстилна промишленост - Преструктурирането на този отрасъл е започнало 
преди световната икономическа криза. То се наложи поради ниската 
себестойност на продукцията, произвеждана в страните от азиатския региона и 
по-специално Китай; 

• Туризъм – характеризира се относителна стабилност и регистрира значително 
нарастване по брой реализирани нощувки през анализирания период. Средния 
брой легла в хотелите е 35 броя, което означава, че преобладаващо средствата 
за настаняване са малки и семейни хотели, а най-големия хотел в общината 
разполага със 100 легла. По този показател Благоевград се различава от 
повечето областни градове, в които средния брой легла в хотелите е около 70.  

 
Малкия дял на реализираните от чужденци нощувки (около 20%) определя 
туристическия профил на Благоевград, който за разлика от балнео и зимните курорти 
в региона, е доминиран предимно от индивидуални посетители с интереси в 
познавателния и конгресния туризъм, както и служебни пътувания и пътувания с 
образователна цел. Това се дължи основно на два факта – от една страна 
предпоставките, които населеното място има за развитие на туризма – Благоевград e 
предпочитан от българските и чуждестранни туристи заради своя привлекателен 
архитектурен вид и старинния квартал Вароша. В града се обучават над 15 000 
студенти, като част от тях са предпочели задочна или дистанционна форма на 
обучение. Изградената материално-техническа база, с която институциите на 
територията на Община Благоевград разполагат е на високо ниво, а това е 
предпоставка за развитието на конгресен туризъм и реализирането на фирмени 
мероприятия.  
От друга страна – близостта на Рилския манастир, прави Благоевград задължителна 
спирка по време на културно-познавателни турове в страната и е изходен пункт за 
маршрути в Рила. Тук се намира и най-старият резерват в страната - “Парангалица”. 
Съществен потенциал за развитие имат балнео-туризма и ски-туризма в района на 
местността Картала. На територията на общината успешно се развиват и има 
потенциал за по-нататъшно развитие на следните видове туризъм: Културно-
исторически, Балнеологичен и спа-туризъм, Планински и ски-туризъм, Еко-туризъм, 
Пешеходен туризъм (трекинг), Конгресен туризъм, Религиозен туризъм, Селски и 
винен туризъм, Спортен туризъм и др.  
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V.3. Селско стопанство 
Относителния дял на Сектора от БВП е най-малък и е в размер на 11%. Въпреки това в 
бъдеще неизползвания му потенциал може да изиграе ключова роля в икономическото 
развитие на общината. Тенденциите в сектора са към увеличаване, макар и с малки 
темпове, на обработваемите площи, като най-голям е ръста на площите, заети от 
трайни насаждения. 
Площта на селскостопанската земя в община Благоевград е 285 961 дка от тях 178 861 
дка – пасища, мера и обработваемите площи остават 107 100 дка, от които активно се 
обработват само 65% или 69 615 дка от цялата земеделска земя. Регистрираните 
земеделски производители през 2013 г. са 483. Най-голям дял в растениевъдството 
заемат зърнено-житните култури, представлявани от мека пшеница, ечемик, ръж, 
следвани от техническите култури - слънчоглед, зеленчукопроизводство и трайни 
насаждения. Към 2013 г. с мека пшеница са засети 4 020 дка, с ечемик – 1000 дка, ръж 
– 1000 дка, реколтирани са на 100%. В общината са изградени модерни оранжерии, в 
които се отглеждат плодове и зеленчуци. В последните години се отчита чувствително 
намаление на площите, заети с тютюн. Добивите от зърнени култури – пшеница, 
ечемик, царевица – се запазват на почти еднакви равнища през 2010, 2011 и 2012 г., 
което се отнася и за реколтата от грозде.  
В общината е развито и животновъдството – главно говедовъдство и овцевъдство. 
Производството на червено месо е доминирано от производството на свинско месо, 
което през 2010 година е заемало 76% от общото количество произведено месо, а през 
2011 година относителния му дял е достигнал 78%. Като цяло показателя бележи 15% 
ръст през 2012 спрямо 2011 година, въпреки че един от големите производители на 
прасета драстично свива своето производство.  
През 2012 година е регистриран значителен спад от близо 30% в производството на 
мляко, 73% от което е краве, а останалото е овче. В същото време се е повишил 
относителния дял на произведеното овче мляко – от 21% на 27%. В региона 
преработени млечни продукти не се произвеждат, а само се изкупува суровина за тях. 
Към 2013 г. в община Благоевград има ферми за производство на краве мляко: I група 
- 2 бр., и III група - 47 броя. 
 

V.4. Добавена стойност 
Динамиката на приходите от дейността следва общата динамика на развитието на 
икономиката в региона. Характерно е че както при стойността на произведената 
продукция, така и в този случай местна икономика е доминирана от секторите 
„Услуги“ и „Индустрия“. При анализа на Добавената стойност по сектори, се 
открояват два сектора – „Търговия; авто-ремонтни дейности“ и „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ (фигура №17). 
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Фигура №17. Принос на МСП в добавената стойност 

 
Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 
 
Сектора на услугите е и с най-голям нетен ръст. До голяма степен тази тенденция се 
дължи на големия брой на временно пребиваващи в града – студенти, туристи, 
работещи с жителство извън Благоевград. 
 

V.5. Иновации и икономика на знанието 
Най-значимите инвестиции в тази сфера са вложени в производства, които увеличават 
капацитета и понижават производствените разходи в производства, свързани 
хранително-вкусовата промишленост. Пример за това са изградените производствени 
мощности на “Карлсберг България” АД и „Карол Фернандес Мийт” ООД. 
Автоматизация на процесите и използването на най-съвременен софтуер, позволява на 
тези две дружества да постигнат високи нива на рентабилност и рационално 
използване на ресурсите.  
Региона има традиции и в производството на електронни компоненти – печатни 
платки, високоговорители и измерителни уреди. Най-важните предприятия са били 
Заводът за измервателни уреди „Стандарт”, който e изнасял голям дял от своята 
продукция, Заводът за съобщителна техника, който е работил предимно за руския 
пазар, Заводът за печатни платки, Заводът за високоговорители. 
 

V.6. Предприемачество и икономически инициативи 
На национално и на регионално ниво, големите компании са основен двигател на 
икономическата инициатива. Това са и фирмите, които инвестират в нови технологии, 
стартират нови производства, разработват нови ресурси и усвояват и по-голямата част 
от средствата, предоставени по програми на ЕС. Причините за това са наличието на 
разполагаем и кредитен финансов ресурс, с който да бъдат реализирани проектите от 
една страна, от друга – наличието на високо-квалифицирани служители, които да 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2008 2009

селско стопанство  
 

индустрия 2008 - 2009 +8,18 % услуги 2008 - 2009  -13,83 % 
 

mailto:magisteriumbg@gmail.com


 
Общинска програма за управление на отпадъците на община Благоевград 2015 - 

2020г. 
 
 

 Магистериум ООД, magisteriumbg@gmail.com 

56 

реализират тези проекти. 
На човек от населението, регистрираните на територията на община Благоевград 
фирми са повече от тези, регистрирани в съседните общини. Голяма част от тях не 
развиват дейност – действащите в общината фирми са по-малко от 30% от общия брой 
на регистрираните. От друга страна преобладаващата част от фирмите (91%) са с под 
10 служители. Повечето от тези икономически субекти представляват семеен бизнес – 
малки семейни хотели, магазини, заведения. В голямата си част служителите в тези 
фирми са практически „самонаети“. Тези икономически субекти рядко успяват да 
реализират растеж и по правило не използват възможностите за развитие на бизнеса, 
които се предоставят с програмите, финансирани от ЕС. В тази връзка е необходимо 
да бъдат предприети мерки за провеждане на широко-обхватни информационни 
кампании и обучения, които да дадат възможност на тези фирми да се възползват от 
ресурсите, които фондовете предоставят. 
 

V.7. Привлечено публично финансиране 
Фирмите на територията на община Благоевград, както и другите групи бенефициенти 
на средства от оперативните програми, съ-финасирани със средства от ЕС, са 
изключително активни. По данни на ИСУН (Информационната система за управление 
и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България) към края на месец юли 
2013 г. бенефициенти от община Благоевград са спечелили 73 от общо 290те проекта, 
които се изпълняват в рамките на седемте оперативни програми на територията на 
Благоевградска област. Общата стойност на тези 73 проекта е 94 991 519 лв. Освен по 
тези седем програми, бенефициенти от община Благоевград участват активно и в 
оперативните програми за трансгранично, транснационално и регионално 
сътрудничество (таблица №5). 

Таблица №5. 
Бенефициенти Брой 

договори 
Стойност (лв.) Брой бенефициенти 

Област Благоевград 290 329 519 372 147 
Община Благоевград 73 94 991 519 47 
Община Белица 4 1 827 099 1 
Община Гоце Делчев 30 35 817 352 15 
Община Хаджидимово 2 437 868 2 
Община Гърмен 4 2 907 909 3 
Община Сатовча 10 2 838 796 5 
Община Петрич  43 53 349 209 25 
Община Сандански 31 73 027 750 15 
Община Симитли  11 5 851 393 2 
Община Кресна 8 1 963 815 4 
Община Банско 15 25 749 935 7 
Община Разлог 19 13 722 492 9 
Община Струмяни  7 1 931 648 2 
Община Якоруда 12 2 774 769 4 
Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 
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VI.  ЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

В основата на устойчивото развитие за община Благоевград е опазването на природата 
и околната среда. Общината провежда системно политика за подобряване на 
компонентите на околната среда, защита на природното наследство и популяризиране 
на биологичното разнообразие, като се стреми да осигури ефективно и ефикасно 
управление на отпадъците. Естественото разнообразие и силно изразената 
съхраненост на природните дадености допринасят за позитивно развитие на околната 
среда. Грижата за опазване на въздуха, водата, почвата, защитените територии и 
биологичното разнообразие се изразява в непрекъснатия контрол от страна на 
общината, институциите и гражданите и създаване на нетърпимост към нарушаване 
неприкосновеността на природата. Екологичната характеристика се измерва чрез 
следните природни компоненти: 

 
VI.1. Състояние на атмосферния въздух 

Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито 
в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и 
съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или 
антропогенен произход. Качеството на атмосферния въздух (КАВ) се оценява чрез 
норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители 
в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 
часа, 1 година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на 
вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези 
нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат 
превишавани.  
Качеството на атмосферния въздух в община Благоевград се следи чрез пункт за 
мониторинг, част от Националната система за мониторинг на околна среда. 
Автоматична измервателна станция (АИС) за контрол на качеството на атмосферния 
въздух, въведена в експлоатация от 01.01.2008 г, съгласно Заповед № РД-264 от 
28.03.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. Съгласно класификацията по 
чл. 10, ал. 3 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление на КАВ, АИС –
Благоевград е градски фонов пункт, разположен в застроената част на града, без 
преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности. Обхвата на 
АИС – Благоевград е 100 м. - 2 км., разположен в двора на НИХМ-БАН (клон 
Кюстендил), гр. Благоевград. 
Допустими норми на основните показатели, характеризиращи качеството на 
атмосферния въздух за 2010 г. съгласно действащата нормативна уредба са: Бензен - 
СГН+ДО - 5 мкг/м3; Финни прахови частици под10 микрона: СДН – 50 мкг/м3 (да не 
бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година), СГН – 40 мкг/м3; 
Азотен диоксид: СЧН – 200 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти за една 
календарна година), СГН – 40 мкг/м3, Алармен праг - 400 мкг/м3 (измерен през три 
последователни часа от АИС- Благоевград); Серен диоксид: СЧН – 350 мкг/м3 (да не 
бъде превишавана повече от 24 пъти за една календарна година), СДН  – 125 мкг/м3 
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(да не бъде превишавана повече от 3 пъти за една календарна година), Алармен праг – 
500 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС- Благоевград); Озон: Праг 
за информиране на населението (средно часова стойност) - 180 мкг/м3, Праг за 
предупреждение на населението (средно часова стойност) - 240 мкг/м3 (измерен през 
три последователни часа от АИС- Благоевград), Краткосрочна целева норма - 
максимална осемчасова стойност в рамките на денонощието - 120 мкг/м3 (да не се 
превишава повече от 25 пъти в една календарна година, усреднено за тригодишен 
период). 
 

Серен диоксид 
Основен източник на емисии на серен диоксид са процесите, свързани с изгаряне на 
твърди и течни горива, съдържащи сяра. Замърсяването на въздуха със серен диоксид 
се дължи и на промишлени източници, но в по- малка степен. За периода от 
01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. не е установено нарушаване на СЧН и СДН. 
Максималната измерена средночасова концентрация на серен диоксид е 261.42 μg/m³. 
Максималната средноденонощна концентрация на серен диоксид е регистрирана на 
11.02.2012 г.- 107.83 μg/m³. СДН за серен диоксид не може да бъде превишавана 
повече от 3 пъти в годината.  
Като е видно и от таблицата по-долу през 2010 г. и 2012 г. няма регистрирани 
превишения на средночасовата концентрация на серен диоксид, а през 2011 г. е 
регистрирано едно превишение на средноденонощна концентрация на серен диоксид 
(таблица №.6). 

Таблица №6. 
Година Брой 

превишения на 
ПС на СЧН (350 

μg/m³) 

Максимална 
измерена 

(средночасова) 
концентрация / 

μg/m³/ 

Брой 
превишения на 
ПС за СДН /125 

μg/m³/ 

Максимална 
измерена 

средноденонощна 
концентрация/125 

μg/m³/  
2012 0 261,42 0 107,83 
2011 0 321,51 1 179,46 
2010 0 215,46 0 71,9 

Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 
 

Азотен диоксид и азотни оксиди 
Азотните окиси се получават като резултат на всички горивни процеси, в това число и 
в промишлеността. Главен източник за замърсяването, особено в големите градове е 
автомобилния транспорт. Броят на автомобилите расте непрекъснато. Голяма част от 
тях са с дълъг период на експлоатация и с лоши екологични характеристики. 
Замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт може да бъде анализирано 
косвено по нивата на азотни оксиди в атмосферния въздух. За гр. Благоевград 
средногодишната концентрация на азотен диоксид през 2012 г. е 20,12 μg/m³, при 
норма 40 μg/m³. 
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Фини прахови частици (ФПЧ 10) 
През 2012 г. са регистрирани 362 средноденонощни концентрации на ФПЧ10, като 84 
превишават средноденонощната норма (СДН) от 50 μg/m³. Съгласно Наредба 
№12/2010 г. ПС на СДН не може да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на 
една календарна година. На 04.01.2012 г. е измерена максималната концентрация на 
ФПЧ10 – 212,68 μg/m³, което е превишение от 4,254 пъти на СДН. Средногодишната 
концентрация е 41,57 μg/m³, и превишава средногодишната норма от 40 μg/m³. През 
2011 г. са регистрирани 364 средноденонощни концентрации на ФПЧ10, като 106 
превишават средноденонощната норма /СДН/ от 50 μg/m³ (фигура №18). 
 

Фигура №18. Разпределение на средномесечните концентрации на ФПЧ10 

 
Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 
 
Поради влошеното икономическо състояние на населението и масовото използване на 
твърди горива в битовия сектор, в съчетание с неблагоприятни МТО условия за 
разсейване, се наблюдава драстично увеличаване на дните с регистрирани превишения 
през месец декември 2012 г., в сравнение със същия месец на 2010 г. и 2011 г. През 
останалите месеци не се наблюдава рязко увеличение на нивата на ФПЧ10, което се 
дължи на по-меката и топла зима и съответно употребени по- малко твърди горива. 
Най-голямо влияние върху КАВ, по отношение на праховите частици, оказва 
жилищният сектор, най-вече емисиите от локалното отопление на жилищата. В 
община Благоевград няма централизирано отопление. Емисиите от битовото 
отопление с принос към замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10, основно са 
вследствие употребата на твърди горива - въглища, брикети и дърва за огрев. Битовото 
изгаряне на твърди горива е типичен голям източник през зимните месеци. 
Средномесечните концентрации през зимните месеци през 2012 и 2011 г. значително 
надвишават тези през предходните години с изключение на превишения, които са 
били измерени през 2009 г. 
През последните години особено значение придобиват също строителните дейности, 
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както и незадоволителното състояние на инфраструктурата. 
Климатичните условия оказват значително влияние върху КАВ. За района на 
Благоевград са характерни неблагоприятни фактори като топографски особености и 
климатични условия, влошаващи разсейването на локално емитираните замърсители и 
водещи до регистрацията на високи концентрации. Неблагоприятните метеорологични 
условия рефлектират силно върху ниско емитиращите източници - транспорт (с 
целогодишно действие) и битово отопление (със сезонно действие и в пряка 
зависимост от температурата на околната среда). 
Разпределението на концентрациите на ФПЧ10 за периода 01.04.2015 г. до 30.09.2015 
г. спрямо норма СДН е представено на фигура № 19. 
 

Фигура №19. Разпределението на концентрациите на ФПЧ10 

 
Източник: РИОСВ Благоевград 
 

Озон 
Озонът е газ, който присъства естествено в атмосферата. Озонът се намира основно в 
два слоя от атмосферата: около 10% е в тропосферата – слоя, който е най-близо до 
земята и около 90% - в стратосферата на височина над 10 - 16 километра от земната 
повърхност. Озон се образува навсякъде в атмосферата чрез многостепенен химичен 
процес, за който е необходима слънчева светлина. 
Към естествено присъстващия озон в приземните части на атмосферата (тропосфера), 
допълнително се образува още озон, (т.н. “лош озон”) при различни химични реакции, 
в които участват въглеводороди и газове, съдържащи кислород, постъпили в 
атмосферата в резултат на различни човешки дейности или т.н. "прекурсори на озона". 
През 2012 г. са регистрирани 56 превишения на краткосрочната целева норма (КЦН) 
за опазване на човешкото здраве – 120 μg/m³ Нормата КЦН – 120 μg/m³ се спазва от 
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01.01.2010 г. За същият период няма регистрирани превишения на прага за 
информиране на населението (ПИН) над 180 μg/m³ (средночасова стойност). Няма 
регистрирани превишения и през 2011 г. и 2010 г. Разпределението на максималните 
8-часови концентрации на озон за периода 01.04.2015 г. до 30.09.2015 г. спрямо норма 
КЦН е представено на фигура № 20. 

Фигура №20. Разпределението на максималните 8-часови концентрации на озон 

 
Източник: РИОСВ Благоевград 
 

Бензен 
В атмосферата бензена се изхвърля с емисиите от моторните превозни средства и 
изпарение при работа с петрол (бензиностанции, терминали, рафинерии). Бензена е 
основен замърсител и прекурсор на озона. 
Допустими норми и прагове за съдържание на озон в атмосферния въздух - 
средногодишна норма – 5 μg/m³. Измерената средногодишна концентрация за бензен 
за 2012 г. е 0.36 μg/m³, за 2011 г. и 2010 г. е 0,06 μg/m³, което е много под 
средногодишната норма 5 μg/m³. 

Във връзка с поетите ангажименти на Република България за осигуряване постигането 
на установените норми за качеството на атмосферния въздух и на основание чл. 27 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ,бр.45/1996 г., с изм. и доп.), община 
Благоевград е разработила Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния 
въздух (ФПЧ10) на територията на гр. Благоевград, с период на действие 2011 г. – 
2014 г. 
Данните от мониторинга за 2014 г. показват малък напредък по отношение на 
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намаляването на броя на превишенията на средноденонощната и на средногодишната 
норми за ФПЧ10 спрямо данните за 2011 г., поради което не е постигнато 
предвиденото в програмата съответствие с нормите за качество на атмосферния 
въздух (КАВ) за този замърсител. 
Община Благоевград е стартирала процедура по актуализиране на Програма за 
намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и полициклични 
ароматни въглеводороди (ПАВ) на територията на гр. Благоевград, като е сключен 
договор с фирма изпълнител. 
 

VI.2. Води 
Речната мрежа е гъста и се формира главно от малките притоци на р. Струма. 
Подземните води са общи за Благоевградската котловина и обхващат части от 
съседните общини – Невестино, Бобошево и Кочериново. При Благоевград 
подземният отток се подхранва от р. Благоевградска Бистрица. В общината има 30 
топли минерални извори с температура до 55°С, чиято вода се използва за лечение на 
хронични заболявания на периферната нервна система, гинекологични проблеми, 
ревматизъм и др. 
 

VI.2.1. Опазване на повърхностните води 
Оценката по данни от програмите за оперативен мониторинг е направена въз основа 
на сравняване на получените осреднени годишни концентрации на различните 
замърсители с определените стойности на всеки замърсител за всяко състояние по 
избраните класификационни системи,описани в ПУРБ на БДЗБР – Благоевград.  
Оценката на състоянието на повърхностните водни тела – категория „река” и 
категория приравнени към „река” е изготвена като са взети предвид и двата 
компонента на екологичното състоянието – екологичен статус по АИБИ за 
биологичния елемент за качество - макрозообентос, оценка по основните 
физикохимични параметри, подкрепящи биологичните и оценка по специфични 
химични замърсители. Определящо за крайната оценка на състоянието е най-лошото 
от тези три групи параметри за всяко повърхностно водно тяло. 
Оценката на химичното състояние се прави чрез сравняването на стойностите на 
измерените концентрации на приоритетни вещества (Директива 2008/105/ЕО) във 
водите на водните тела с определените за тях стандарти за качество. Повърхностните 
водни тела се определят в добро химично състояние когато изчислените 
средногодишни стойности на концентрациите на приоритетните вещества не 
превишават съответните стандарти за качество. При регистрирани превишения на 
стандартите за качество – водните тела се обявяват в лошо химично състояние.  
Съгласно направената оценка на състоянието по отношение на приоритетни вещества 
за периода 2008 - 2010 година в повърхностните водни тела в Западнобеломорски 
район няма повърхностни водни тела, които да са в лошо химично състояние.  
Всички водни тела от категория „езеро“ се оценяват в много добро 
състояние/потенциал. 
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Основни източници на отпадъчни води са градските канализационни мрежи и по-
големите промишлени обекти, заустващи отпадъчни води в селищните канализации. 
Голяма част от населените места в Областта са с изградени канализационни мрежи, 
които се стопанисват от ВиК дружества. На територията на община Благоевград има 1 
(една) действаща градска пречиствателна станция за отпадъчни води - ГПСОВ гр. 
Благоевград. Изградените локални пречиствателни станции и съоръжения на 
територията на РИОСВ - Благоевград се поддържат сравнително в задоволително 
техническо и експлоатационно състояние (таблица №. 7). 

Таблица №7. 
Наименование Населено място община Място на заустване 

ГПСОВ гр. 

Благоевград 
Гр. Благоевград Благоевград Р. Струма 

„ВиК“ гр. 

Благоевград, 

Канализационен 

колектор-гр. 

Благоевград, кв. 

Струмско 

Гр. Благоевград Благоевград Р. Струма 

Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 
 
Общо отведените отпадъчни води по последни налични данни на НСИ за 2009 г. за 
общината са 9 551,4 хил.куб.м/год. Отведените пречистени води,в т.ч. третирани за 
2009 г. са 8 299,6 хил.куб.м/год., а такива с вкл. вторично пречистване - 7 938,96 
хил.куб.м/год. 
 

VI.2.2. Опазване на повърхностните води 
Съгласно изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и Директивата 
за подземните води 2006/118/ЕС състоянието на подземните води се определя от 
тяхното химично и количествено състояние. За обща крайна оценка на състоянието се 
приема по-лошата от двете оценки: химичното или количественото състояние. 
Оценката на химичното състояние на подземните водни тела през 2012 г. в 
Западнобеломорски район е направена на базата на сравняване на измерените 
концентрации за различните замърсители в пунктовете за мониторинг, данни от 
провеждан собствен мониторинг, изчисляване на средногодишни стойности във всеки 
пункт и за всяко подземно водно тяло и сравняването им със стандартите за качество 
за тези замърсители, дадени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 Наредба 
№1/2007 г – За проучване, опазване и ползване на подземните води. 
В програмите за мониторинг на химичното състояние на територията на РИОСВ - 
Благоевград в Западнобеломорски район за басейново управление са включени 22 
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пункта за мониторинг в 18 подземни водни тела. В програмите за количествен 
мониторинг за 2012 г. са включени 21 пункта за мониторинг в 16 подземни водни тела. 
Направените наблюдения показват, че използваните водни количества не създават 
допълнително понижение на естествените ресурси на подземните води. 
 

VI.3. Земи и почви 
Предвид резултатите от провеждания почвен мониторинг от РИОСВ – Благоевград по 
широк спектър от показатели провежданите дейности от наша страна включващи 
превантивен, текущ и последващ контрол по всички компоненти на околната среда и 
фактори които и влияят, структурата и обемите на производство в региона, 
възраждане на земеделието в последните години, дават основание да се даде 
положителна оценка за състоянието на почвите. Разпределение на почвите по видове 
територии е представено на таблица №. 8). 

Таблица №8. 
Община Обща 

площ 
дка 

В т.ч. 
земеделски 
територии 
дка 

В т.ч. 
горски 
територии 
дка 

В т .ч. 
населени 
места 
дка 

В т.ч. 
водни 
площи 
дка 

В т.ч. 
територии 
добив на 
пол.изкопаеми 
и депа дка 

В т.ч. 
територии 
за тр-т и 
инфр-ра 
дка 

Съот. 
Земед. 
Територия 
– обща 
площ % 

Благоевград 620 118 303 292 271 788 35 999 6 615 36 2 388 48,9 
Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 
 

VI.4. Биологично разнообразие 
Растителният и животински свят на района е изключително богат, което е следствие 
както на благоприятната комбинация фактори - географското местоположение 
(близостта до Средиземноморието), големите височинни разлики, разнообразните 
екологични условия. Наличието на обширни резерватни и паркови площи и 
ограничената антропогенна намеса (особено в пограничните и високопланинските 
части) са дали възможност на съхранение на редица редки и застрашени видове.  
Специфичен характер на растителния свят дават видове от минали геологични епохи - 
терциерни и глациални реликти и видовете с ограничено разпространение - български 
и балкански ендемити.   
Животинският свят се характеризира с голямо видово разнообразие, особено при 
птиците - по долината на Струма минава „Аристотеловият“ миграционен път. През 
зимата тук намират благоприятни условия за живот някои северни птици. 
Най-значимата за туризма защитена територия е Национален парк „Рила”, чиито 
югозападни части (7 177,7 ха) попадат в рамките на района. В рамките на парка и на 
територията на общината е резерват „Парангалица“, който съхранява вековните 
естествени гори от смърч и единственото в България стадо от благородни елени. 
В община Благоевград попадат изцяло или части от различни категории защитени 
територии и обекти по националното екологично законодателство, както и фрагменти 
от защитени зони по НАТУРА 2000. 
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В момента териториите попадащи под закрилата на Закона за защитените територии 
представляват около 5% от цялата територия на Република България. В защитените 
територии влизат над 7% от територията на горските площи. С изграждането на 
националната мрежа от защитени зони се гарантира до голяма степен опазването на 
изключителното природно наследство на България. 
На територията на община Благоевград са обявени следните защитени територии и 
зони, обявени по Закона за защитените територии (таблица №9). 

Таблица №9 
Наименование Категория Цел на обявяване Заповед №РД Площ 

(ха) 

Местоположение 

БЛАТОТО Защитена 

местност 

Опазване на естествено 

блато, представляващо 

рядък и забележителен за 

района естествен 

ландшафт, както и 

местообитание на 

защитени животински 

видове, включително 

блатна костенурка (Emys 

orbicularis) и видове от 

разред Odonatа (водни 

кончета). 

Заповед 

No.РД-472 от 

15.06.2012 

0.87 

Община: 
Благоевград, 
Населено място: 
с. Обел 

 

НАХОДИЩЕ 

НА 

БАЛКАНСКО 

ЧАСОВНИЧЕ 

Защитена 

местност 

Опазване на растителен 

вид Балканско часовниче 

(Erodium absinthoides) и 

неговото местообитание. 

Заповед 

No.РД-451 от 

08.06.2012 

32.67 Община: 
Благоевград, 
Населено място: 
с. Логодаж 

ПАРАНГАЛИЦ

А 

Резерват Вековни девствени 
смърчови гори  

Предмет на опазване 
(видове и местообитания): 
1. Съгл. Заповед за 
обявяване / План за 
управление: Смърч (Picea 
abies), бял бор (Pinus 
sylvestris), обикновенна ела 
(Abies alba), обикновен бук 
(Fagus sylvatica), горска 
светлика (Luzula sylvatica), 
черна боровинка 
(Vaccinium myrtilus), 
златиста кандилка 
(Aquilegia aurea), жълт 
планински крем (Lilium 
jankae), витошко лале 

Постановлени

е на 

Министерски 

Съвет 

No.8517 от 

30.12.1933 

1509.0 

Община: 
Благоевград, 

Населено място: 
с. Бистрица 
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(Trolius europaeus), жълта 
тинтява (Gentiala lutea), 
белодробен лишей (Lobaria 
pulmonaria), мечка (Ursus 
arctos), вълк (Canis lupus), 
благороден елен (Cervus 
elaphus), сърна (Capreolus 
capreolus), лисица (Vulpes 
vulpes), дива свиня (Sus 
scrofa), катерица (Sciurus 
vulgaris), черен кълвач 
(Dryocopos martius), глухар 
(Tetrao urogalus), лещарка 
(Bonasa bonasia), скален 
орел (Aquila chrysaetos), 
усойница (Vipera berus), 
живороден гущер (Lacerta 
vivipara), балканска 
пъстърва (Salmo trutta 
fario); 

ПЕЩЕРА В 

МЕСТНОСТТА 

БОЙЧОВА 

СКАЛА 

Природна 

забележите

лност 

Опазване на пещера Заповед 

No.542 от 

23.05.1984 

4.0 
Община: 

Благоевград, 
Населено място: 

с. Логодаж 

РИЛА Национален 

парк 

Да се запазят завинаги в 
полза на обществото 
комплекси от 
саморегулиращи се 
екосистеми и присъщото 
им видово разнообразие, 
местообитания на редки и 
застрашени видове и 
съобщества, характерни и 
забележителни пейзажи и 
обекти на неживата 
природа, които имат 
световно значение за 
науката и културата. 

Заповед 

No.114 от 

24.02.1992 

Обща 

Площ 

на 

резерва

та: 

81046.0 

част от резервата 
попада в Община: 

Благоевград, 
Населено място: 

с. Бистрица 

Бобошево ЗЗ по 
директиват
а за 
птиците 

1. Опазване и поддържане 
на местообитанията на 
посочените в т. 2 видове 
птици за постигане на 
тяхното благоприятно 
природозащитно 
състояние; 

Бобошево ЗЗ по 
директи
вата за 
птиците 

1. Опазване и 
поддържане на 

местообитанията 
на посочените в т. 
2 видове птици за 

постигане на 
тяхното 

благоприятно 
природозащитно 

състояние; 
Кочериново ЗЗ по 

директиват

а за 

птиците 

1. Опазване и поддържане 

на местообитанията на 

посочените в т. 2 видове 

птици за постигане на 

тяхното благоприятно 

Заповед 

No.РД-770 от 

28.10.2008 

Обща 

площ: 

2434.84 

Част от ЗЗ попада 
в Община: 

Благоевград, 
Населено място: 

с. Дъбрава 
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природозащитно 

състояние; 

2. Възстановяване на 

местообитания на видове 

птици по т. 2, за които е 

необходимо подобряване 

на природозащитното им 

състояние. 

Рила ЗЗ по 

директиват

а за 

птиците 

1. Опазване и поддържане 

на местообитанията на 

посочените в т. 2 видове 

птици за постигане на 

тяхното благоприятно 

природозащитно 

състояние; 

2. Възстановяване на 

местообитания на видове 

птици по т. 2, за които е 

необходимо подобряване 

на природозащитното им 

състояние. 

Предмет на опазване 

(видове и местообитания): 

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от 

ЗБР: Черен щъркел 

(Ciconia nigra), Осояд 

(Pernis apivorus), Орел 

змияр (Circaetus gallicus), 

Скален орел (Aquila 

chrysaetos), Далматински 

сокол (Falco biarmicus), 

Сoкол скитник (Falco 

peregrinus), Ловен сокол 

(Falco cherrug), Лещарка 

(Bonasa bonasia), Глухар 

(Tetrao urogallus), 

Планински кеклик 

(Alectoris graeca), Ливаден 

Заповед 

No.РД-764 от 

28.10.2008 

Обща 

площ: 

77927.1

7 

Част от ЗЗ попада 
в Община: 

Благоевград, 
Населено място: 

с. Бистрица 
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дърдавец (Crex crex), Бухал 

(Bubo bubo), Врабчова 

кукумявка (Glaucidium 

passerinum), Пернатонога 

кукумявка (Aegolius 

funereus), Кoзодой 

(Caprimulgus europaeus), 

Сив кълвач (Picus canus), 

Черен кълвач (Dryocopus 

martius), Среден пъстър 

кълвач (Dendrocopos 

medius), Белогръб кълвач 

(Dendrocopos leucotos), 

Трипръст кълвач (Picoides 

tridactylus), Горска 

чучулига (Lullula arborea), 

Червеногърба сврачка 

(Lanius collurio); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от 

ЗБР: Голям ястреб 

(Accipiter gentilis), Малък 

ястреб (Accipiter nisus), 

Обикновен мишелов (Buteo 

buteo), Черношипа 

ветрушка (Керкенез) (Falco 

tinnunculus), Сoкол орко 

(Falco subbuteo), Речен 

дъждосвирец (Charadrius 

dubius), Късокрил кюкавец 

(Actitis hypoleucos). 

Източник: Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г. 
 
VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

VII.1. Съществуващо състояние при управлението на отпадъци 
Управление на отпадъците е събирането, транспортирането, преработката или 
депонирането, управлението и контролът на отпадъчните материали. Процесът има за 
цел да намали въздействието на отпадъците върху здравето на хората и компонентите 
на околната среда. На територията на община Благоевград се генерират всички видове 
отпадъци: битови, строителни, промишлени и опасни. Видът и количества на 
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генерираните отпадъци зависят от няколко фактора, като разположение на населените 
места, инфраструктура, плътност на застрояване, брой на населението в тях, дейността 
на населението като източник на образуването, икономическото положение, 
промишленост, благосъстояние и др. 
 

VII.1.1. Битови Отпадъци 
По смисъла на ЗУО "Битови отпадъци" са отпадъците, които се образуват от 
домакинствата и отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с 
отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци 
от селското и горското стопанство. Подобните отпадъци не изискват специален 
подход при събиране, транспортиране и третиране. Могат да се изхвърлят в 
обикновени контейнери, да се събират от колите и персонала без да има специални 
изисквания. Те се състоят главно от хартия, пластмаси, стъкло, метали хранителни 
отпадъци, градински отпадъци. Голяма част от този поток може да се рециклира. 
Събирането, извозването и депонирането на отпадъци в община Благоевград се 
извършва от търговско дружество със 100% общинско участие. Генерираните битови 
и строителни отпадъци от всички населени места в общината се депонират на две 
депа, в т.ч. общинско депо за неопасни отпадъци, в с. Бучино (фигура 21 и 22), и депо 
за инертни отпадъци в землищата на с. Изгрев и с.Марулево, общ. Благоевград. 
Съществуващото общинско депо на общината се експлоатира без административна 
процедура, но с Решение на ОбС Благоевград от 1996 г. За депата са утвърдени на 
планове за привеждане в съответствие с нормативната уредба, като мерките по същите 
отдавна са изтекли, а депата ще съществуват до изграждането на регионалната 
система за третиране на отпадъци. 

Фигура №21. Депо за неопасни битови отпадъци в землището на с.Бучино 
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Фигура №22. Депо за неопасни битови отпадъци в землището на с.Бучино 

 
 
Количеството, съставът и свойствата на битовите отпадъци зависи от редица фактори: 
култура на жителите, степен на благоустрояване, вид на отопление на сградите, 
климатични фактори и др. Основен показател при дефиниране на количеството на 
(твърдите битови отпадъци) ТБО е нормата на натрупване, показваща количеството 
отпадъци, образуващи се от установена разчетна единица (1 човек) за определен 
период от време (година, денонощие). Нормата на натрупване се определя както в 
единица маса (кг, т), така и в единица обем (м3\ л):  
а = В/Р. Т където; 
а - норма на натрупване;  
В - количество на отпадъците, (т или м3) ;  
Р - разчетна единица (човек и др.):  
Т период от време. 
 
Количеството, състава и свойствата на ТБО са показатели, на чиято основа се формира 
цялостната политика на управление на отпадъците. 
В "Националния статистически годишник" е отчетена норма на натрупване за 
обхванатото с дейност "сметосъбиране" население в страната от около 500 кг./ж./год. 
През периода 2010 - 2014 г. битовите отпадъци варират в границите между 553 и 396 
кг./жител/година (Таблица №10). Нормата на натрупване на отпадъците достига най-
висока стойност през 2010 г., когато са докладвани 42 420 тона общо събрани битови 
отпадъци за община Благоевград. 
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Таблица № 10. 
Година Количество битови 

отпадъци 
Тон 

Население общо 
(обслужвано и 

необслужвано) по 
данни на НСИ 

Жители 

Норма на натрупване 
кг. /ж ./год. 

2010 42 420 76 708 553 
2011 40625 77 306 526 
2012 33982 77 049 441 
2013 31287 76910 407 
2014 30297 76 571 396 

Източник: НСИ 
 
Предвид фактът, че общинското депо за неопасни отпадъци на Община Благоевград не 
отговаря на нормативните изисквания, респективно няма осигурен входящ контрол и 
измерване на отпадъците с надеждно измервателно устройство/кантар, данните за 
образуваните и депонирани отпадъци, посочени по-горе са определени въз основа на 
обемният принцип. Следва да се отчете и фактът, че в броя на населението не са 
включени студенти, ученици, туристи и други групи, които също имат принос в 
генерираните количества отпадъци. Драстичната разлика между 2010 г. и 2014 г. се 
дължи предимно от въведените със законодателството отчисления и обезпечения. 
Независимо от направените уточнения, и за Община Благоевград са валидни общите 
тенденции за депонирани отпадъци, както и за страната като цяло – намаляване на 
количествата депонирани отпадъци. 
 

 
VII.1.1.1. Морфологичен състав на битовите отпадъци 

В общината не са провеждани практически изследвания за определяне на 
морфологичния състав на образуваните отпадъци. Използваният в настоящата 
програма морфологичен анализ е определен на база налични исторически данни и 
резултатите от подготвеното прединвестиционно проучване за целите на проекта за 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Благоевград“, който не можа да се подготви за финансиране по ОПОС 2007 - 2014 г. 
Съгласно Методика за определяне на морфологичният състав на отпадъците, 
отпадъците формирани на територията на Община Благоевград имат следният 
количествен и качествен състав, представен на таблица №11. 

Таблица №11. Състав на отпадъците 
Населени 
места  

под 3 хиляди  3-25 хиляди  25-50 хиляди  50-150 
хиляди  

над 150 
хиляди  

Хранителни  15,60% 23,20% 28,00% 30,60% 28,90% 
Хартия  6,10% 8,50% 8,10% 9,40% 11,40% 
Картон  4,00% 5,50% 6,90% 8,20% 9,40% 
Пластмаса  10,30% 10,10% 12,80% 15,40% 11,30% 
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Текстил  2,00% 3,70% 2,90% 2,90% 2,80% 
Гума  1,00% 0,90% 1,00% 1,00% 0,90% 
Кожа  1,00% 0,90% 1,00% 1,00% 0,90% 
Градински  30,90% 21,70% 13,10% 11,00% 11,00% 
Дървесни  2,90% 2,00% 2,90% 2,10% 2,00% 
Стъкло  2,40% 6,10% 7,00% 7,80% 9,20% 
Метали  1,90% 2,00% 2,00% 2,00% 1,90% 
Инертни  21,30% 14,80% 13,70% 8,00% 9,70% 
Опасни  0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 
Общо  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 
Забележка: В зелен цвят са маркирани данните съотносими за гр. Благоевград и 
населените места в териториалният обхват на Община Благоевград. 
 
За определянето на морфологичния състав на образуваните битови отпадъци са 
използвани следните изходни данни: 
 

Таблица №12. Население (по данни на НСИ за 2014 г.) 
Населени места  НН 

кг./ж./год. 
Жители 
 

Отпадъци  
т./год. 

под 3 хиляди 241,7 6 278 1 517 
50-150 хиляди 349,6 70 293 24 574 
Общо  76 571 26 091 
 

Таблица №13. Състав на отделните фракции в битовите отпадъци (по методика) 
2012 - 1015 г. под 3 хиляди под 3 хиляди 50-150 хил. 50-150 хиляди 

 кг./ж./г.  кг./ж./г. 
Хранителни  15,60%  37,7 30,60%  107,0 
Хартия  6,10%  14,7 9,40%  32,9 
Картон  4,00%  9,7 8,20%  28,7 
Пластмаса  10,30%  24,9 15,40%  53,8 
Текстил  2,00%  4,8 2,90%  10,1 
Гума  1,00%  2,4 1,00%  3,5 
Кожа  1,00%  2,4 1,00%  3,5 
Градински  30,90%  74,7 11,00%  38,5 
Дървесни  2,90%  7,0 2,10%  7,2 
Стъкло  2,40%  5,8 7,80%  27,3 
Метали  1,90%  4,6 2,00%  7,0 
Инертни  21,30%  51,5 8,00%  28 
Опасни  0,60%  1,5 0,60%  2,1 
Общо  100,00%  241,7 100,00%  349,6 
 

Таблица №14. Количество на отделните фракции и процентното им съдържание 
 села град общо среден 
 т./год. т./год. т./год. % 
Хранителни  236,7 7 521.4 7 758,1 29,7 
Хартия  92,3 2 312.6 2 404,9 9,2 
Картон  60,9 2 017.4 2 078,3 8,0 
Пластмаса  156,3 3 781.8 3938,1 15,1 
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Текстил  30,1 710 740,1 2,3 
Гума  15,1 246,0 261,1 2,8 
Кожа  15,1 246,0 261,1 1,0 
Градински  469 2 706,3 3 175,3 1,0 
Дървесни  43,9 506,1 550,0 12,2 
Стъкло  36,4 1 919,1 1955,5 2,1 
Метали  28,9 492,1 521,1 7,5 
Инертни  323,3 1 968,2 2 291,5 8,8 
Опасни  9,4 147,6 157,0 0,6 
Общо  1 517 24 574 26 091 100 
 
В резултат от горната таблица лесно се установява процента на рециклируемата 
фракция в общия обем на битовите отпадъци: 41,9%, като в тегловно отношение 
отпадъците от хартия, картон, пластмаси, стъкло и метали представляват 
10 868,9 т./год. и биоразградими отпадъци, които имат съществен принос в общият 
отпадъчен поток. Видно от таблица №14, същите възлизат на 43,9% от общото 
количество на образуваните отпадъци. 
 
В различните общини количеството и морфологичния състав на образуваните битови 
отпадъци варира в зависимост от функционалния тип на населените места в общината, 
социалния статус на населението и т.н. Морфологичния състав е характеристика, 
изразяваща количеството на отделните видове отпадъци (хартия, хранителни 
отпадъци, пластмаса, текстил, стъкло, метали, опасни отпадъци и др.), изразено в 
процент спрямо общото количество на отпадъците.  
Основна предпоставка за адекватно определяне на състава на битовите отпадъци е 
правилното дефиниране и оценка на различните отпадъчни потоци на територията на 
общината и определянето на тяхната тежест по отношение на общото количество 
образувани отпадъци. В този ред на мисли, освен битовите отпадъци обхванати от 
системата за сметосъбиране, трябва да бъдат отчетени и различните потоци отпадъци 
за рециклиране, както и други фракции разделно събрани отпадъци, напр. зелени и 
други биоразградими отпадъци.  
Практическото провеждане на морфологичен анализ е детайлно описано в методиката 
на МОСВ, където най-общо процеса протичащ в три фази: 

• Първоначален етап - при който се извършва определяне на целите, 
идентификация на  ключовите променливи (потоци отпадъци), съставяне на 
план за опробване и подготовка; 

• Етап на извършване на морфологичните изследвания, като паралелно с това се 
извършва и контрол на качеството на работата; 

• Трети, заключителен етап - изчисляване и евентуално анализиране на 
получените резултати, верификация на данните и изводи. 

Освен това, жителите на дадена административна единица образуват различно 
количество отпадъци с различен състав. Тези показатели зависят от социалния статус, 
битовите особености на средата, изградената култура на потребление и други фактори. 
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За да се отчете в максимална степен влиянието на тези фактори, се извършва 
зониране-разделяне на образуващите отпадъци индивиди в характерни групи (зони) 
със сходни показатели. Определянето на видовете зони е ключов елемент с оглед, 
както на по-пълното охарактеризиране на състава на отпадъците, така и при 
определяне на параметрите при извършването му (необходим брой проби за зоната, 
сезон, разходи по извършване на анализа и т.н.). За да може да се направи сравнително 
точна характеристика на състава на битовите отпадъци, при отчитане на целите за 
рециклиране за региона, минималния брой на пробите, които следва да се извършат в 
общините зависят от количеството генерирани битови отпадъци и варират от по една 
проба на сезон или общо минимум 4 проби за година (за общини генериращи 
отпадъци до 5 000 т/год.) до по осемнадесет проба на сезон или общо минимум 72 
проби за година (за общини генериращи отпадъци над 500 000 т/год.). Всяко 
увеличение на броя проби на сезон ще води до повишаване достоверността на 
получените данни и постигнатите резултати. Реалното и качествено извършване на 
морфологичния анализ на образуваните битови отпадъци е дейност, която 
практически следва да обхване четирите сезона, за да може адекватно да бъде 
определен състава. 
С Наредба №8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация 
на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване на отпадъци (заменена с 
Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци) са 
въведени изисквания за поетапно намаляване количеството на депонираните 
биоразградими отпадъци. Към момента не се прилагат практики за осигуряване 
изпълнението на това изискване. В тази връзка и в съответствие с целите на 
Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 - 2020 г. се предвижда 
подготовката на проектно предложение за изграждане на инсталация за третиране на 
„зелени” и на биоразградими отпадъци. За целите на което след провеждане на 
морфологичния анализ на образуваните битови отпадъци ще бъде подготвен масов 
баланс на отпадъците. 
Дейностите по третиране на битовите отпадъци включват: събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депото; поддържане на депо за ТБО в с. Бучино; 
лятно и зимно почистване на улици, тротоари и други обществени терени. 
Ежегодно със заповед на Кмета на Общината се определят районите за организирано 
сметосъбиране и се утвърждава график за почистване, сметосъбиране, сметоизвозване, 
снегопочистване и опесъчаване. За 2015 г. дейностите по сметосъбиране и 
сметоизвозване са определени със Заповед №1460/29.10.2014 г. на кмета на община 
Благоевград. 
 

VII.1.2. Биоотпадъци 
С приетата през 2013 г. Наредба за разделно събиране на биоотпадъците се определят 
изискванията към процесите по разделното събиране на биоотпадъците и се 
регламентират цели за оползотворяване. Разпоредбите на наредбата следва да се 
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прилагат за всички биоотпадъци с произход от домакинствата и други обекти, 
обхванати от общинските системи за разделно събиране, както и от лицата, които 
образуват биоотпадъци, но не са обхванати от общинските системи за разделно 
събиране. По данни на ИАОС във връзка с информацията по чл. 12, ал.3 от Наредбата 
за разделно събиране на биоотпадъците, община Благоевград през 2014 г. 67 тона 
биоотпадъци са предадени директно за депониране, 6 360 тона са събраните битови 
отпадъци, предадени за оползотворяване, в т.ч. рециклиране 
(http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-razd-sub). 
Към момента не се извършва разделно събиране на биоотпадъци с изключение на 
зелените отпадъци от поддържането на зелената система на града. Понастоящем 
съществуващите практики в община Благоевград не осигуряват съвместно 
постигането на регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите 
биоотпадъци по чл. 8 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците:  

• до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

• до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

• до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

 
VII.1.3. Строителни отпадъци 

Строителните отпадъци се формират при строителство, събаряне, ремонт и 
реконструкция на сгради и други обекти. 
Основното количество строителни отпадъци на територията на община Благоевград се 
генерират от строително-монтажните дейности при изпълнението на 
инфраструктурните проекти, изпълнявани на територията на общината и от дейността 
на фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност. Малка част от отпадъците се 
образуват и от домакинствата. Населението събира смесено строителните отпадъци с 
битовите, което води до нерегламентираното изхвърляне на строителните отпадъци в 
контейнерите за смесени битови отпадъци. 
От общинската администрация се издава Разрешение за насочване за третиране и 
транспортиране на земни маси и строителни отпадъци от строителни обекти на 
територията на община Благоевград (съгласно чл. 70 от Наредбата за управление на 
отпадъците на територията  на община Благоевград). 
Определено е място за извозване и депониране на строителни инертни отпадъци (депо 
с. Изгрев), но количествата не се отчитат и не могат да се направят коректни изводи за 
тенденциите на образуване на този вид отпадък. 
В настоящият момент в изпълнение на специалното законодателство, Кмета на 
общината съгласува планове за управление на отпадъците, които са неразделна част от 
проектната документация на строящи се обекти. В общината няма данни относно 
изпълнението на плановете, както и количествени показатели за образувани и 
третирани СО. 
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Информация се набира основно от отчетите на оператора на двете депа, , където 
данните за 2015 г. са до месец октомври (таблица №15). 
 

Таблица №15. Количества депонирани СО и земни маси 
Година Количество СО постъпили 

на депо 
тон 

Количество земни маси, постъпили на 
депо 
Тон 

2012 4558 16112 
2013 2526,70 11623 
2014 1637,7 15978,9 
2015 1805 6052,8 

Източник: Община Благоевград 
 
Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното им 
изхвърляне от граждани и фирми, което води до формирането на нерегламентирани 
замърсявания. Друг сериозен проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в 
контейнерите за битови отпадъци или отпадъци от опаковки, което води до тяхното 
повреждане, а от тежината им се повреждат и повдигащите механизми на 
сметосъбиращите специализирани автомобили. 
Преди започване на СМР и/или премахване на строеж възложителят е отговорен за 
изготвянето на план за управление на строителните отпадъци по изискванията на чл. 4 
от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали (обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.). В процеса на договаряне за 
възлагане на СМР и/или премахване на строеж, възложителят или упълномощено от 
него длъжностно лице: 

• определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за 
съответния строеж; 

• възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за 
спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и 
оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали 
и/или оползотворяване на СО в обратни насипи. 

Кметът на Община Благоевград или оправомощено длъжностно лице одобрява 
планове за управление на СО в случаите, когато инвестиционните проекти се 
одобряват от общината и когато се отнасят за обекти, за които не се изисква одобрен 
инвестиционен проект и обектът ще се реализира на територията на община 
Благоевград. 
Изискванията за план за управление на СО не се прилагат по отношение на:  

• премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по- малка от 100 кв.м; 
• реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по- малка от 500 кв. м; 
• промяна предназначението на строежи с РЗП, по- малка от 500 кв.м; 
• строеж на сгради с РЗП, по- малка от 300 кв.м; 
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• премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, 
когато е наредено по спешност от компетентен орган; 

• всички текущи ремонти. 

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на 
обектите, за строежите, за които не се упражнява строителен надзор се установяват с 
отчет до кмета на общината по Приложение № 7 съгласно Наредба за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В отчета 
се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни 
отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията 
на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи 
предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен 
документ за извършване на дейности с отпадъци. 
 

VII.1.4. Едрогабаритни отпадъци 
В общината няма функциониращи системи за събиране на едрогабаритни отпадъци и 
не е налична информация за техния вид, състав и количества. 
Кмета на Община Благоевград е задължен да осигури площадка за безвъзмездно 
предаване на разделно събраните отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 
отпадъци, опасни отпадъци и други, съгласно чл. 19, ал. 3, т.11 от Закона за 
управление на отпадъците. Тази площадка е заложена за изграждане с регионалната 
система за управление на отпадъците на регион Благоевград. Площадката е 
разположена в УПИ ХХ618.21, в регулационните граници на гр. Благоевград, в 
промишлена зона на града. Транспортният достъп до площадката ще се осигурява от 
съществуващата улична мрежа на града. Достъпът до самата площадка ще се 
осъществи от вътрешна улица от североизток в промишлената зона на града. Тя ще се 
проектира като набор от покрити складови площи за отделните видове отпадъци, 
лесно достъпни от асфалтиран вътрешен път през цялата площадка, с отделни вход за 
леки автомобили и изход. Функцията, която ще изпълнява площадката е приемане на 
тези отпадъци и временното им съхранение до предаването им за крайно 
обезвреждане в съдове или определени складови площадки в рамките на терена. 
 

VII.1.5. Утайки от ПСОВ 
Събирането, третирането и обезвреждането на утайките от ГПСОВ, представлява 
неразделна част от системата за интегрирано управление на отпадъците в рамките на 
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, като съответства 
на основните приоритети, а именно: 

• създаване на адекватна система от съоръжения и практики за предварително 
третиране на утайки от ГПСОВ; 

• разширяване на обхвата на прилаганите практики за оползотворяване и 
обезвреждане и изграждане на необходимата инфраструктура; 

• намаляване на съдържанието на тежки метали в утайките. 
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Утайките се третират преди обезвреждане или оползотворяване, за да се намали 
съдържанието на вода, склонността им към ферментация и наличието на патогенни 
микроорганизми. В страната се използват следните методи за предварително 
третиране преди извършване на крайните операции по оползотворяване или 
обезвреждане на утайките.  
 
Анаеробно третиране 
Анаеробно изгниване в метантанк при температура най-малко 35°С в продължение на 
15 дни и допълнително 15 дневно престояване на изсушителни полета, където под 
действие на мезофилни бактерии органичното вещество на утайките се разграждат до 
образуване на биогаз, който може да се използва за подгряване и допълнително 
сушене на утайките. В резултат на анаеробното изгниване в метантанка, органичното 
вещество на утайките намалява с до 30 - 40%.  
 
Мезофилно третиране 
Методът е подобен на анаеробното изгниване в метантанкове, но се извършва в 
открити резервоари или лагуни без допълнително поддържане на температурата. 
Скоростта и степента на изгниване е различна в зависимост от сезона, като по този 
начин времето за третиране се увеличава и може да достигне до две години. 
 
Обезводняване 
Най-често използваният метод за обезводняване на утайките е чрез използване на 
центрофуги, филтър преси и изсушителни полета. Процесът на механично 
обезводняване се прилага както към сурови, непреработени, така и към стабилизирани 
чрез анаеробно третиране утайки. В резултат съдържанието на сухо вещество (СВ) 
нараства и в утайките след филтър преса достига 20 - 30%. Обезводнените утайки се 
съхраняват на площадки, където допълнително се стабилизират и изсушават. 
 
Други методи 
Третиране с вар на сурови утайки. Суровите обезводнени утайки може да се смесват с 
вар, в количество достатъчно за повишаване на рН над 12 и задържане при тези 
условия за 2 часа с цел поддържане на температура на сместа над 70°C. Разходът на 
вар може да достигне до около 500 кг на тон СВ в утайката. Вместо вар може да се 
използва по-евтин прах от филтрите на циментови пещи. След обработка с вар 
съдържанието на СВ в утайките нараства до 37%.  
 
Компостирането на сурови утайки е биохимичен процес, който се извършва под 
действието на микроорганизми при работна температура 45 - 55°C. Процесът изисква 
добавяне на 20 - 50% спрямо общото сухо вещество обемен материал под формата на 
дървесни стърготини и кори, слама, узрял компост и др. за подсигуряване на аериране 
на материала. Съдържанието на СВ нараства до 50%. 
 

mailto:magisteriumbg@gmail.com


 
Общинска програма за управление на отпадъците на община Благоевград 2015 - 

2020г. 
 
 

 Магистериум ООД, magisteriumbg@gmail.com 

79 

Термичното сушене е процес, който се прилага за предварително обезводнени утайки - 
сурови или след анаеробно изгниване. Процесът се провежда при температура над 
80°C до съдържание на СВ 80 - 95%. Процесът е свързан със значителен разход на 
енергия в зависимост от съдържанието на СВ в постъпващия и крайния материал. 
Енергията може да бъде набавена от изгаряне на образувания биогаз или чрез 
използване на енергия от външен източник. 
 
Утайките могат да се подлагат на обработка по няколко от изброените методи. 
Изборът на начин за предварително третиране на утайките се определя в зависимост 
от метода за крайното им оползотворяване или обезвреждане. 
По-големи обекти, източници на отпадъчни производствени води, които имат 
изградени ПСОВ и пречиствателни съоръжения: 

• гр. Благоевград - Населеното място е със смесен тип канализационна система. 
Състоянието на съществуващата канализационна система е добро. Извършвана 
е реконструкция на ВиК мрежата на Благоевград. През 2009 г. стартира 
експлоатацията на ГПСОВ гр. Благоевград, която пречиства отпадъчните 
битови и промишлени води на Благоевград и някои от околните селища. 
Обектът е включен в списъка за Задължителен контрол през 2012 г. 
Екологичните ползи от реализацията на ГПСОВ са: подобряване екологичното 
състояние на р. Бл. Бистрица; възстановяване на рекреационните й 
възможности; ще се преустанови постъпването в р. Струма на следните товари: 
9120 кг/ден. БПК5 , 4275 кг/ден. НРВ, 1311 кг/ден. Амонячен азот и 256 кг/ден. 
общ фосфор; опазване чистотата на водите на р. Струма, която е трансгранично 
водно течение; 

• „Струматекс” АД гр. Благоевград, ПСОВ към багрилен цех; 
• „Високоговорители” АД гр. Благоевград, ПСОВ към галваничен цех; 
• „Бистрица” ЕООД гр. Благоевград, ТМСИ гр. Благоевград; 
• „Агромах” ЕООД с. Бело поле, Производствена площадка с. Бело поле; 
• „ЗИИУ Стандарт” АД гр. Благоевград, ПСОВ към галваничен цех; 
• „26 май” ЕООД гр. Благоевград, ПСОВ към Галваничен цех; 
• „Карлсберг” ЕАД гр.София, Пивоварна Благоевград; 
• „Благоевград БТ” АД гр. Благоевград; 
• „КФМ” ООД гр. Благоевград, Месопреработващо предприятие. 
• „Струматекс” АД гр. Благоевград, ПСОВ към багрилен цех (обекти, който има 

изградени работеща ефективно ПОСВ); 
• „ЗИИУ Стандарт” АД гр. Благоевград, ПСОВ към галваничен цех (обекти, 

който има изградени работеща ефективно ПОСВ); 
• „Карлсберг” ЕАД гр.София, Пивоварна Благоевград (обект който има 

изградени ПСОВ и локални пречиствателни съоръжения, които не работят 
ефективно); 

• „Агромах“ ЕООД с.Бело поле, ТМСИ с.Бело поле, Община Благоевград 
Благоевград (обект който има изградени ПСОВ и локални пречиствателни 
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съоръжения, които не работят ефективно). 
 
С изключение на гр. Благоевград всички населени места в териториалния обхват са 
без изградени ПСОВ. 
В следващата таблица е посочено количеството на утайките, генерирани от ПСОВ на 
общините от общината по данни на РИОСВ Благоевград. 

Таблица 16. 
Година Количество УТАЙКИ и отпадъци от решетки и 

пясъкоуловители постъпили на депо 
тон 

2011 40 625 
2012 33 782 
2013 31 369 
2014 30 297 
2015(вкл. Октомври) 24 803 

Източник: Община Благоевград 
 
През последните години 2014 и 2015 г., утайките от ПСОВ - Благоевград след 
изсушаване и стабилизиране на собствена площадка се използват за наторяване на 
земеделски земи и рекултивация на нарушени терени. За дейностите по 
оползотворяване са издавани документи по ЗУО, и такива не са открити в регистрите 
на РИОСВ-Благоевград и ИАОС, гр. София. 
 

VII.1.6. Производствени отпадъци 
„Производствени отпадъци“ са отпадъците от добив на суровини и енергия, 
производствени дейности и търговия с материали и продукти. Текущата практика е 
отпадъците от търговски обекти и производствените отпадъци, образувани от малките 
и средни предприятия да се събират и третират заедно с битовите отпадъци. 
Управлението на производствените отпадъци е задължение на предприятията, които 
ги образуват. На територията на Община Благоевград се формира отпадъци, типични 
за производствените предприятия в общината - органични отпадъци от хранително 
вкусовата промишленост, дървесни и текстилни отпадъци от дървопреработващата и 
шивашката промишленост. 
Неопасните отпадъци, образувани от производствените предприятия се смесват с 
битовите отпадъци и се депонират на общинското депо.  
Основните проблеми при третиране на производствените отпадъци са свързани с:  

• липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци – напр. 
рециклиране на текстилни отпадъци, което води до смесването им с битовите 
отпадъци и невъзможност за отчитане на количествата им;  

• непълното организиране на разделно събиране и оттам невъзможността за 
рециклиране и оползотворяване и отчитане на количествата;  
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• депониране на голяма част от производствените отпадъци, което води до 
бързото изчерпване на капацитета на регионалното депо. 

 
Съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредба №1 от04.06.2014 г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 
на публични регистри, задължени да предоставят отчети са лицата, чиято дейност е 
свързана с образуване на производствени отпадъци, с изключение на отпадъците, 
образувани от домакинства, търговските и административните сгради. ИАОС е 
отговорната институция за събиране на информация по НАРЕДБА №1 от 04.06.2014 г. 
Информацията се събира ежегодно посредством годишни отчети. Съгласно чл. 44, ал 6 
от Закона за управление на отпадъците, годишните отчети за отпадъци се предоставят 
в ИАОС. 
По данни от Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности 
с отпадъци, поддържан в ИАОС, лицата притежаващи разрешителни за дейности с 
отпадъци на територията на община Благоевград са представени на таблица №17. 

Таблица №17. 
Дружество Разрешение № Код Операция 

„НИКО КАР“ЕООД 01-ДО-249-00 от 
08.03.2013 г. 

160104*, 160106 R12 и R13 

„Г-ОРАКОВ“ЕООД 01-ДО-250-00 от 
08.03.2013 г. 

160104* R12 и R13 

„РОСИВО“ ЕООД 01-ДО-251-00 от 
08.03.2013 г. 

020110, 160104*,  R12 и R13 
120101, 120103, 
160103,    

R13 

ЕТ „ВСЕМИРА-
ЛЕК-ЕМИЛ 
ВОЙНОВ“ 

01-ДО-254-0 от 
29.03.2013 г 

160104* R12 и R13 

ЕТ „ИНВИКТО – 
ХРИСТО 
МИЛЕНКОВ“ 

01-ДО-271-2 от 
27.07.2015 г 

02 01 04, 07 02 
13 , 12 01 05, 16 
01 019, 17 02 03, 
19 12 01, 19 12 
04,  

R12 и R13 

„КИОГ“ ЕООД 01-ДО-278-0 от 
21.02.2014 г 

16 06 01*, 16 01 
07*, 13 02 04* , 
13 02 05*, 13 02 
06*, 13 02 07*, 
13 02 08*, 16 01 
03,, 16 01 12 

R12 и R13 

„ЕВИ И БЕТИ“ 
ЕООД 

01-ДО-273-0 от 
23.05.2013 г. 

16 01 04*,16 02 
11*,16 02 12*,16 
02 13*,16 02 14, 
16 02 15*,16 02 
16, 16 06 01*, 

R12 и R13 
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„РОВОТЕЛ СТИЙЛ“ 
ООД 

01-ДО-258-0 от 
08.04.2013 г. 

16 01 03, 16 01 
04*,16 01 06, 16 
02 11*,16 02 
12*,16 02 13*,16 
02 14, 16 06 
01*,16 06 02*,16 
06 03*,16 06 04, 
16 06 05, 19 12 
01, 19 12 04, 19 
12 12, 

R12 и R13 

„СКРИНО“ ЕООД 01-ДО-261-3 от 
28.04.2015 г. 

16 01 03, 16 01 
04*,16 01 06, 16 
02 11*,16 02 
12*,16 02 13*,16 
02 14, 16 06 
01*,16 06 02*,16 
06 03*,16 06 04, 
16 06 05, 19 12 
01, 19 12 04, 19 
12 12, 

R12 и R13 

„УНИТРЕЙД 
БЛАГОЕВГРАД” 
ЕООД 

01 – ДО – 280– 0 от 
01.07.2014 г. 

02 01 10, 12 01 
01, 12 01 02, 12 
01 03, 12 01 04, 
16 01 17, 16 01 
18, 17 04 01, 17 
04 02, 17 04 03, 
17 04 04, 17 04 
05, 17 04 06, 17 
04 07, 17 04 11, 
19 10 01, 19 10 
02, 19 12 02, 19 
12 03 

R12 и R13 

„ФЕНИКС 
БЛАГОЕВГРАД” 
ООД 

01 – ДО – 263 – 0 от 
26.04.2013 г. 

16 01 04*,16 01 
06, 16 01 19, 16 
06 01*,16 06 
02*,17 02 02, 17 
02 03, 

R12 и R13 

Източник: РИОСВ Благоевград 
 
 

VII.1.7. Масово разпространени отпадъци 
Масово разпространените отпадъци са: отпадъци от опаковки; негодни за употреба 
батерии и акумулатори (НУБА); излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); отработени 
масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми (ИУГ). Лицата, пускащи 
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на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци са задължени да организират системи за разделно събиране, повторна 
употреба, рециклиране и оползотворяване. Тяхно задължение е и постигането на цели 
за рециклиране и оползотворяване, което може да бъде изпълнено индивидуално чрез 
обратно приемане на отпадъци от съответните продукти в местата на продажбата им 
или чрез колективни системи, представлявани от организации по оползотворяване. 
Целите не могат да се постигнат без съдействието на органите на местната власт, 
които с помощта на организации и/или фирми, притежаващи разрешения за дейности 
с отпадъци организират разделното събиране на масово разпространените отпадъци, 
образувани от дейността на домакинствата.  
Кмета на Общината е отговорен за събиране на отпадъците от населението, 
следователно и за организиране и подпомагане на дейностите по разделното събиране 
на масово разпространени отпадъци и предаването им за оползотворяване. 
 

VII.1.7.1. Отпадъци от опаковки 
В Община Благоевград е изградена система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа.  
Кметът на общината има задължения по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО относно отпадъци от 
опаковки, като сключва договори за изграждане на система за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината при минимални параметри на 
системата съгласно чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, 
със: 

• организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда 
на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или 

• други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден 
по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по 
събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 
територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено 
по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС). 

 
Общината има сключен договор за сътрудничество с организация по оползотворяване 
на отпадъци от опаковки - „ЕКОБУЛПАК“ АД, която обслужва системата на 
територията на община Благоевград. 
По данни на ИАОС за 2014 г., количеството на разделно събраните отпадъци на 
територията на община Благоевград, в т.ч.: хартия и картон, стъкло, метали, 
пластмаси, едрогабаритни, дървесни, текстилни, биоразградими, опаковки, ИУЕЕО, 
НУБА, ИУГ и др. и предадени в съоръжения за третиране на отпадъци се равняват на 
275,5 тона. От тях рециклируеми: хартия – 74,25 тона, пластмаса – 21,21 тона, метал – 
0,60 тона и стъкло – 25,63 тона или общо 121,69 тона. 
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Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, предприемат мерки за постигане на 
следните цели по оползотворяване и рециклиране, представени на следващата 
таблица. 

Таблица № 18. 
Цели 2009 2010 2011 2012 2013 

Оползотворяване 46% 48% 50% 53% 56% 
Рециклиране 45% 47% 49% 52% 54,9% 

Специфични 
цели по 
материали 

17% 
пластмаси 

46% стъкло 
60% хартия 
50% метали 

15% 
дървесина 

19% 
пластмаси 

51% стъкло 
60% хартия 
50% метали 

15% 
дървесина 

20% 
пластмаси 

55% стъкло 
60% хартия 
50% метали 

15% 
дървесина 

22% 
пластмаси 

59,6% 
стъкло 

60% хартия 
50% метали 

15% 
дървесина 

22,5% 
пластмаси 

60% стъкло 
60% хартия 
50% метали 

15% 
дървесина 

Източник: Доклад на ИАОС съгласно чл. 53 от Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки 
 
Лицата, които пускат на пазара полимерни торбички имат задължение да се 
регистрират в регистър, поддържан от ИАОС, като всички данни от регистъра са 
публично достъпни. В община Благоевград, към момента на изготвяне на настоящата 
програмата в публичният регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни 
торбички, поддържан от ИАОС име едно регистрирано лице: ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД в 
с. Капатово. 
 

VII.1.7.2. Негодни за употреба батерии и акумулатори 
Съгласно изискванията Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и 
акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори в 
търговските обекти в общината са поставени съдове за обратно приемане на отпадъци 
от портативни батерии. Лицата, които пускат на пазара БА са длъжни да осигурят 
събирането на количество НУБА, отговарящо на съответния за вида БА коефициент 
на събираемост, като целите по събиране за 2013 г. са посочени на следващата 
таблица. 

Таблица № 19. 
НУПБА НУАБА НУИБА 

≥ 35% коефициент на 
събираемост 

≥ 100% коефициент на 
събираемост 

≥ 25% коефициент на 
събираемост 

Източник: Доклад на ИАОС съгласно чл. 63 от Наредбата за БАНУБА  

Лицата, които пускат на пазара БА, включително вградени в уреди и моторни 
превозни, предприемат мерки за постигане на следните цели по рециклиране за 2013 г. 
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Таблица № 20. 
Оловно-кисели БА Никел-кадмиеви БА Други БА 

≥ 65% рециклиране от 
теглото на материалите 

≥ 75% рециклиране от теглото 
на материалите 

≥ 50 % рециклиране от 
теглото на материалите 

възможно най-висока 
степен на рециклиране на 

оловото 

възможно най-висока степен на 
рециклиране на кадмия 

 

Източник: Доклад на ИАОС съгласно чл. 63 от Наредбата за БАНУБА 
 
„Негодни за употреба батерии и акумулатори” са батерии и акумулатори, които не 
могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за 
оползотворяване или обезвреждане. 
Съгласно Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори, кметът на общината има задължение да сключи договор с организация 
по оползотворяване на НУБА или с лица, притежаващи разрешение или 
регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО. 
Община Благоевград има сключен договор с лице, притежаващо документи по чл. 35 
от ЗУО, в т.ч. разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци и 
регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, издадени от директора на 
РИОСВ Благоевград. 
Общината възлага, чрез сключения договор на изпълнителя да осигури последващо 
третиране, съхраняване, предварително третиране, повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване и/или обезвреждане на събраните в системата НУБА. 
Системата за разделно събиране на НУБА се осъществява чрез площадките за 
събиране и съхраняване на отпадъци на изпълнителя, който са включени в неговото 
разрешително. 
В община Благоевград има едно регистрирано лице, пускащо на пазара БА, 
регистрирани в публичният регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и 
акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства, 
поддържан от ИАОС, а именно: ДРКА ЕООД. 
На територията на община Благоевград има 4 дружества, притежаващи разрешение за 
извършване на дейности по третиране на НУБА. 
 

VII.1.7.3. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване 
С Наредбата за електрическо и електронно оборудване се регламентират изискванията 
за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и за събирането, 
транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, повторното 
използване, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязлото от 
употреба електрическо и електронно оборудване. Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, 
предназначено за употреба извън бита са длъжни да осигурят разделното събиране на 
цялото количество ИУЕЕО, маркирано и образувано от пуснатите на пазара от него 
ЕЕО без заплащане от страна на притежателите на ИУЕЕО. Притежателите на 
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ИУЕЕО, което е образувано от източници извън бита и не е маркирано съгласно 
изискванията, отговарят за неговото разделно събиране, транспортиране, съхраняване, 
предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане. 
Количеството отпадъци, получени след употребата на ЕЕО, което всяко отделно лице 
е длъжно да събере за изпълнение на задълженията си, е равно на частта от 
количеството, за което са отговорни всички лица, пускащи на пазара ЕЕО, 
съответстваща на пазарния му дял в Република България през същата година. Цялото 
ИУЕЕО, разделно събрано в съответствие с разпоредбите на Наредбата за ЕЕО, трябва 
да се предава за повторно използване като цял уред или за предварително третиране, 
рециклиране и/или оползотворяване. Изпращането на ИУЕЕО, както и на компоненти, 
материали и вещества от ИУЕЕО от територията на страната към територията на друга 
държава-членка на ЕО, и/или изнасянето им с цел оползотворяване, в т.ч. 
рециклиране, извършено при спазване изискванията на Регламент №1013/2006 за 
превоз на отпадъци на Европейската общност, се зачита за изпълнение на заложените 
цели в Наредбата за ЕЕО. 
Община Благоевград има сключен договор с лице, притежаващо документи по чл. 35 
от ЗУО, в т.ч. разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци и 
регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, издадени от директора на 
РИОСВ Благоевград. Общината възлага, чрез сключения договор на изпълнителя да 
осигури последващо третиране, съхраняване, предварително третиране, повторна 
употреба, рециклиране и оползотворяване и/или обезвреждане на събраните в 
системата ИУЕЕО. Системата за разделно събиране на ИУЕЕО се осъществява чрез 
площадките за събиране и съхраняване на отпадъци на изпълнителя, който са 
включени в неговото разрешително. 
В община Благоевград има няколко регистрирани лица, пускащи на пазара ЕЕО, 
регистрирани в публичният регистър на лицата, които пускат на пазара ЕЕО, 
поддържан от ИАОС, а именно: АКВА ЛАЙН ООД, АКВА ЛАЙН СПА ООД, 
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ АД, ВЛАДИ ВЕС ЕООД, ВОЙНИШКИ ООД, ДИ СИ 
КОРЕКТ ООД, ЕЛТРОН ООД, ЕТ АЛЕКС-ЕВГЕНИ КРЕМЕНЛИЕВ, ЕТ ЕЛТРОН- 
ЯВОР ЧАПКЪНОВ, ИВА КОМЕРС ЕООД, ЛЕКС ГРУП АД, ЛОТОС 2004 ООД, 
МАРЕЛИ СИСТЕМС ЕООД, МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ ООД, ФОРТЕ 
МЮЗИК ООД,  
На територията на община Благоевград има 4 дружества, притежаващи разрешение за 
извършване на дейности по третиране на ИУЕЕО. 
 

VII.1.7.4. Отработени масла 
Лицата, които пускат на пазара масла, са отговорни за оползотворяването на 
отработени масла в количество (в тонове) не по-малко от 40 на сто от количеството (в 
тонове) масла, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година. 
Целта по оползотворяване се изпълнява ежегодно до 31 декември на съответната 
отчетна година. За изпълнение на нормативно заложените цели по оползотворяване се 
зачита изпращането на отработени масла от територията на нашата страна към 
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територията на друга държава–членка на ЕС и/или изнасянето им извън територията 
на ЕС с цел оползотворяване, ако превозът е извършен при спазване изискванията на 
Регламент (ЕО) №1013/2006 и е налице доказателство, че операцията по 
оползотворяване е извършена при условия, равностойни на изискванията в Наредбата. 
Не се зачита за изпълнение на целта оползотворяването на отпадъчни нефтопродукти, 
на масла с изтекъл срок на годност, които не са били в употреба и на отработени 
масла, пристигнали на територията на нашата страна от друга държава–членка на ЕС 
и/или внесени от друга държава по реда на Регламент (ЕО) No1013/2006. 
Община Благоевград няма сключен договор с организации по оползотворяване на 
отпадъци или с лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, 
издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО. 
В община Благоевград, към момента няма регистрирани лица, пускащи на пазара 
масла, регистрирани в публичният регистър на лицата, които пускат на пазара 
минерални или синтетични масла, поддържан от ИАОС. 
На територията на община Благоевград има 2 дружества, притежаващи разрешение за 
извършване на дейности по третиране на отработени масла. 
 
Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. С цел 
проследяване на превозите на опасните отпадъци товародателите са длъжни да 
изготвят идентификационен документ, който се попълва за всеки отпадък 
последователно от товародателя, превозвача и товарополучателя. Най-голям дял в 
общото количество имат отработени моторни и смазочни масла и нефтопродукти, 
негодни за употреба батерии и акумулатори, както и излезли от употреба 
флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 
 

VII.1.7.5. Излезли от употреба моторни превозни средства 
Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни 
средства лицата, които пускат на пазара МПС, отговарят и за разделното събиране, 
съхраняването, транспортирането, предварителното третиране, рециклирането и/или 
оползотворяването на негодните за употреба батерии и акумулатори, образувани в 
резултат на разкомплектоване на ИУМПС, както и за изпълнението на целите по 
наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците  за батерии и 
акумулатори и НУБА. 
Предприемат се мерки за поетапно постигане на целите, както следва за всяко прието 
ИУМПС на площадка за събиране и съхранение и центрове за разкомплектоване, 
представени следващата таблица. 

Таблица № 21. Поетапно постигане на целите: 
Година Повторна употреба и 

оползотворяване 
Повторна употреба и 

рециклиране 
2013 >/= 93% от ИУМПС >/= 84% от ИУМПС 
2014 >/= 95% от ИУМПС >/= 85% от ИУМПС 
2015 >/= 95% от ИУМПС >/= 85% от ИУМПС 
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2016 >/= 95% от ИУМПС >/= 85% от ИУМПС 
2017 >/= 95% от ИУМПС >/= 85% от ИУМПС 

 
Община Благоевград има сключен договор за сътрудничество с лице, притежаващо 
документи по чл. 35 от ЗУО за организиране и управление на дейностите по събиране, 
транспортиране, съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни 
превозни средства. 
На територията на община Благоевград има 5 дружества, притежаващи разрешение за 
извършване на дейности по третиране на ИУМПС. 
 

VII.1.7.6. Излезли от употреба гуми 
Въпреки, че излезлите от употреба гуми не са опасен отпадък, те представляват голям 
проблем за околната среда, както в много развити държави, така и в България. 
Качествата на гумите ги правят трудни за рециклиране и неподходящи за депониране. 
Те не са биологично разградими, тъй като времето, за което се разлагат, е 
неопределено на над 100 години. 
През 2011 г. у нас влезе в сила Наредба за изискванията за третиране на излезлите от 
употреба гуми. Тя цели предотвратяването и ограничаването на замърсяването на 
околната среда от стари гуми. Определят се изискванията за събирането, 
транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на 
излезли от употреба гуми. С нея се въвежда екологосъобразна система за управление и 
контрол на дейностите по тяхното събиране, транспортиране, съхраняване, 
оползотворяване. Забранява се депонирането на цели и нарязани гуми на сметищата, с 
изключение на велосипедни и на гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм. По 
отношение на приложението на рециклираните гуми, наредбата предлага те да се 
ползват за покриване на основата на депа, на детски площадки и паркови алеи. 
Съгласно наредбата, лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за събирането, 
съхраняването, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ, 
като оползотворяването се извършва по един от следните методи: чрез регенериране; 
чрез рециклиране; чрез влагането им като материал в строителството, включително 
влагането на цели и нарязани ИУГ като материал в строителството на депа; чрез 
изгаряне с оползотворяване на енергията. 
Лицата, пускащи на пазара гуми, отговарят за постигането на следните цели: 

• не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на 
пазара на Република България през текущата година да бъдат оползотворени; 

• не по-малко от 50 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на 
пазара на Република България през текущата година да бъдат регенериране 
и/или рециклирани. 

Въведените цели по рециклиране и регенериране на ИУГ се постигат поетапно до 
2020 г. и влизат в сила от 01 януари 2013 г., като за отчетната 2013 г. тези цели са не 
по-малко от 10%. 
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Община Благоевград има сключен договор за сътрудничество с лице, притежаващо 
документи по чл. 35 от ЗУО за организиране и управление на дейностите по събиране, 
транспортиране, съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни 
превозни средства. 
В община Благоевград, към момента има няколко регистрирани лица, пускащи на 
пазара гуми, регистрирани в публичният регистър на лицата, които пускат на пазара 
гуми, поддържан от ИАОС, а именно: АЛЕКС ТРЪК ЕООД, ГУМЕКСПРЕС ЕООД, 
ЕТ ДЕСИЛИЯ - БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ, ТОН - МАН ЕООД. 
На територията на община Благоевград има 4 дружества, притежаващи разрешение за 
извършване на дейности по третиране на ИУГ. 
 

VII.2. Съществуващи практики по третиране на отпадъците 
На територията на общината не се изпълняват дейности по третиране на отпадъците, 
като компостиране, раздробяване или сортиране. Основният метод за третиране на 
отпадъците до изграждане на регионалната система за третиране на отпадъците в 
регион Благоевград е депонирането. 
 

VII.2.1. Система за събиране и транспортиране на битови отпадъци 
Дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци обхваща всички 
населени места на територията на община Благоевград. Събирането и 
транспортирането на битовите отпадъци се извършва от общинската фирма 
„Биострой” ЕООД. На следващата таблица е представен броя на обслужващото 
население по населени места в общината. 

Таблица № 22. 
Населено място Брой жители 

гр. Благоевград 81 833 
с. Бело поле 8 726 
с. Бистрица 204 
с. Бучино  60 
с. Българчево 277 
с. Габрово  65 
с. Горно Хърсово 64 
с. Дебочица 41 
с. Делвино 64 
с. Дренково 74 
с. Дъбрава 575 
с. Еленово 407 
с. Зелендол 214 
с. Изгрев 703 
с. Клисура 25 
с. Лешко 948 
с. Лисия 11 
с. Логодаж 2557 
с. Марулево 158 
с. Мощанец 22 
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с. Обел 41 
с. Падеш 596 
с. Покровник 2160 
с. Рилци 4298 
с. Селище  267 
с. Церово 733 
Източник: ГРАО, 2015 г. 
 
Отпадъците се депонират на депо за битови отпадъци в с. Бучино, общ. Благоевград, 
което не отговаря на нормативните изисквания. Предварително третиране на 
отпадъците преди депонирането не се извършва.  
Ежегодно до 31.10.2015 г. със Заповед на Кмета на Общината се определят районите 
за организирано сметосъбиране и се утвърждава график за извозване на битовите 
отпадъци по дни и райони, за ръчно почистване по райони, за машинно почистване по 
райони почистване и снегопочистване. 
За събиране на твърдите битовите отпадъци се използва смесена контейнерна система 
– със стационарни и сменяеми съдове. Контейнерите се поставят на определени места, 
от където се обслужват от специализираните автомобили. Съдовете за събиране на 
твърдите битови отпадъци са дадени в следващата таблица: 

Таблица №23. Съдове за събиране на битови отпадъци 
Контейнери за 

отпадъци 
Размер (м3) Брой Собственик 

Тип „Бобър” 1,1 1 302 Община 
Тип „Мева” 0.11 5 025 Община 
Контейнер 4 м3 4 92 Община 
Пластмасова Ракла 1,1 104 Община 
Пластмасова 240 л 0,24 1983 Община 
Източник: Община Благоевград 
 
Събирането на битови отпадъци в ЦГЧ се извършва ежедневно, има улици, които се 
извозват през ден. Извозването на битови отпадъци по селата на територията на 
община Благоевград се извършва веднъж седмично.  
Транспортните средства, които се използват за транспортиране на твърдите битови 
отпадъци са специализирани автомобили (таблица № 24) 

Таблица №24. 
Коли за сметосъбиране и 

транспортиране 
Количество за 

2014 
Собственост Възраст 

[Марка/Тип] Бр.  Год. 
Специализиран автомобил 
„Мерцедес“ 

1 Общината 1992 

Специализиран автомобил 
„Мерцедес“ 

1 Общината 1986 

Спациализиран автомобил 
„Мерцедес“ 

1 Общината 2008 

Специализиран автомобил 
„Ивеко“ 

1 Общината 2002 
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Специализиран автомобил 
„Ивеко“ 

1 Общината 2004 

Единичен контейнеровоз “ГАЗ 
53” 

1 Общината 1991 

Контейнеровоз осмица  “ГАЗ 53”   1 Общината 1989 
Самосвал “ГАЗ 53” 1 Общината 1988 
Източник: Община Благоевград 
 
Сметосъбиращите автомобили са оборудвани с универсални повдигащи устройства за 
работа със съдовете за ТБО. В общината наличните сметовозни коли не уплътняват 
отпадъците при транспортирането им до депото. 
 

VII.2.2. Предварително третиране на битовите отпадъци 
Съществуващата система за управление на отпадъците на територията на общината не 
разполага с технически съоръжения за осъществяване на изискването за 
предварително третиране съгласно Наредба № 6 за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната 
среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.). След 
въвеждане в експлоатация на регионалната система за управление на отпадъците в 
регион Благоевград, всички образувани и събрани битови отпадъци на територията на 
общината ще подлежат на задължително предварително третиране в изградените 
съоръжения. 
В съответствие с принципа "замърсителят плаща" отговорността за финансирането на 
предварителното третиране на отпадъците се поема от притежателя им или от лицето, 
което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци отговорността за 
организирането и финансирането на предварителното третиране е на общинските 
администрации, тъй като лицата, които са образували битовите отпадъци (населението) 
заплащат за целта "такса битови отпадъци", която постъпва в общинските бюджети. 
Отговорността за предварителното третиране на строителните и производствените 
отпадъци е на притежателите им. В съответствие с дефиницията по §1, т.25 от Наредба 
№6, за да бъде определена една операция с отпадъци като "предварително третиране", 
тя трябва да отговаря на определени критерии: 

• да е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително 
сортирането; 

• да променя характеристиките на отпадъците с цел: 
o да се намали обема им; 
o да се намалят опасните им свойства; 
o да се улесни по-нататъшното им третиране; 
o да се повиши оползотворяемостта им. 

 
Министърът на околната среда и водите е утвърдил със заповед Ръководство за 
предварително третиране преди депониране на отпадъци, в което са описани методите, 
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които се използват за предварително третиране на отпадъците и степента, до която 
отпадъците трябва да бъдат предварително третирани. Съгласно Ръководството за 
предварително третиране преди депониране на отпадъци в България: 
„сортирането на отпадъци чрез инсталация за сепариране се счита за предварително 
третиране, ако осигурява: 

• Отделяне на необходимите количества оползотворими компоненти, така че да 
се изпълнят количествените цели за оползотворяване на масово разпространени 
отпадъци (т.е. изпълняват се изискванията за намаляване на обема на 
депонираните отпадъци, повишаване на оползотворимостта на добитите 
материали и улесняване на по-нататъшното третиране на отпадъците), или 

• Отделяне на опасните отпадъци от общия отпадъчен поток (т.е. изпълнение на 
изискването за намаляване на опасните свойства на отпадъците). 

 
Съгласно изискване на чл. 38 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, отпадъците, които се 
приемат на депа трябва да бъдат подложени на предварително третиране. 
 

VII.2.3. Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
На територията на община Благоевград е изградена и функционира система за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки, съгласно сключен договор за сътрудничество с 
организация по оползотворяване „ЕКОБУЛПАК” АД – гр. София от 2014 г.  
Основните цели заложени в Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
са опазване и защита на околната среда; оптимално и екологосъобразно събиране, 
транспортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци от опаковки; по-пълно 
ангажиране на обществеността; събиране на реални данни за образуваните отпадъци от 
опаковки. 
Изграждането на устойчива колективна система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки в община Благоевград включва разполагане и обслужване на контейнери за 
разделно събиране с последващо сортиране по видове материали в сепариращата 
инсталация. Отпадъците от опаковки представляват между 10 и 30% от общото 
количество на твърдите битови отпадъци и след връщането им в цикъла на 
производство, реално се намаляват количествата отпадъци, оставащи за депониране.  
При изграждането на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
ЕКОБУЛПАК АД осигурява: 

• Закупуване и разполагане на контейнери за разделно събиране; 
• Необходимата транспортна техника за обслужване на контейнерите; 
• Обслужването на контейнерите и транспортирането на събраните отпадъци; 
• Предварителното третиране на събраните отпадъци по видове материали; 
• Предаването на сепарираните отпадъци за рециклиране; 
• Провеждането на информационно-образователна кампания. 
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ЕКОБУЛПАК АД изгражда система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 
като прилага т.нар. „двуконтейнерен модел” със специализирани цветни съдове за 
разделно събиране от следните видове: 

• Контейнери тип Бобър Жълт, с вместимост 1100 л за събиране на хартиени, 
пластмасови и метални опаковки; 

• Контейнери тип Иглу Зален, с вместимост 1400 л за събиране на стъклени 
опаковки; 

 
В изпълнение на чл. 24 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките, 
ЕКОБУЛПАК АД обхваща домакинствата в системите за разделно събиране, като 
осигурява цветни съдове с минимален обем 3 300 л за всеки 800 жители за общини с 
население над 100 000 жители. 
Детайлно описание на системата за разделно събиране на територията на община 
Благоевград е представена в следната таблица. 
 

Таблица №25. 
БЛАГОЕВГРАД НАСЕЛЕНИЕ БОБЪР ЖЪЛТ 

1100 (БРОЙ) 
ИГЛУ ЗЕЛЕНО 

1400 (БРОЙ) 
ОБЩО 

Град 81 531 179 179  
Села с над 1000 ж. 20 346 38 38  
ОБЩО 101 877 200 200 400 
Обем (литри)  220 000 280 000 500 000 
Източник: Община Благоевград 
 
За население на община Благоевград, което е 101 877 души според данни от ГРАО от 
15.12.2013 г., са необходими 388 броя съдове за разделно събиране. Обемът на 
съдовете е 500 000 литра. Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки 
ЕКОБУЛПАК АД е разположила 400 броя контейнери с общ обем 500 000, 
разположени в 100 точки по списък одобрен от Кмета на Община Благоевград. 
Описание на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията 
на община Благоевград е представено на следващите таблици. 
 

Таблица №26. Жълти контейнери за разделно събиране на хартиени, пластмасови и 
метални опаковки тип Бобър Жълти с обем 1100 л. 

Население на общината по 
постоянен адрес Грао 
15.12.2013 г. 

Брой Бобри 
Жълти 1100 л 

Общ обем на 
Жълти Бобри (л) 

Кратност на 
обслужване годишно 

101 877 200 220 000 Два пъти седмично 
Източник: Община Благоевград 
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Таблица №27. Зелени контейнери за разделно събиране на стъклени опаковки тип 
Иглу Зелено с обем 1400 л. 

Население на общината по 
постоянен адрес Грао 

15.12.2013 г. 

Брой Бобри 
Зелено 1400 л 

Общ обем на 
Иглу Зелено (л) 

Кратност на обслужване 
годишно 

101 877 200 280 000 Веднъж на три месеца 
Източник: Община Благоевград 

Таблица №28. Събрани количества отпадъци от опаковки на територията на община 
Благоевград 

Година Хартия Пластмаса, метали Стъкло 
тона 

2014 74,25 21,81 25,63 
Източник: Община Благоевград 

Всички отпадъци, събирани чрез контейнерите за разделно събиране, се подлагат на 
допълнително предварително третиране в сепарираща инсталация. 
Предварителното третиране или сепарирането има за цел отделянето на 
рециклируемите компоненти като хартия, пластмаса, стъкло и метали от погрешно от 
попаднали при разделното събиране на битови отпадъци. След разделянето отпадъците 
се пресоват и се предават за рециклиране на крайни преработватели. Замърсените 
опаковки, които не съответстват на изискванията на рециклиращите заводи, могат да 
оползотворяват енергийно. Оставащите след сепариране отпадъци, които не подлежат 
на рециклиране или оползотворяване, се депонират. 
Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени Национални цели за 
разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, както следва:  

• до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло;  
• до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;  
• до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло. 

 
VII.2.4. Съхранение на битови отпадъци 

На територията на общината няма площадка за съхранение на битови отпадъци, като 
предвид количествата и предстоящото пускане в експлоатация на регионалната 
система за третиране на отпадъците, предвиждането на такъв тип съоръжения не е 
необходимо. 

VII.2.5. Проект за изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците 

Регионалната система за управление на отпадъците, регион Благоевград включва 
териториите на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. 
Предвижда се регионалната система за управление на отпадъците, регион Благоевград 
да включва: 
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• Изграждане на Клетки за неопасни отпадъци – 2 бр. със средногодишен 
капацитет за 20 566 т/год (усреднена прогноза за годишен вход отпадъци за 
периода 2015 - 2040 година, след стартиране на експлоатацията на 
инсталациите за сепариране и компостиране); 

• Изграждане на Инсталация за сепариране с капацитет 24 000 т/год.; 
• Изграждане на Инсталация за купово компостиране на събраните зелени 

отпадъци от Община Благоевград с капацитет 2 300 т/год зелени отпадъци; 
• Изграждане на инсталация за контейнерно компостиране на сортираните 

биоразградими отпадъци от общината за 3 200 т/год. биоразградим отпадък; 
• Изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата за община Благоевград оразмерен за капацитет от 
4 400 тона/год.; 

• Рекултивация на старото депо на Община Благоевград. 
 
Целта на проекта е цялостното изпълнение на Регионалната система за управление на 
отпадъците да гарантира, че всички постъпващи в него отпадъци ще могат да бъдат 
третирани по безопасен за околната среда начин. Проектирането на процесите на 
обработка следват най-добрата практиката, която се прилага в световен мащаб с 
използване на съвременно оборудване, осигуряващо безопасност на работата за 
обслужващия персонал и близкия район. 
Предвижда се депото да се изгради на етапи с цел реализиране на поетапно 
инвестиране и постигане на икономически достъпни за населението такси на 
депониране на неопасни отпадъци. 
Първи етап: Първият етап включва всички съоръжения и строително монтажни 
работи, а именно: 

• Приемна зона с прилежащите й съоръжения; 
• Клетка 1 с необходимия изолационен пакет по дъното и откосите и дренажна 

система за отвеждане на инфилтрата; 
• Сепарираща инсталация; 
• Площадка за компостиране на зелени отпадъци; 
• Площадка за контейнерно компостиране на биоразградимата фракция от 

инсталацията за сепариране; 
• Колектор за инфилтрирали води от събирателна шахта на клетка 1 до 

ретензионен басейн; 
• Пречиствателен модул за инфилтрирали води; 
• Ретензионен басейн за инфилтрат; 
• Охранителни канавки за чисти води в приемната зона и в района на клетка 1; 
• Ограда и лесозащитен пояс; 
• Отклонение от най-близкия до площадката път; 
• Външен водопровод за технически води от местен водоизточник (сондаж) при 

избор на Площадка №1, или водоснабдяване от главен водопровод, след 
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неговото изместване извън границите на площадката, при избор на Площадка 
№2; 

• Външното ЕЛ захранване; 
• Площадков тръбопровод за технически води; 
• Площадкова канализация и Биологично пречиствателно съоръжение за битови 

отпадни води /БПСОВ/; 
• Напорен резервоар за технически и противопожарни води; 
• Напорен тръбопровод за технически води; 
• Всички вътрешни пътища в Приемната зона и експлоатационен път за клетка 1. 
• Корекция на дерето в обсега на депото със закрит ст.бетонов профил, при избор 

на Площадка №1; 
• Предепониране на стари отпадъци, при избор на Площадка №1; 
• Изместване на съществуващи съоръжения; 
• Изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата за община Благоевград; 
• Рекултивация на съществуващото сметище на Община Благоевград. 

 
Втори етап: Вторият етап включва всички допълнителни съоръжения и строително 
монтажни работи, които се финансират от собственика на депото: 

• Клетка 2; 
• Изолационен екран по дъното и дренажната система за инфилтрат на клетка 2; 
• Експлоатационен път за обслужване на клетка 2; 
• Охранителни канавки; 
• Системата за улавяне на биогаз от Клетка 1; 
• Рекултивацията на Клетка 1. 

 
Трети етап: През третият етап се предвижда рекултивация на Клетка 2 на депото и 
последващи експлоатационни грижи и мониторинг. 
Предвижда се експлоатационният живот на депото да е поне 26 години. 
 

VII.3. Регионални цели за рециклиране 
Регионалните цели за рециклиране на битови отпадъци се определят като се има 
предвид специфичните характеристики на всеки отделен регион (количеството и 
морфологично съдържание на отпадъците, образувани на тяхна територия, 
изградените съоръжения или предвидени да бъдат изградени. Тези цели трябва да 
бъдат диференцирани, така че да се гарантира, че целите на национално равнище ще 
бъде постигнати без да са с "непоносимо" високи инвестиционни и експлоатационни 
разходи за населението в регионите. 
Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци е една от 
основните цели на Националната програма за управление на отпадъците. 
Рециклирането на материали е приоритет преди депониране. 
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С изграждането на регионалната система за управление на отпадъците ще се осигури 
изпълнението на изискванията на Европейското екологично законодателство и по-
специално, поставените с Директива 1999/31/ЕО и ЗУО цели и приоритети. 
Очакваното количество, което следва да съберат организациите по оползотворяване е 
съотносимо към поставените с националното законодателство цели по рециклиране и 
оползотворяване, представени на следващата таблица.  

Таблица № 29. 

Отпадъчен поток 
Процент рециклиране и 

оползотворяване 
Година на постигане на целите 

хартия 65% След 2013 
стъкло 65% След 2013 
пластмаса 25% След 2013 
метали 55% След 2013 
дървесина 20% След 2013 

 
В зависимост от отговорностите за постигане на целите по националното 
законодателство, задължените лица са представени на следващата таблица. 

Таблица № 30. 
Компоненти Задължено лице 

Община Генератори на отпадъци 

Хартия (вестници, списания) X  
Хартиени опаковки  X 
Картон  X 
Пластмасови опаковки  X 
Други пластмаси X  
Метални опаковки  X 
Метални ОЕЕО  X 
Други метали X  
Стъклени опаковки  X 
Други стъкла X  
Текстил X  
Зелени отпадъци X  
Кухненски – Градински 
отпадъци 

X  

Други отпадъци X  
Опаковки, съдържащи 
се в смесени битови отпадъци 

X (намаляващи по 
количество) 

 

ОЕЕО  X 
Опасни битови 
отпадъци 

X  
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Въз основа на така представените данни е видно, че: 

• За компонентите хартия/ картон и метали има функционираща система за 
събиране, обработване и търгуване на тези материали. Въпреки, че основната 
част идва от търговските предприятия, част от материалите идват също така и 
от домакинствата; 

• За опаковките е предвиден ръст в процента на събраните и оползотворени 
материали за което са отговорни производителите; 

• Задължение на общината са: Хартия; кухненски, градински, зелени отпадъци 
често наричани също така „био-отпадъци”; други смесени битови отпадъци; 
битови опасни отпадъци; 

Изпълнението на заложените с националното и европейско законодателство цели по 
рециклиране и оползотворяване следва да се съобразяват със следните принципи и 
последователност от действия: 

• Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци; 
• Увеличаване количествата предназначени за рециклиране и оползотворяване 

отпадъци; 
• Подобряване организацията по събиране на разделно събраните отпадъци, 

разделяне на място на образуване, временно съхранение и транспортиране на 
образуваните отпадъци; 

• Екологосъобразно обезвреждане при условие, че всички други възможности са 
изчерпани и приложени; 

• Предотвратяване и намаляване на риска за компонентите на околната среда и 
човешкото здраве от старите замърсявания и незакритите сметища, 
неотговарящи на изискванията на националното законодателство; 

• Увеличаване участието на обществеността в процесите по управление на 
отпадъците; 

• Управление на специфичните отпадъчни потоци в съответствие със 
законодателството и най-добрите практики и др. 

 
Възможните методи за предотвратяване на образуваните от домакинствата битови 
отпадъци е представено на следващата таблица. 
 

Таблица № 31. 
Компонент Мерки 

Кухненски и 
зелени отпадъци 
 

Увеличаване на дела на домашното компостиране. 
Ограничаване на количествата изхвърляна храна. 

Увеличаване на дела предоставяната на животните отпадъчна храна, 
предназначена за изхвърляне от домакинствата и малкия и среден бизнес. 
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Полиетиленови 
торбички 

Ограничаване използването им при пазаруване и заменянето им с платнени 
или др. вид торбички за постоянна употреба. 

Ограничаване „опаковането на опаковката“, когато в едно пликче се 
опакова продукта а в другото се поставя опакованият продукт. 

Потребяване на по-малко опаковани стоки. 

Повторна употреба на вече използвани торбички. 

Други отпадъци Възможно най-дълго използване на дрехи, обувки, мебели и стоки от бита. 
Предоставянето им за повторна употреба, вместо изхвърлянето им. 

Удължаване живота на използването ЕЕО в домакинствата, чрез тяхната 
поправка и поддръжка. 

Увеличаване дела на използваните стъклени опаковки. 

 
За да се увеличи нивото на предотвратяване на генерирането и рециклирането на 
отпадъци могат да се използват законодателни и икономически инструменти, като: 
увеличаване на таксите; отстъпки при минимизиране на количествата образувани 
отпадъци, при многократната употреба на опаковки; въвеждане на такса депониране 
спрямо реално генерираните отпадъци от населението; допълнително облагане на 
предприятията при увеличаване дела на образуваните отпадъци; стимулиране 
въвеждането на ниско отпадъчни и екологично ефективни технологии; увеличаване 
информираността на обществеността; провеждане на разяснителни кампании за 
ефекта от увеличеният дял на образуваните отпадъци и др.  
 

VII.3.1. Биоразградими отпадъци 
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците вменява изисквания към 
намаляване на количеството биоотпадъци, предназначени за депониране в следните 
съотношения по години: 

• до 31.12.2016 г., не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2014 г.; 

• до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2014 г.; 

• до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2014 г. 

С изграждане на компостиращата инсталация за зелени отпадъци и предприемането на 
мерки за насърчаване домашното компостиране, община Благоевград ще осигури 
изпълнението на заложените в националното законодателство цели за рециклиране и 
оползотворяване, както и отклоняването на биоотпадъците от депата. 
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VII.3.2. Отпадъци от строителство и разрушаване 
Според ЗУО, подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване 
следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват 
незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Така 
заложените цели следва да се изпълнят поетапно, както следва: 

• до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците ; 
• до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 
• до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

 
Изпълнението на поставените с Наредба за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали цели е вменено на възложителите на 
строежите и/или разрушаванията следва да осигурят изпълнението на целите за 
рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в обратни 
насипи. 
 

VII.3.3. Масово разпространени отпадъци 
Задълженията за постигане на целите, свързани с прилагане на законодателството за 
масово разпространените отпадъци са на лицата, пускащи на пазара стоки, след 
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Общината е 
създала предпоставки за изпълнени на поставените законодателни цели като е 
сключила договор с организация за оползотворяване на отпадъци. 
 

VII.3.4. Регионални цели 
Механизмът за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъци с подкрепата 
на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." определя специфични 
регионални цели за рециклиране на битови отпадъци съобразно изградените 
съоръжения, с които се гарантира, че: 

• целите са достижими за всеки регион; 
• всеки регион допринася за постигането на целите на национално ниво по най-

ефективния начин; 
• съоръженията, изградени със средства от оперативната програма, ще бъдат 

ефективни не само от гледна точка на цена и социална поносимост, но и от 
гледна точка на постигането на екологичните цели и намаляване на 
количеството отпадъци предвидени за депониране; 

• допълнителните разходи за преработката (свързани с изграждането и 
експлоатацията на сепариращи и компостиращи съоръжения) ще бъдат 
съпоставими или по-ниски в сравнение с другите методи за обезвреждане. 

 
В механизма регионалните цели за рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци за регион Кочериново, в който попадаше и община Благоевград са 34,37%.  
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След изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в регион 
Благоевград се предвижда и осигуряването на мобилен пункт за събиране на опасни 
отпадъци от домакинствата. Предвижда се системата събирането на опасните 
отпадъци от домакинствата да започне най-късно в момента на пускане в 
експлоатация на съоръженията за третиране на отпадъците.  
 

VII.4. Администриране на дейностите по управление на отпадъците 
Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, 
образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на 
отпадъците и общинската наредбата по чл. 22 от ЗУО, като осигурява условия, при 
които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е 
предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, 
оползотворяване или обезвреждане. 
Кметът на общината отговаря за: 
1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други; 
2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 
3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 
4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването 
и/или обезвреждане на битови отпадъци; 
5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 
съответната община; 
6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 
7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 
разпространени отпадъци; 
8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения 
съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за 
повторна употреба; 
9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци за които не се 
прилага принципът отговорност на производителя и предаването им за 
оползотворяване и/или обезвреждане; 
10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 

mailto:magisteriumbg@gmail.com


 
Общинска програма за управление на отпадъците на община Благоевград 2015 - 

2020г. 
 
 

 Магистериум ООД, magisteriumbg@gmail.com 

102 

събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно 
разграждане; 
11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други 
във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на 
общината, и при необходимост в други населени места; 
12. почистването от отпадъци на общинските пътища; 
13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез 
интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин; 
14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 
стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 
15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 
и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

Общинската администрация, по-специално ресорния Заместник Кмет и отговорния 
административен персонал, упражняват непрекъснат контрол върху събирането, 
извозването и третирането на различните отпадъци на територията на Общината.  
Полагат се непрекъснати усилия за повишаване капацитета на служителите по 
отношение на действащата нормативна уредба, прилагането ѝ на практика и 
своевременно идентифициране и предприемане ефективни действия по отношение 
нарушенията на нормативната уредба в областта на управлението на отпадъците. 
Общинската администрация работи активно с обществеността на територията на 
общината с оглед повишаване на екологичната култура. Дейността на Общинската 
администрация в областта на управлението на отпадъците достига до гражданите на 
Община Благоевград чрез публикации в медиите, чрез сесиите на Общинския съвет, 
чрез публични събрания и семинари, чрез издаване на листовки и други средства. 
За извършване на контролна дейност са упълномощени Експерт „Опазване на 
околната среда“ и Зам. кмета на Общината. Актовете се съставят от упълномощени 
служители на Общината, определени със заповед на Кмета на Общината. В 
общинската администрация е възложено на 4 бр. служители, осъществяването на 
контрол, както по управление на отпадъците, така и по изпълнение на други 
изисквания на закони и общински наредби в сектора. 
В региона е регистрирано “Регионално сдружение за управление на отпадъците - 
Благоевград”. “Регионално сдружение за управление на отпадъците – Благоевград” е 
независима, доброволна, неправителствена организация, обединяваща на регионален 
принцип следните общини: 

• Община Благоевград, област Благоевград; 
• Община Рила, област Кюстендил; 
• Община Бобошево, област Кюстендил; 
• Община Кочериново, област Кюстендил; 
• Община Симитли, област Благоевград. 
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При експлоатацията на регионалното депо и останалите съоръжения от системата ще 
се осигури равноправно третиране и гарантиране на интересите на всички общини в 
региона. Общините ще определят съвместно цената за третиране на тон отпадък, която 
ще е еднаква за всички. Експлоатацията на съоръженията и инсталациите, включени в 
обхвата на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Благоевград ще 
се възлага от водещата община. 
Предмета на дейност на сдружението е: „Създаване на регионална система за 
управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения 
за третиране на отпадъци, осъществяване на дейности и проекти, свързани с 
управлението на отпадъците“.  
Целите, които си поставя сдружението са: 

• Съвместното изграждане, управление и експлоатация от общините от 
сдружението на регионално депо за обезвреждане на неопасни отпадъци, в 
имот, собственост на Община Благоевград, в землището на с. Българчево, 
местност „Цалините” и с. Бучино, местност „Текето”, Община Благоевград, в 
границата на съществуващото депо за битови отпадъци на Община 
Благоевград; 

• Създаване на система за управление на отпадъците, състояща се от регионално 
депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци, съгласно 
нормативните изисквания; 

• Ефективно третиране на отпадъците при спазване на изискванията на Закона за 
управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове и Националната 
програма за управление на отпадъците; 

• Кандидатстване на общините от сдружението за финансиране на проекти в 
областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния 
бюджет, ПУДООС или други национални публични източници на 
финансиране; 

• Подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и 
обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци: 

• Ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на 
отпадъците;  

• Оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване 
на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на 
битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;  

• Постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на 
отпадъците;  

• Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие 
в процесите за управление на отпадъците; 

• Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на 
местното самоуправление,стопанските организации при решаване на 
проблемите,свързани с управлението на отпадъците. 
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Органи на Сдружението са Общо събрание и председател, като сдружението се 
представлява от Председателя на Управителния съвет. Управителният съвет се състои 
от 5 члена. Членовете на сдружението са общините-учредители на Регионалното 
сдружение за управление на отпадъците - Благоевград. Членовете на сдружението са 
равнопоставени. Избраният председател на Управителния съвет е кмета на гр. 
Благоевград. 
 

VII.5. Финансиране на дейностите по управление на отпадъците  
Финансирането на управлението на отпадъците в общината се извършва при спазване 
на общоевропейските принципи „Замърсителят плаща" и „Разширена отговорност на 
производителя". В съответствие с принципа “замърсителят плаща” отговорността за 
финансирането на дейностите с отпадъците се поема от притежателя им или от 
лицето, което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци отговорността за 
организирането и финансирането е на общинските администрации тъй като в този 
случай лицата, които са образували отпадъците са населението и стопанските 
предприятия и те заплащат такса битови отпадъци, която постъпва в общинските 
бюджети. 
Отчитайки че производителите на продуктите, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци имат най-голяма отговорност за вредните 
въздействия върху околната среда, които оказва техния продукт. В тази връзка е 
въведен и принципът “разширена отговорност на производителя”. В съответствие с 
него производителите на продукти от които се образуват масово разпространени 
отпадъци, трябва да покрият разходите за третирането на отпадъците. По такъв начин 
производителите са заинтересовани да влагат рециклируеми и по-малко опасни 
материали, както и да предлагат продуктите си по начин, стимулиращ повторната им 
употреба и оползотворяване. В България производителите и вносителите на продукти 
изпълняват този принцип или като сами се ангажират с управлението на отпадъците, 
образувани от продуктите или като заплащат на организация по оползотворяване за 
извършването на тези услуги.  
На територията на общината се предоставят следните услуги по управление на 
отпадъците: 

• Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и 
други; 

• Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

• Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; 

• Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 
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• Услуги чрез прилагане на схемата за „Разширена отговорност на 
производителя" посредством сключване на договори с организации по 
оползотворяване, за които не се изисква допълнително финансиране от страна 
на общината – за отпадъци от опаковки; 

• Прилагане на схемата за „Разширена отговорност на производителя", 
посредством сключване на договори с организации по оползотворяване за 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за 
употреба батерии и акумулатори, отработени масла, ИУМПС, излезли от 
употреба гуми. 

 
Към момента не се извършват услуги по: 

• Разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски биоотпадъци 
от търговски обекти, детски градини и други подобни; 

• Разделно събиране и транспортиране на „зелени" биоотпадъци; 
• Разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на 

опасните битови отпадъци; 
• Разделно събиране и транспортиране на други битови отпадъци (напр. 

рециклируеми отпадъци, пепел и сгурия, текстилни и други потоци битови 
отпадъци); 

• Предварително третиране, сортиране/сепариране на оползотворимите битови 
отпадъци от събраните смесени битови отпадъци преди обезвреждането им; 

• Разделно събиране, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и 
обезвреждане на битови отпадъци (извън отпадъците, за които отговарят 
организациите по оползотворяване) за постигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на битовите отпадъци; 

• Третиране на утайки от ГПСОВ 
 
Финансирането на услугите и дейностите по събиране, транспортиране и 
обезвреждане на битови отпадъци се осъществява чрез събиране на такса "Битови 
отпадъци", определена в годишен размер, въз основа на одобрена План-сметка за 
приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметопочистването и 
сметоизвозването на територията на Общината за съответната година. Таксата се 
заплаща от населението и фирмите за съответните услуги и се формира на база 
данъчна оценка на недвижимите имоти, и съответно не отразява адекватно принципа 
„Замърсителя плаща”.  
За физически лица и икономически субекти се използва различен промил от 
стойността на имота за определянето на такса битови отпадъци. В резултат на тази 
политика се получават диспропорции и кръстосано финансиране.  
Разходите за услуги по управлението на отпадъците се възстановяват от събрани от 
населението чрез „такса битови отпадъци”, която е ‰ от стойността на имота (промил 
от оценената стойност на имота). Жителите плащат за услугите по управление на 
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отпадъците в съответствие с техния стандарт на живот/жилищен стандарт. 
Промилните степени за такса смет са определени за три различни типа потребители: 
жители, промишлен сектор и търговския сектор. 
Общината определя „такса битови отпадъци”, като процент от собствеността на имота, 
съгласно планираните бюджети, които се планират веднъж годишно и се гласуват на 
Общински съвет всяка година. Събраните такси се използват за заплащане на 
предоставените услуги.  
Тарифите за отпадъците са изчислени с цел да се осигури поносима и финансово 
устойчива система за управление на отпадъците. Съгласно националното ръководство 
за отпадъци, трябва да бъде направена верификация по отношение на таксите за 
събиране и обезвреждане, като плащанията не трябва да надхвърлят 1% от средните 
месечни приходи за домакинство в община или в региона за управление на 
отпадъците. Тази граница може да бъде временно надхвърлена и да достигне 
максимално 1,5%, в случай че финансовата устойчивост е застрашена по друг начин. 
Това гранично ниво трябва да бъде взето предвид за цялата такса за управление на 
отпадъците, с изключение на разходите свързани с почистване на обществените места.  
Таксите битови отпадъци в периода на експлоатация на съоръженията се формират 
съгласно изискванията на чл. 19а, ал. 4 на ЗУО. Изчислена е обща такса в рамките на 
регионалната система за управление на отпадъците за всички членове на тази 
регионална система. 
Такса БО следва да се изчисли да покрива оперативните разходи на регионалната 
система, както и разходите за подмяна на амортизираното оборудване и механизация 
на регионалното депо и оборудването за разделно събиране на отпадъците. 
Такса БО за ЮЛ следва да се изчислява отделно, така, че да включва в себе си 
допълнително 100% от изградените активи, изчислена спрямо припадащата се част от 
генерираните количества отпадъци. 
 
Количества депонирани отпадъци на действащото общинско депо на общината и 
заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за периода 
януари-септември 2015 г. са представени на следващата таблица № 32. 
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Таблица №32. 
Количества депонирани отпадъци на депата в Р. България и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари - септември 

2015 г. 

 № 
по 
ред 

Вид на депото 
(Регионално или 

Общинско) и 
наименование 

Количество 
депонирани отпадъци  Размер на отчисленията 

Следва да 
постъпят в 
сметката на 

РИОСВ 
отчисления 
по чл. чл. 60 

от ЗУО 

Следва да 
постъпят в 
сметката на 

РИОСВ 
отчисления 
по чл. 64 от 

ЗУО 

Обща сума на 
отчисленията, 
които следва 
да постъпят 

Непостъпил
и в 

сметката на 
РИОСВ 

отчисления 
по чл. 60 от 

ЗУО 

Непостъпили в 
сметката на 

РИОСВ 
отчисления по 
чл. 64 от ЗУО 

Обща сума на 
отчисленията, 

които остава да са 
постъпят месец количест

во (т) 

 по чл. 60 
от ЗУО 
(лв/тон) 

почл. 64 от  
ЗУО 

(лв/тон) 

4 Общинско депо 

Януари 2395,00 

0,86 лв. 56,00 лв. 

2 059,70 лв. 134 120,00 лв. 136 179,70 лв. 2 059,70 лв. 134 120,00 лв. 136 179,70 лв. 
Февруари 2192,00 1 885,12 лв. 122 752,00 лв. 124 637,12 лв. 1 885,12 лв. 122 752,00 лв. 124 637,12 лв. 
Март 2469,00 2 123,34 лв. 138 264,00 лв. 140 387,34 лв. 2 123,34 лв. 138 264,00 лв. 140 387,34 лв. 
Април 2659,00 2 286,74 лв. 148 904,00 лв. 151 190,74 лв. 2 286,74 лв. 148 904,00 лв. 151 190,74 лв. 
Май 2492,00 2 143,12 лв. 139 552,00 лв. 141 695,12 лв. 2 143,12 лв. 139 552,00 лв. 141 695,12 лв. 
Юни 2560,00 2 201,60 лв. 143 360,00 лв. 145 561,60 лв. 2 201,60 лв. 143 360,00 лв. 145 561,60 лв. 
Юли 2455,00 2 111,30 лв. 137 480,00 лв. 139 591,30 лв. 0,00 лв. 137 480,00 лв. 137 480,00 лв. 
Август 2538,00 2 182,68 лв. 142 128,00 лв. 144 310,68 лв. 2 182,68 лв. 142 128,00 лв. 144 310,68 лв. 
Септември 2575,00 2 214,50 лв. 144 200,00 лв. 146 414,50 лв. 2 214,50 лв. 144 200,00 лв. 146 414,50 лв. 
Октомври   0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 
Ноември   0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 
Декември   0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

    ОБЩО 22335,00     19 208,10 лв. 
1 250 760,00 

лв. 
1 269 968,10 

лв. 17 096,80 лв. 1 250 760,00 лв. 1 267 856,80 лв. 
Източник: РИОСВ Благоевград 
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Новите изисквания на ЗУО и новите параметри на отчисленията по чл.64 и 
разпоредбите на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченият и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци, определят за всяка една година следния размер на отчисленията за депа за 
неопасни отпадъци по чл. 2, ал. 3, т. 1 и 3: 

• за 2013 г. – 15 лв./т; 
• за 2014 г. – 22 лв./т; 
• за 2015 г. – 28 лв./т; 
• за 2016 г. – 36 лв./т; 
• за 2017 г. – 47 лв./т; 
• за 2018 г. – 61 лв./т; 
• за 2019 г. – 78 лв./т; 
• за 2020 г. и всяка следваща година – 95 лв./т. 

 
В разпоредбите на чл. 64, ал.5 от ЗУО е посочено, че размерът на отчисленията за 
битови отпадъци се намалява, когато целите в съответния регион по чл. 49, ал. 9 от 
ЗУО са изпълнени от общините в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6, както 
следва: с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1; 
с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови 
биоразградими отпадъци, определени с наредбата по чл. 43, ал. 5. Намаленията в 
размера на отчисленията по ал. 5 се прилагат независимо едно от друго. 
В изчислителния модел и особеностите при формирането на такса „битови отпадъци“ 
и проверката на нейната поносимост следва да се вземат предвид и разходите, които 
ще възникнат при спазване на новите изисквания по отношение разделното събиране 
на биоотпадъците, които ще породят нови категории разходи, а именно разпоредбите 
на чл. 5 и чл.6 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. Промените в 
изискванията на ЗМДТ по отношение базата за формиране на тази такса и промените, 
които биха настъпили в разходите на населението, свързани с плащанията по 
управлението на битовите отпадъци, както и в поносимостта на ново-формираната 
такса за населението, също следва да бъдат отчетени при формиране на таксата.  
След 01.01.2016 година, с влизането в сила на чл. 67, ал.2 на ЗМДТ, възможността 
такса „битови отпадъци" да се определя в промил върху данъчната оценка на имотите 
няма да бъде допустима и всяка община ще трябва да приложи методика, според която 
лицата ще заплащат за услугите по събиране и третиране на отпадъците такса, която 
ще бъде изчислена въз основа на количеството отпадък, което лицата генерират, на 
принципа „замърсителят плаща“ и която да може да покрива разходите на общините. 
С това изменение се очаква премахване на практиката на кръстосано субсидиране при 
формирането на такса „битови отпадъци“ и определяне на по-справедлив метод за 
нейното изчисляване. Посредством прехвърляне на част от настоящата финансова 
тежест върху лицата, които реално генерират и по-голямо количество отпадъци, се 
цели стимулиране на разделното събиране на рециклируемите и биоразградимите 
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отпадъци. Резултатът от тази политика на следващ етап се очаква да бъде намаляване 
на количествата депонирани отпадъци и свързаните с това законови отчисления. 
С въвеждането в експлоатация на система за управление на отпадъците в община 
Благоевград се очаква в компонента по т. 3 на чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ на такса „битови 
отпадъци“ да бъде отчетено повишението на експлоатационните разходи.  
В допълнение на това освен двете категории отчисления, предвидени в чл. 60 и чл. 64 
на ЗУО, трябва да се предвидят и разходи за постоянен мониторинг и периодичен 
анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, постъпващи на депо, както и 
разходи за проучване, проектиране на нови съоръжения или разширяване на 
съществуващите такива. 
Възможни са следните подходи за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци. 

• Индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота; 
• Количество битови отпадъци за имота; 
• Брой ползватели на услугата; 
• Комбиниран подход; 
• Тегло на отпадъците. 

 
При определянето на подхода за изчисляване на такса битови отпадъци, следва да се 
вземат предвид местните условия и да се инициира кампания за информиране на 
публичността, относно предприетите действия, очаквани резултати и ефекта от тях 
върху домакинствата. Очаква се, че базите при които таксата се определя на база 
теглото на изхвърляните отпадъци ще бъдат по-ефективни от тези, при които таксата 
се определя според обема на отпадъците. Следователно този тип бази ще стимулират 
потребителите да уплътняват отпадъците, за да намалят таксата която заплащат. При 
схемите обвързани с теглото на изхвърляните отпадъци това не е възможно, поради 
което се смята че те ще имат най-силно мотивиращ ефект в посока намаляване 
количествата генерирани отпадъци. Схемите за таксуване, базирани на теглото или 
обема на изхвърляните отпадъци, са особено ефективни по отношение на 
биоразградимите отпадъци. Смята се, че въвеждането разделното събиране на 
биоотпадъците и повишаването на таксата в резултат на това, ще накара 
домакинствата да оставят голяма част от биоразградимите отпадъци в градините си, 
като в същото време ще насърчи домашното компостиране на част от градинските и 
кухненските отпадъци. 
 
VIII. ИЗВОДИ 

VIII.1. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите 
(SWOT анализ) 

„Анализът на средата“ е един от най-важните етапи в стратегическото планиране. В 
технологията на стратегическото планиране SWOT анализът има ключово значение. 
Благодарение на него получените резултати от “анализа на средата” могат да се 
приоритизират и да бъдат структурирани по начин, позволяващ извличането на 
генералните стратегически цели. 
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 SWOT анализът е акроним от : 
S – Strenghts – силни страни; 
W – Weakness – слаби страни, проблеми; 
О – Opportunities – възможности, шансове; 
Т – Treats – заплахи, възможни опасности. 
 
SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегически анализ 
от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда 
откъм неговите “силни” и “слаби” страни. Средата, в която функционира обектът на 
стратегически анализ се диференцира на “възможности” и “заплахи”. 
Възможности: Възможностите представляват най-благоприятните елементи на 
външната среда на общината. Това са благоприятни за общината потенции от които тя 
се възползва или би могла да се възползва. 
Заплахи: Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за 
общината. Те поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) 
състояние на общината.  
Силни страни: Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което 
притежава общината. Силната страна е отличителна компетенция, която дава 
сравнително предимство на общината. 
Слаби страни: Слабите страни представляват ограниченията или недостига на 
ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на 
общината. 
 
Между четирите квадранта съществуват определени зависимости. Връзката между 
възможностите и силните страни дава представа за лостовете на развитие. Връзката 
между слабите страни и заплахите формира основните проблеми на развитие. 
Връзката между силните страни и заплахите определя рисковете на развитие, а 
връзката между слабите страни и възможностите извежда ограниченията на развитие. 
От тази класификация произтичат и условните наименования на различните видове 
стратегии. 
Най-благоприятната стратегическа позиция е агресивната стратегия. Всеки обект на 
анализ се стреми да заеме максимална площ в квадранта между силните страни и 
възможностите. Тази позиция е най-благоприятна и стратегията на развитие трябва да 
е построена така, че заеманата в нея площ само да се увеличава. Стратегията на 
развитие, която се определя между слабите страни и възможностите може да се нарече 
концентрираща, защото тя е насочена към използване на съществуващите 
благоприятни условия за развитие чрез намаляване на слабите страни. Стратегията на 
развитие, която се определя между слабите страни и заплахите може да се нарече 
защитната е най-неблагоприятна. Организацията, попаднала в тази позиция трябва да 
търси възможност за оцеляване и след това да се опита да премине в някой от другите 
квадранти. Диверсификационната стратегия се определя между силните страни и 
заплахите. Основната посока на стратегическо развитие при нея е насочена към 
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намаляване или ограничаване на заплахите и при едновременно укрепване на силните 
страни. 
 
Схема за резултатите от SWOT-анализа на програмата за опазване на околната среда 
на община Благоевград е представена, както следва: 

Силни страни Слаби страни 
Добро транспортно – географско положение, 
осигуряващо условия за сътрудничество (вкл. 
трансгранично) със съседните териториални 
общности. 
Развита транспортно-комуникационна 
инфраструктура, осигуряваща условия за 
връзки между отделните общини на областта 
и със съседните области. 
Провежданите мероприятия, свързани с 
управлението на отпадъците имат добър 
прием сред населението; 
Положително отношение на общината към 
проблемите на управлението на отпадъците; 
Ефективно организирано сметоизвозване; 
Липса на големи източници на замърсяване; 
Планувана за изграждане система за 
управление на отпадъците; 
Актуализирана нормативна уредба за 
управление на отпадъците на местно ниво. 
Минимизиране на количествата образувани 
битови отпадъци в региона. 

Забавяне при изграждане на регионална 
система за третиране на отпадъците; 
Забавяне при закриване на действащите 
общински депа за битови отпадъци, 
неотговарящи на секторните изисквания; 
Слабости при сметосъбирането и 
сметоизвозването от селата към депото за 
отпадъци; 
Ограничена възможност за реализиране на 
секторни проекти със собствено финансиране, 
поради ниското ниво на социалната 
поносимост в региона; 
Липса на инсталации и/или съоръжения за 
третиране на строителни отпадъци; 
Използването на депонирането като основен 
метод на третиране на отпадъците; 
Недостатъчно развити системи за събиране, 
рециклиране и оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, неразвити системи 
за събиране на биоразградими отпадъци. 

Възможности Заплахи 
По-широко използване на възможностите на 
европейските фондове; 
Възможности за използване формите на 
публично-частното партньорство; 
Привличане на инвестиции за развитие на 
МСП и внедряване на екологични нови 
производства; 
Осигуряване на извънбюджетно финансиране 
чрез европейските и национални източници; 
Използване на финансовите инструменти на 
ЕС за решаване на проблемите, свързани с 
управлението на отпадъците; 
Наличие на институционална рамка за 
участие на индустрията в опазването на 
околната среда; 
Разрешаване на проблеми с управлението на 
отпадъците в дългосрочен аспект; 

Подценяване на възможностите за работа по 
проекти, финансирани по оперативни 
програми, съфинансирани със средства на ЕС; 
Силна зависимост от централната власт; 
Високата себестойност на разходите, 
свързани с управлението на отпадъците; 
Проблеми с неефективното управление на 
финансовите инструменти на ЕС на 
национално ниво; 
Необходимост от увеличаване на „такса 
битови отпадъци“ при нереализиране на 
регионалната система за управление на 
отпадъците; 
Необходимост от допълнителни инвестиции 
за подобряване на системата за управление на 
отпадъците и създаване на допълнителни 
възможности за увеличаване нивата на 
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Промяна на обществените нагласи и практики 
за ефективното управление на отпадъците; 
Въвеждане на нови, ефективни и 
екологосъобразни технологии, позволяващи 
достигане на високи нива на рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците; 
Осигуряване на прозрачна и справедлива 
методика за определяне на „такса битови 
отпадъци“ в региона; 
Постигане на изискванията за отпадане на 
отчисленията по чл.64 от ЗУО. 

рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците; 
Налагане на санкции при неспазване 
изискванията на националното 
законодателство за постигане на целите по 
рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците в региона; 
Ограничаване на възможностите за ефективно 
управление на отпадъците, поради 
намаляване на административния капацитет в 
общините. 

 
Най-силна и най-реалистична е връзката между слабите страни и възможностите. Те 
определят ограниченията на развитие на общината. Основните задачи, върху които 
трябва да се концентрира управлението на общината са: 

• използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, 
свързани с инфраструктурата на общината и опазването на околната среда; 

• завършване и реализиране на проекти, свързани с управлението на отпадъците 
и изграждане на ефективна система за разделно събиране на смесени битови и 
биоотпадъци от населението;  

• осигуряване на благоприятна среда за интензивно развитие на аграрния сектор; 
• създаване на благоприятна среда за развитието на еко и алтернативен туризъм. 

 
VIII.2. Визия за управление на отпадъците 

Визията е обобщена представа за развитието на общината в бъдеще време. Тя 
представя желаното и възможно състояние на средата, която общината изгражда, 
поддържа и развива в един дългосрочен период. Програмата за управление на 
отпадъците гарантира постигането на балансирано и устойчиво социално и 
икономическо развитие на общината и осигуряването на високо качество на живот на 
гражданите. Визията за управление на отпадъците описва перспективите в близките 5 
години и дава общата представа за характеристиките на сектора на територията на 
общината в контекста на концепцията за устойчиво развитие. 
Съгласно отчетени реалните оценки, в следствие анализа на социално-икономическото 
развитие, анализа на силните, слабите страни, възможностите, заплахите за общината, 
като извод може да се формулира, че община Благоевград се нуждае от ускоряване на 
социално-икономическото развитие, като за целта трябва да мобилизира целия си 
потенциал (ресурсен, човешки, инвестиционен, информационен и др.) и в максимална 
степен да усвои националните и европейските възможности за финансиране. През 
предстоящия планов период трябва да се прилага интегриран подход за развитие на 
територията, което изисква да се съчетават политики и мерки, които да въздействат 
върху човешкия, иновационния, инфраструктурния и природния потенциал. 
Направените анализи и оценки, показват подобрение на икономическите дейности 
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като цяло. Въпреки това е необходимо преосмисляне на приоритетите, обосновано и 
точно насочване на мерките, за да се постигнат трайни и осезаеми промени. 
 
Общото виждане и очакване за подобряване на системата за управление на отпадъците 
на община Благоевград в рамките на следващите 5 години може да се формулира като: 

• Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион 
Благоевград за твърди битови отпадъци (ТБО), отговаряща на нормативните 
изисквания и система за предварително третиране на битови отпадъци;  

• Изграждане на обществен събирателен център за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 
опасни отпадъци и др.; 

• Изграждане на съоръжение за предварително третиране на строителни 
отпадъци; 

• Недопускане изхвърляне на отпадъци на неразрешени места. Почистване на 
отпадъците и предприемане на мерки за недопускане на повторно замърсяване; 

• Рекултивация на депото в с. Бучино, което не отговаря на нормативните 
изисквания след изграждане на регионалното депо; 

• Изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците; 
• Поддържане на база данни за състоянието на управлението на отпадъците в 

общината; 
• Подмяна на амортизираната обслужваща техника с високоефективна; 
• Засилване на контрола по прилагане на системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки – хартия/пластмаса/стъкло; 
• Утвърждаване и усъвършенстване на разрешителен режим за събиране и 

транспортиране на строителни и производствени отпадъци; 
• Въвеждане на система за разделно събиране на опасни масово разпространени 

отпадъци; 
• Увеличаване дела на отделените за рециклиране и оползотворяване смесени 

битови отпадъци; 
• Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъците; 
• Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 
• Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането 

на законодателството и политиката в областта; 
• Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците; 
• Въвеждане на информационни системи за събиране на информация за 

отпадъци; 
• Укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците; 
• Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите 

“отговорност на производителя” и “замърсителят плаща”; 
• Увеличаване на дела на участието на обществеността в прилагане политиките 

по управление на отпадъците; 
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Съобразно принципите и политиките на община Благоевград, плана за действие може 
да бъде допълнен и/или променен от органът, който го приема при смяна на 
възгледите и приоритетните цели за изграждане на политиката за опазване на 
околната среда в общината. 
 

VIII.3. План за действие 
Планът за действие обхваща периода 2015 – 2020 година и включва основните мерки и 
дейности, предвидени за изпълнение. Структурата на Плана за действие е съобразена с 
целите и приоритетите на програмата и отговаря на изискванията и целите на 
действащото към момента законодателство. С приемането и прилагането на плана се 
цели да бъде постигнат оптимален баланс между различните законодателни, 
институционални, икономически и технически мерки и практическото реализиране на 
интегриран подход за управлението на отпадъците на територията на общината. 
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ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА СРОК ФИНАНСИРАНЕ ЕФЕКТ 

СЕКТОР ОТПАДЪЦИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците за 
регион Благоевград за твърди битови 
отпадъци, отговаряща на 
нормативните изисквания и система 
за предварително третиране на 
битови отпадъци;  

2016 г. 
Собствени средства, държавен 
бюджет, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Изграждане на обществен 
събирателен център за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата в т.ч. 
едрогабаритни отпадъци, опасни 
отпадъци и др. 

2016 г. 
Собствени средства, държавен 
бюджет, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Изграждане на съоръжение за 
предварително третиране на 
строителни отпадъци. 

2016 г. 
Собствени средства, държавен 
бюджет, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Оптимизиране на системата за 
събиране и транспортиране на 
битови отпадъци на територията на 
общината във връзка с въвеждането 
на нови системи за разделно 
събиране и преустановяване 

Постоянен 
Собствени средства, държавен 
бюджет, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 
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експлоатацията на общинското депо 
и други промени в съществуващите 
практики за управление на 
отпадъците в общината. 

Оптимизиране на съществуващата 
система за събиране и 
транспортиране на битови отпадъци. 

Постоянен 
Собствени средства, държавен 
бюджет, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Изграждане на съоръжение за 
третиране на зелени отпадъци и 
биоотпадъци от домакинствата. 

2016 г. 
Собствени средства, държавен 
бюджет, ПЧП, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Внедряване и насърчаване на 
система за домашно компостиране 

2016 - 2017 
Собствени средства, държавен 
бюджет, ПЧП, национални и 
международни източници 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Доизграждане, въвеждане в 
експлоатация и поддържане на 
съоръженията за третиране на 
отпадъци в съответствие с 
действащите нормативни 
изисквания. 

Постоянен 

Общински бюджети и 
бюджетите на операторите на 
съоръженията за третиране на 
отпадъци 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Внедряване на системи за отчетност 
и контрол на образуваните, събирани 
и третирани количества отпадъци 

Постоянен 
Общински бюджети и 
операторите на съоръженията 
за третиране на отпадъци 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Почистване от отпадъци на 
общинските пътища - пътя, земното 
платно, пътните съоръжения, 
обслужващите зони, и др. и 
осигуряване на съдове за събиране 
на отпадъците и транспортирането 

Постоянен Собствени средства 
Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 
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им до съоръжение за тяхното 
третиране. 

Закриване на старите депа за 
отпадъци  

2016 - 2017 
Собствени средства, държавен 
бюджет, ПЧП, национални и 
международни източници 

Подобряване качествата на 
околната среда. 

Подобряване на контрола н 
предотвратяване 
нерегламентираното изхвърляне на 
отпадъци на неразрешени за това 
места, изгаряне или друга форма на 
неконтролирано обезвреждане на 
отпадъците. 

Постоянен 
Собствени средства, държавен 
бюджет, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Актуализиране на общинската 
нормативна уредба в областта на 
управление на отпадъците 

Постоянен 
Собствени средства, 
ПУДООС, национални и 
международни източници. 

Хармонизиране на местното 
законодателство на 
националните и европейски 
политики в областта 

Въвеждане на допълнителни 
отговорности, забрани, задължения с 
цел осигуряване разделното 
събиране на биоотпадъци и 
рециклируеми отпадъци, за които не 
се прилага принципът отговорност 
на производителя. 

Постоянен 
Собствени средства, ПЧП, 
ПУДООС, национални и 
международни източници. 

Хармонизиране на местното 
законодателство на 
националните и европейски 
политики в областта 

Организиране на дейности по 
събиране, оползотворяване и  
обезвреждане на строителни 
отпадъци и отпадъци от 
разрушаване, образувани от 
домакинствата на територията на 

Постоянен 
Собствени средства,  
ПУДООС, ПЧП, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 
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общините от региона. 

Ефективно прилагане на 
законодателството по управление на 
отпадъците, чрез извършване на 
периодични проверки за спазване на 
изискванията. 

Постоянен Собствени средства 
Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Извършване на морфологичен 
анализ на състава и количеството на 
битовите отпадъци, образувани на 
територията на съответната община, 
съгласно методика, утвърдена със 
заповед на министъра на околната 
среда и водите 

2016 г. 
Собствени средства,  
ПУДООС, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Разработване на масов баланс на 
база получените данни за 
морфологичния състав на 
отпадъците. 

2016 г. 
Собствени средства,  
ПУДООС, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Създаване на информационна 
система за регистриране и отчитане 
на количествата рециклируеми 
отпадъци и биоотпадъци, с цел 
мониторинг изпълнението на целите 
за рециклиране на битови отпадъци 
и целите за събиране и 
оползотворяване на биоотпадъци, 
количествата биоразградими 
отпадъци отклонени от депа. 

2016 г. 
Собствени средства,  
ПУДООС, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 
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Създаване и поддържане на регистър 
на площадките за предаване на 
отпадъци от пластмаси, стъкло, 
хартия и картон на територията на 
съответната община 

Постоянен 
Собствени средства, ПЧП, 
ПУДООС, национални и 
международни източници. 

Подобряване отчетността в 
областта на управление на 
отпъдите и повишаване 
информираността на населението 

Подобряване на административния 
капацитет. 

Постоянен 
Собствени средства, ПЧП, 
ПУДООС, национални и 
международни източници. 

Повишаване на 
административния капацитет 

Прилагане на ефективна методика за 
определяне на такса “битови 
отпадъци” 

Постоянен 
Собствени средства, 

ПУДООС, национални и 
международни източници. 

Осигуряване на практическото 
прилагане на принципа 
„Замърсителят плаща“ 

Предприемане на мерки за разделно 
събиране на битови биоразградими 
отпадъци. 

Постоянен 
Собствени средства, ПЧП, 
ПУДООС, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Определяне на приоритетни проекти 
за финансиране чрез Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 
г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други 
форми на финансиране извън 
бюджета на общината 

Постоянен 
Собствени средства, ПЧП, 
ПУДООС, национални и 
международни източници. 

Подобряване на системите по 
управление на отпадъците 

Актуализиране на интернет 
страниците на общината с цел 
осигуряване на актуална 
информация на обществеността по 
всички въпроси и ангажименти в 
областта на управление на 
отпадъците 

Постоянен 
Собствени средства, ПЧП, 
ПУДООС, национални и 
международни източници. 

Повишаване информираността 
на населението 
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СЕКТОР ПУБЛИЧНОСТ 

ПОДОБРАВЯНЕ 
ИНФОРМИРАНОСТТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Осигуряване на публична 
информация във връзка с 
предоставяните възможности за 
подаване на проектни предложения, 
свързани с опазването на околната 
среда. 

Постоянен 
Собствени средства, държавен 
бюджет, национални и 
международни източници. 

Осигуряване на публичност и 
прозрачност на политиките по 
околна среда 

Провеждане на информационни 
кампании за разясняване 
възможните вредни въздействия 
върху околната среда и човешкото 
здраве, породени от 
нерегламентираното изхвърляне на 
опасни отпадъци 

Постоянен 
Собствени средства, държавен 
бюджет, национални и 
международни източници. 

Осигуряване на публичност и 
прозрачност на политиките по 
околна среда 

Оказване на съдействие при 
подготовка на проекти свързани с 
управлението на отпадъците на НПО 
читалища учебни заведения 
различни фирми и организации 

Постоянен 
Собствени средства, държавен 
бюджет, национални и 
международни източници. 

Осигуряване на публичност и 
прозрачност на политиките по 
околна среда 

Разяснителни кампании в подкрепа 
на бизнеса - определяне на 
патентния данък по ЗМДТ до 
допустимия минимум за тези 
данъчно задължени лица, чиято 
дейност води до повторна употреба 
на някои продукти, а оттам и до 
предотвратяване на отпадъците. 

Постоянен 
Собствени средства, държавен 
бюджет, национални и 
международни източници. 

Осигуряване на публичност и 
прозрачност на политиките по 
околна среда 

 

mailto:magisteriumbg@gmail.com


VIII.4. Индикатори 
В съвременния динамичен свят всяка една институция използва индикатори (в 
зависимост от своята дейност), илюстриращи постигнатите цели и очаквани 
резултати. Няма инвестиционен проект или бизнес план без разработени 
индикатори, отчитащи нивото на изпълнение на поставените цели. Необходимо е да 
уточним, че все още не е прието представително определение на термина 
“екологичен индикатор” на световно и/или национално ниво. За дефиниране на това 
понятие се използва публикуваното в интернет страницата на ЕАОС определение: 
„Наблюдавана стойност, която е представителна за изследвания феномен”. Най-
общо казано, индикаторите представят количествена информация, която обобщава 
различни и многобройни данни, като по този начин получената крайна информация 
може да бъде синтезирана. Изискването към индикаторите за използване на 
„обективни измервания и данни” поставя разнородни въпроси, чиито отговор не е 
еднозначно определим. Възприето по този начин, всички използвани данни са 
достоверни и непротиворечиви (изключвайки приетата допустима грешка). От една 
страна, това значително улеснява интерпретацията на резултатите за всяко едно 
изследване, т.е. еднозначно се доверяваме на получената синтезирана информация. 
Използваният огромен набор от екологични индикатори илюстрира развитие в 
състоянието на околната среда като резултат от предприетите политики и поставени 
законодателни цели. По този начин екологичните индикатори се превръщат в 
необходим за взимането на политически решения инструмент, като се използват за: 

• осигуряване на информация по даден екологичен проблем във връзка с 
определяне сериозността на разглеждания феномен; 

• осигуряване законодателното развитие и определяне на приоритетни зони, 
идентифицирайки ключовите фактори, оказващи най-голям натиск върху 
околната среда; 

• мониторинг на ефективността от предприетите политически отговори 
(предприети действия). 

 
За подпомагане отчитането на заложените в плана дейности могат да се приложат 
следните индикатори: 

• Изградена регионална система за управление на отпадъците за регион 
Благоевград; 

• Изграден обществен събирателен център за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата; 

• Изградено съоръжение за предварително третиране на строителни отпадъци; 
• Изградено съоръжение за третиране на зелени отпадъци и биоотпадъци от 

домакинствата; 
• Проведен морфологичен анализ на битовите отпадъци; 
• Разработен масов баланс на отпадъците; 
• Брой домакинства с въведени системи за домашно компостиране; 
• Процент на обхванато население от системи за събиране на опасни отпадъци 

от бита; 
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• Постигнат процент рециклиране и оползотворяване на образуваните битови 
отпадъци; 

• Закрито депо за битови отпадъци; 
• Количества разделно събрани биоотпадъци предадени за компостиране; 
• Актуализирана местна нормативни наредба; 
• Актуализирана интернет страница; 
• Изградена система за събиране на едрогабаритни отпадъци; 
• Брой експерти взели участие в проведени обучения в областта на управление 

на отпадъците; 
• Внедрени системи за събиране на МРО; 
• Проведени разяснителни кампании. 

 
VIII.5. Изпълнение на програмата 

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е 
общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и 
обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година, 
чрез подготовката на отчет за изпълнение на програмата. Отчетът следва да се 
представя в срок до 31 март, като копие от него се изпраща на РИОСВ. Целта на 
отчета за изпълнение на програмата е да се проследи напредъкът при изпълнението 
през предходната календарна година и да се идентифицират необходимите промени 
или адаптиране на програмата за текущата година на изпълнение.  
Отчетът се изготвя на достъпен език, използвайки общо приета и общо позната 
нотация, като се препоръчва да включва графики, фигури, таблици и др. елементи, 
чрез които да се илюстрират по леснодостъпен начин напредъка по изпълнение на 
мерките и поставените с програмата цели. 
Контрола по изпълнението на програмата може да се осъществява чрез провеждане на 
мониторинг. Целта на мониторинга е да отбелязва отклоненията от плана достатъчно 
рано, за да бъде възможно тяхното коригиране, преди последствията от тях да станат 
толкова сериозни, че да не могат да бъдат преодолени. Определянето кога да се 
извършват наблюденията е процес, който следва да отчита много фактори свързани 
със същността на програмата, но и да се съобразява с икономическите и финансовите 
възможности. 
Освен като финансова поносимост, предлаганата система на мониторинг трябва да 
отговаря и на други изисквания, като например: 

• Системата трябва да бъде разбирана от хората, които ще я използват и ще 
получават информация от нея; 

• Системата трябва да съобщава за отклоненията от плана през определени 
интервали от време така, че да бъде възможно предприемането на корективни 
действия преди последиците да са станали прекалено сериозни; 

mailto:magisteriumbg@gmail.com


 
Общинска програма за управление на отпадъците на община Благоевград 2015 - 

2020г. 
 
 

 

 Магистериум ООД, magisteriumbg@gmail.com 

123 
 

• Системата трябва да посочва характера на корективните действия, които да 
върнат проекта обратно към плана; 

• Системата трябва да бъде представена в широко позната и лесно разбираема 
нотация; 

• Системата за управленски контрол трябва да бъде разработена с активното 
участие на всички хора и групи, включени в дейностите по опазване на 
околната среда на община Благоевград. 

 
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

• Общински план за развитие на Община Благоевград (2014 - 2020 г.); 
• Национална стратегия за околна среда (2009 - 2018 г.); 
• Национална програма за действие по околна среда и здраве (2008 – 2013 г.); 
• Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. 
• Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива за периода (2013 – 2022 г.); 
• Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране; 
• Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г.; 
• Програма за изграждане на канализационни системи до 2023 г.; 
• Прединвестиционно проучване към проект за „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Благоевград“; 
• Хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси на находище 

на минерални води Благоевград - р. Струма – област Благоевград, община 
Благоевград, с. Зелен дол - изключителна държавна собственост; 

• Доклад за състоянието на качеството на атмосферния въздух в гр. Благоевград 
относно контролираните показатели за периода 01.04.2015 г. – 30.09.3015 г.; 

• Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на 
територията на гр. Благоевград; 

• Доклад върху пространственото разпределение на почвеното засушаване в 
България, 2006 г.; 

• Национален план за защита при бедствия; 
• Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2014 година; 
• Програма за управление на отпадъците 2008 – 2012 г.; 
• План за разполагане на контейнери за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, собственост на ЕКОБУЛПАК АД на територията на община 
Благоевград; 

• Програма за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки в община Благоевград за периода 2014 – 2018 г.; 
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• Balkan Ecology; 
• http://www.iag.bg 
• http://www.wabd.bg/ 
• www.nsi.bg  
• http://www. http://riosvbl.org/  
• http://www.moew.government.bg/  
• www.eea.government.bg  
• Други. 
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