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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

ТБО Твърди битови отпадъци 

БО Битови отпадъци 

ЕГО Едрогабаритни отпадъци 

ПО Производствени отпадъци 

лв. Български лева  

ЦР Център за рециклиране  

РД Регионално депо 

СО Отпадъци от строителна дейност и разрушаване  

EК Европейска Комисия  

ЕС Европейски съюз 

зелени 
отпадъци 

Растителност, растения, зеленчуци, др..  

ОО Опасни отпадъци  

ИПРУО Инвестиционен план за развитие на управлението на отпадъците  

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

РСУО Регионална система за управление на отпадъците  

НПУО  Национална програма за управление на отпадъците 

ДДС Данък добавена стойност 

ПС Претоварна станция 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води  

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадни води 

КПП Контролна пропускателен пункт 

РЦУО Регионален център за управление на отпадъците  

ОбС Общински съвет 

НСИ Национален статистически институт 

НП Национален парк 

ПЗ Природни забележителности 

ЗМ Защитени местности 

PVC Поливинил хлорид 

БТС Българска туристическа служба 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

ЗУО Закон управление на отпадъците 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

БВП Брутен вътрешен продукт 

СОЗ Санитарно – охранителна зона 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗМСМА Закон за местната администрация и местното самоуправление 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ООС Опазване на околната среда 

НПО Неправителствена организация 

ОПУ(Д)О Общинска програма за управление (дейностите по) отпадъците 

ОЕEО Отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

НАСЕМ Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ДТОВ Директива на ЕС за третиране на градски отпадъчни води 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ИПСУО Инвестиционен план на системата за управление на отпадъците 

ВЕЦ Водно електрическа централа 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за управление на отпадъците за Община Самоков е изготвена от 
Консорциум РНЕП в съответствие с изискванията на техническото задание на 
проекта, съгласно договор EuropeAID/124484/D/SV/BG – „Подготовка на мерки за 
управление на твърдите битови отпадъци в региони, Стара Загора, Костенец и 
Луковит България”. 

Настоящата актуализация на съществуващата програма 2010 -2020 г. се изготвя 
във връзка с чл.52, ал.3, т.2 на Закона за управление на отпадъците, съгласно 
който „програмите се актуализират при промяна във фактическите и/или 
нормативните условия”, в случая – въвеждане в експлоатация на І етап на 
селищна пречиствателна станция за отпадъчни битово-фекално води на с. 
Белчин, община Самоков. 

 

Актуализацията на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на 
Община Самоков е разработена с основната цел да се определят необходимите 
мерки за управление на отпадъците в общината, чрез която да се постигне 
намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните 
отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, 
увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в 
областта на управление на отпадъците. 

 

Програмата отчита решението на Община Самоков за изграждане на Регионален 
център за управление на отпадъците – Самоков, Регион Костенец, където да 
бъдат депонирани всички неопасни отпадъци, генерирани в Общините Самоков, 
Долна баня, Ихтиман и Костенец. 
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2. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 

Обхватът и съдържанието на Актуализацията на Програмата за управление на 
дейностите по отпадъците на Община Самоков е в съответствие с 
„Ръководството за разработване на общински програми за управление на 
дейностите по отпадъците”, утвърдено със Заповед № РД – 167 от 24.03.2006г. 
на Министъра на околната среда и водите. 

Разработването на Програмата за управление на отпадъците в Община Самоков 
е продиктувано от ЗМСМА, ЗООС и ЗУО, както и всички подзаконови актове, 
произтичащи от ЗУО. Основната цел на програмата е да допринесе за 
устойчивото развитие на Община Самоков чрез интегрирана рамка за 
управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията 
върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване 
ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на 
замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. 

Настоящата Програма си поставя следните основни цели, свързани с 
подобряване качеството на околната среда на територията на общината: 

 Намаляване на количеството на отпадъците, като се насочи вниманието 
на потребителите към стоки за многократна употреба, и се търсят 
възможности за преработка и оползотворяване и обвързване на такса 
смет с количеството на образуваните битови отпадъци и разходите за 
тяхното събиране, депониране и обезвреждане; 

 Подобряване на организацията за събиране и транспортиране на 
отпадъците, както и разширяване на периметъра на организираното 
сметосъбиране и в останалите населени места. Прилагане на съвременни 
многофункционални системи за събиране на отпадъци, в зависимост от 
различни фактори като интензивността на застрояването, количеството на 
образуваните отпадъци и транспортно-комуникационните планове. 
Оптимизиране на управленските и изпълнителски структури; 

 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - изграждането на 
Регионален център за управление на отпадъците, позволяващо 
осъществяването на ефективен мониторинг и контрол. Обединяването на 
усилията на Общините Самоков, Долна баня, Ихтиман и Костенец за 
изграждането на Регионално депо ще доведе до разрешаване на 
проблемите свързани с битовите отпадъци; 

 Повторно използване и рециклиране; 

 Закриване на старото депо на гр. Самоков и неконтролираните сметища, 
които не могат да бъдат приспособени към съвременните изисквания за 
опазване на околната среда. Усилване на контрола над старите 
замърсявания в общината; 

 Нормативно регламентиране на управлението на отпадъците на общинско 
ниво; 

 Работа с обществеността - привличане на обществеността при вземането 
на решения, свързани с основния проблем „отпадъци”; провеждане на 
кампании по прилагането на програмата; участие в моделни проекти за 
управление на отпадъците; прилагане на принципите на „споделена 
отговорност" и „замърсителят плаща"; 

 Повишаване привлекателността на града и околностите му; 

 Подобряване условията за развитие на селското стопанство и 
икономиката в региона. 
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3. ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ  

Програмата е разработена в съответствие с принципите на управление на 
отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Република 
България е страна, общата европейска и национална политика в тази област, 
както и основните принципи, на които се основава Националната програма за 
управление дейностите по отпадъците: 

Чиста и здравословна околна среда;  

За намаляването на замърсяването на населените места от особено значение е 
създаването на добра организация за събиране и своевременно извозване на 
отпадъците. 

За опазване на природната среда от замърсяване решително се предприемат 
действия за преустановяване практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци 
на произволни, неорганизирани за целта места. Осигурява се безопасно 
депониране, почистване на замърсени и възстановяване на замърсени терени. 

Подобряването на условията на жизнената среда ще се постигне по пътя, както 
на подобряване на организацията за събиране на отпадъците, така и чрез 
намаляване на опасните им свойства.  

Пълна отговорност на замърсителите;  

Включва в себе си тясно взаимосвързани помежду си принципи на „споделена 
отговорност" и „замърсителят плаща". Целта на двата принципа е чрез ценовия 
механизъм да се въздейства и промени човешкото поведение. 

Прилагането на тези два принципа осигурява: 

 Потребителите да заплащат пълните разходи както по производството и 
потреблението на продуктите, така и свързаните с тях разходи по 
опазване на околната среда;  

 Превръщането на разходите за околна среда във важен фактор при 
вземане на решения.  

Гореспоменатите принципи се реализират чрез административни разпоредби и 
икономически регулатори. Най – често прилаганият икономически регулатор в 
контекста на принципа „замърсителят плаща” е въвеждането на различни такси, 
а при неизпълнение на регламентираните с нормативните актове задължения, 
пълната отговорност предполага заплащането на глоби. 

Интегрирано управление на отпадъците;  

Очертаване на ясно определени цели на основата на система от законови, 
технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници 
на ресурси и определени отговорности на всички заинтересовани страни. 
Реализиране на целите чрез вземане на управленчески решения, което да 
гарантира икономическо и екологосъобразно управление на отпадъците. 

3.1. Устойчиво развитие  

Устойчиво е развитието, което отговаря на нуждите на настоящето без да 
ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да 
посрещнат своите собствени потребности. Това е основна, всеобхващаща цел на 
Европейската Общност, която е част и от Договора за създаване на ЕС, 
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покриваща всички политики и дейности на Общността. Устойчивото развитие 
обединява следните основни стремежи на обществото: 

 Свеждане на употребата на естествени ресурси до минимум; 

 Постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен 
стандарт; 

 Увеличаване на дейностите по предотвратяване образуването, 
обезвреждането и рециклирането на отпадъците и осъществяване на 
третиране и депониране на отпадъците с минимално въздействие върху 
околната среда, което да запазва доколкото е възможно повече ресурсите 
и да съхранява околната среда за бъдещите поколения; 

 Опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще. 

3.2. Принцип на предотвратяване и йерархия на 

управлението на отпадъците  

Принципът на предотвратяването е въведен на конференцията на 
Обединените Нации по околна среда и Развитие през 1992г. 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”.  

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.  

Йерархията на управлението на отпадъците е определена в Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО). Член 6 (1) от ЗУО определя йерархията, както 
следва:  
Компетентните органи по ЗУО и лицата, при чиято дейност се образуват и/или 
третират отпадъци, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при 
управлението на отпадъците: 
 
1. предотвратяване на образуването им; 
2. подготовка за повторна употреба; 
3. рециклиране; 
4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 
5. обезвреждане. 
 
Отклонения от йерархията по ал. 1 се допускат за специфични потоци от 
отпадъци, когато това се основава на съображения, свързани с жизнения цикъл 
на отпадъците, във връзка с цялостното въздействие на образуването и 
управлението на такива отпадъци. 
При прилагането на йерархията по ал. 1 се вземат предвид общите принципи за 
опазване на околната 
среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническата осъществимост и 
икономическата приложимост, опазване на ресурсите, както и цялостното 
въздействие върху околната среда, човешкото здраве, икономиката 
и обществото в съответствие с чл. 1, ал. 1 и 3 на ЗУО. 
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3.3. Принцип на превантивността 

Предимство на предотвратяване на замърсяването пред последващото 
отстраняване на вредите, причинени от него. 

3.4. Принцип на самостоятелността при управлението 

на отпадъците  

Изискванията на Чл. 5 (1) от Директива 2006/12/EC11 (Рамкова Директива за 
отпадъците) са: „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. 

3.5. Принцип на съседство (близост)  

Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 на ЗУО, създават 
регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално 
депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.  

Чл. 49, ал. 7, т.2 на ЗУО предписва това да става в най-близките 
съоръжения/инсталации, намиращи се до източника на образуване на 
отпадъците, като се използват най-подходящите методи и технологии, 
осигуряващи висока степен на защита на човешкото здраве и околната среда. 

3.6. Най-добри налични техники (НДНТ), неизискващи 

прекомерни разходи  

Принципът се позовава на изискванията на Директивата на Европейския Съвет 
96/61/EC и Закона за опазване на околната среда. 

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 цели, осигурява най-малка вреда 
върху околната среда като цяло и имат приемливи стойности за краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни цели.  

Националният план за управление на отпадъците  включва и мерки за създаване 
на интегрирана и адекватна мрежа от съоръжения и инсталации за 
обезвреждане на отпадъците, както и на инсталации за оползотворяване на 
битови отпадъци.  
Съгласно чл. 49, ал. 7, т. 1 на ЗУО това става чрез прилагане на най-добрите 
налични техники. 
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3.7.  „Замърсителят плаща” и, в частност - „отговорност 

на производителя”  

Принципът „Замърсителят плаща” означава, че лицето, което замърсява, трябва 
да плати за отстраняване на замърсяването. Що се отнася до управление на 
отпадъците, генераторът на отпадъци трябва да поеме стойността за третиране 
и обезвреждане на отпадъците. Принципът обикновено изисква прилагането на 
схеми от типа ''заплати за колкото изхвърляш'', отчитащи обема или теглото на 
отпадъците, въз основа на които се определя такса „битови отпадъци” 

Лицата, които образуват отпадъци или производителите на продукти, след 
употребата на които се образуват отпадъци, трябва да покрият пълните разходи 
за третиране на тези отпадъци. 

3.8. Разширена отговорност на производителя  

Стойността за третиране на отпадъците трябва да се поеме от: 

 Собственика на отпадъка, който е отговорен за събирането или 
третирането на отпадъка; и/или 

 Предишния собственик или производител на продукти, от който са се 
генерирали отпадъци. 

„Производителят на продукти’’ може да се разглежда като „замърсител’’.  
Постановени са няколко наредби, в които „производителите на продукти” са 
отговорни за събирането, рециклирането и третирането на продуктите, които се 
превръщат в отпадъци. Относно управлението на битовите отпадъци, следните 
продукти са определени като отговорност на производителя: 

 Опаковки; 
 Отпадъци от електрически и електронни съоръжения; 
 Излезли от употреба автомобили; 
 Отпадъци от масла и нефтопродукти; 
 Излезли от употреба батерии и акумулатори. 

Идеята на принципа е, че по време на определянето на предназначението и 
производството на отпадъка, „производителите на продукти” трябва да вземат 
такива решения относно състава на продукта, че когато продукта се превърне в 
отпадък, до голяма степен да бъдат определени количеството на генерираните 
отпадъци и възможностите за управлението им. 

3.9. Участие на обществеността 

Жителите имат отношение към политиката по отпадъците и като постоянни 
причинители на отпадъци, и като субект на вредното им въздействие. 

3.10. Прилагане на принципите в случай на 

безвъзмездна схема на плащане 

Грантовете за изграждане на съоръжения за управление на битовите отпадъци 
имат за цел намаляване на стойността на управление на битовите отпадъци.  
Използването на безвъзмездна помощ има за цел намаляване на високите 
стойности такса смет за домакинствата.  
При използване на грантово финансиране следва да се извърши анализ на 
поносимостта на инвестицията от населението и бизнеса, да се разгледат 
вариантите за тарифи такива, че да не са за сметка на бизнеса и да се прилага 
принципа „замърсителят плаща”. 
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4. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

4.1. Географско местоположение 

Община Самоков е разположена в Югозападна България, Софийска област. 

 

На север граничи със Столична Община, на юг с общините Белица, Якоруда и 
Рила, на изток – с общините Долна баня и Ихтиман и на запад – с общините 
Дупница, Радомир, Сапарева баня и Перник. 
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Територията на община Самоков е 1209.9 км2 и заема 17.1% от територията на 
Софийска област.  

Административен център на Община Самоков е гр. Самоков. Намира се на 55 км 
от град София и на 8 км от курорта Боровец.  

Населението възлиза на 42256 жители (базова 2008 г.) – 15.3% от общото 
население на областта.  

Гъстотата на населението в общината е 35.08 д/км2, два пъти по-ниско от 
средното за страната (70.3 д/км2). 

Във физико-географско отношение територията на Община Самоков попада в 
умерено - континенталния климатичен пояс. Отличава се с голямо разнообразие 
на релефа /котловинен, планински и високопланински/ и неговия геоложки 
строеж, които обуславят значителна диференциация на климатичните условия, 
нееднакво разположение на водните ресурси, голяма пъстрота на почвената 
покривка, растителността, особеностите в разпространението на животинския 
свят и характера на стопанската дейност на човека. 

Община Самоков на юг е ограничена от Рила, отворена в посока север към 
София, на изток към Ихтиман и Костенец и на запад към Дупница. 

Територията на общината се обслужва единствено от автомобилен транспорт. 
Дължината на пътната мрежа е 236.6 км, като малко повече от половината 
пътища са от II и III клас.  

Главните транспортни артерии са: Самоков - София и Дупница - Долна баня - 
Костенец - Пловдив. 

От значение са магистрален път София - Пловдив и ГП–2 – София - Кулата, 
които разширяват транспортната достъпност.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
НА ОБЩИНА САМОКОВ – 2010 – 2020 г. 

актуализация септември 2012 г. 14 

4.1.1. Топографска характеристика  

Релеф 

Релефът на територията на общината се определя като котловинен, планински и 
високопланински. Котловинният релеф е представен от Самоковската котловина, 
която е затворена със средна н. в. 950 m, разположена между Рила, Плана, 
Витоша, Верила, Ихтиманска Средна гора. Котловинното дъно в западната част е 
равно с характер на поле, а в източната се срещат и вътрешнокотловинни 
възвишения. През нея преминава р. Искър и нейните притоци. Формата на 
котловината е неправилна и двуделна: западна – Палакарийска, и източна – 
Искърска част, в която са разположени по-голяма част от населените места, 
обработваемата земя и техническата инфраструктура. 

Около 80% от територията на общината е с планински и високопланински релеф 
и предоставя изключителна възможност за развитие на отдиха и туризма. 
Планинският релеф заема земите във височинния пояс до 1600 m н. м. в. Това са 
южните склонове на Витоша и Плана планина, източните склонове на Верила, 
Шипочанския рид, западните склонове на рида Шумнатица и подножието на 
Северна Рила. С изключение на склоновете на Северна Рила релефът в този 
пояс се отличава с преобладаване на полегати склонове, заоблени била и 
върхове. Високопланинският релеф заема земи с н. м. в. над 1600 m, 
разположени в южната част на територията – високите части на Мусаленския, 
Скакавишкия и Мальовишкия дялове на Рила планина. Релефът е с типичен 
алпийски характер.  

Около 80% от територията са заети от планински и високопланински релеф, като 
20% се падат на Самоковската котловина. 

Климат 

За формирането на климата надморската височина е основен фактор. Поради 
голямата разлика в надморската височина (850-2925 м) се наблюдават два вида 
климат – умерено - континентален (под 1000 м) и планински (над 1000 м). 

Климатичната характеристика на Самоковската котловина се обуславя от 
географското и положение и от влиянието на местните условия. Ихтиманската 
Средна гора и Плана планина защитават котловината от североизточните 
ветрове, а планините Рила и Верила – от южните и югозападните ветрове. 

Климатът на района е умерено-континентален със силно планинско влияние. 
Характеризира се с не много горещо лято и мека продължителна зима. 
Котловинният характер, обаче е предпоставка за температурни инверсии, 
вследствие на които ниските температури понякога достигат значителни 
стойности. 

По данни от метеорологичната станция Боровец (1,346 m) доминира 
северозападния вятър, който е почти постоянен 10 месеца в годината. Само през 
януари доминира западен, а през ноември източен вятър. Спокойното време е 
54.8% от времето, а най-спокойно е времето през месеците aвгуст (61.1%) 
септември (60.8%) и октомври (59.9%). 

По данни от метеорологична станция Самоков (1,029 m) преобладават западните 
ветрове през седем месеца в годината. Източни ветрове духат през месеците  V, 
IX, X, XI. Силен вятър (със скорост ≥ 14 m/s) духа 8 дена в годината с предимно 
източна посока (в 70% от случаите). Тихо време има средно 37.3% от времето. 

За височинни пояс на Рила планина са характерни бурните ветрове (24-25 м/сек). 
Най-силни ветрове през есента, зимата и пролетта са предимно югозападни, но 
преобладаващи са северозападните и североизточните ветрове. През лятото по 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80
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склоновете на планината духат и местни ветрове – долняк и горняк. Фьонът духа 
главно през зимата и пролетта. 

Средногодишната температура на въздуха е 8.6°С, а средно минималните от 16 
до 22°С. Максималните температури са измерени през месец юли, като 
стойностите им не надвишават 32-34°С.  

Върху режима и формирането на подземните води в района най-голямо влияние 
оказват валежите. Средната им многогодишна сума е 638.5 мм. Средния 
годишен валеж в Боровец е 929 мм. Най-голямо количество валежи падат през 
пролетта, а най-малко през зимата, като 65% от тях са под формата на сняг. 
Дните със снежна покривка достигат 70-80. Неравномерността в количеството на 
валежите е в зависимост от надморската височина. Средната покривка в 
котловинното дъно се задържа от края на месец ноември до края на месец март. 
Максимумът на валежите е през юни, а минимума през месец февруари. 
Разликата между летните и зимните валежи е около 15%. Средния годишен 
валеж в Боровец е 929 мм. 

4.1.2. Водни ресурси  

Хидроложката мрежа на територията на Община Самоков е представен от 
басейните на р. Искър и р. Марица в техните горни течения.  

Река Искър извира от Централния дял на Рила и събира водите на Бели, Черни и 
Леви Искър, след това минава през Самоковското поле и приема водите на 
Боровецка Бистрица и река Палакария.  

Река Марица води началото си от Маричините езера, като излиза извън 
териториите на Община Самоков.  

Реките Искър и Марица се характеризират със снежно-дъждовен режим, високи 
води през късна пролет и ранно лято и ниски води през зимата и есента.  

Главна отводнителна артерия е р. Искър, която протича през гр. Самоков. 

Водното богатство на територията са Рилските езера. Те са повече от 40 на 
брой, като площта им варира от 1 до 10 дка. Езерата са пръснати във високите 
части на Рила. 

Водите на Рилските реки и езера се използват за водоснабдяване и силодобив. В 
коритата на р. Бели Искър е построен язовир “Бели Искър” с обем 15 млн.м3. 

Водите на р. Палакария се използуват предимно за напояване на земите в 
западната част на Самоковската котловина.  

Подземните води на територията са порови и пукнатинни.  

В м. “Белчин бани” има находище на термална вода от тип “Азотни терми”, която 
се използва за балнеоложко лечение. При с. Ярлово са установени проявления 
на субтермални води. Вероятно перспективни участъци за търсене на 
термоминерални води са в долината на р. Палакария и Самоковското поле. 

4.1.3. Почви 

На територията на общината се срещат разнообразни типове почви: 

 Алувиално-ливадните почви са разпространени главно в Самоковската 
котловина по долината на р. Палакария и р. Искър. Подходящи са за 
отглеждане на разнообразни земеделски култури, но поради голямата 
надморска височина изборът на отглежданите култури е ограничен. 
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 Излужени канелени горски почви – разпространени са в района на 
Говедарската котловина, Лакатишка Рила и Източните склонове на 
Верила. По-голямата част от този почвен тип са в територията на горския 
фонд, добре са залесени и там ерозионните процеси са незначителни. 
Подходящи са за отглеждане на картофи, лен, хмел, тревни фуражни 
култури и някои овощни видове. 

 Кафявите горски почви - разположени между 700 и 1800 m н. м. в., по 
високите склонове на Рила, Витоша, Плана и Шипочанския рид. Те са най-
разпространения почвен тип на територията на горския фонд. Подходящи 
са и за отглеждане на картофи, ръж, едногодишни фуражни култури, 
естествени ливади. 

 Планинско-ливадните почви - разпространени предимно в северната и 
южна част от територията на общината, заемат главно високите части на 
Витоша и Рила с надморска височина над 1800-2000 m. Подходящи са за 
развитие на пасищно животновъдство. 

На различни места от територията на общината са създадени условия за 
развитие на ерозионни процеси с различна интензивност. Най-опасни в 
ерозионно отношение са водосборите на Марица, Ибър, Бели и Леви Искър, 
където по стръмните урвести склонове има оголени до основната скала места, 
които представляват сипеи и грохоти. На отделни места в общината в резултат 
на унищожената по стръмните склонове растителност, площите са ерозирани (от 
площна и струйчеста ерозия). Действуващата ерозия се разпростира на около 
270 ха площ. 

4.1.4. Поземлени и горски ресурси  

Общата площ на територията на община Самоков е 1209859 дка (17,1% от 
територията на Софийска област). Земеделските територии заемат общо 495342 
дка (41,0% от площта на общината при средно за страната 58,7%). 
Обработваемата земя в земеделските територии е 251823 дка. Най-голям дял 
заемат нивите – 153911 дка (61,1% от обработваемите земи). Трайните 
насаждения заемат 3707 дка площ (1,5%), ливадите – 93136 дка (37,0%) и други 
обработваеми земи – 1069 дка (0,4%). 

Висок е делът на обработваемите земи, които са изоставени и с години не се 
обработват (78,2% през 2004 г.). 

Изградени са 12181 дка поливни площи за гравитачно напояване от държавни 
водоизточници, в т.ч. 3100 дка от язовири и 9081 дка от реки. Всички поливни 
площи се отчитат като годни за напояване, но ефективно използвани са само 
6462 дка. 

Земите по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи са с обща площ 653 дка, 
разположени в землищата на гр. Самоков и на селата Белчин, Долни Окол и 
Ново село. 

Мерите и пасищата заемат площ от 155900 дка, а високопланинските пасища – 
61352 дка. Заедно с обработваемата земя те формират т.н. стопанисвана земя – 
общо 469075 дка, или 38,8% от територията на общината. 

Площите на пасищата и естествените ливади заемат 310388 дка, или 25,7% от 
територията на общината. Те са източник за получаване на висококачествен 
тревен фураж за животните. В последните години голяма част от ливадите и 
пасищата са изоставени и постепенно се превръщат в пустеещи и обрасли с 
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храстовидна растителност територии. Никой не се грижи за тяхното рационално 
стопанисване и използване.  

Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и заемат 
671315 дка (55,5% при средно за страната 33,6%).  

Върху територията на общината има две държавни лесничейства – ДЛ – 
Самоков, с площ 34 631 ха и ДЛ – Боровец, с площ 18 692 ха.  

Залесената площ е 94% от общия горски фонд, 3,2% е незалесена 
дървопроизводителна и 2,8% нелесопригодна площ. Средно годишно се 
залесяват около 400 дка.  

Дървесния ресурс, изразен като запас на горите, възлиза на над 11 000 000 
куб.м, а средно годишното ползване – 112 815 м3, от което 78% строителна 
дървесина, предимно иглолистна и 22% дърва за огрев.  

От 2003 г. функционира и Общинско лесничейство, което стопанисва 18 000 ха на 
територията на двете лесничейства. В общинската гора „Чамкория”, сега 
Боровец, още от 1924 г. е обособено първото в страната изборно стопанство. В 
резултат на изборното стопанисване, сега Общинско лесничейство – Самоков 
разполага с уникални на различна възраст иглолистни гори в курорта Боровец.  

В региона на Общината има създадени три горски разсадника за производство на 
фиданки от горско дървесни и храстови видове. В разсадника на Общинско 
лесничейство се произвеждат фиданки, освен от основните дървесни видове, 
така също и декоративни и горско плодни видове. Върху площ от 22 дка е 
създадена плантация от висока американска боровинка и арония. Около 25 000 
ха горски фонд в региона на Общината е предоставен на Национален парк 
„Рила”, който се стопанисва при специален статут. 

4.1.5. Баланс на територия на общината и собственост 

Територията на община Самоков е 1209.9 км2. 

Населените места и другите урбанизирани територии заемат 29569 дка площ 
(2,4% при средно за страната 5,0%). От тях 22055 дка са в селищните територии 
на населените места, 1638 дка са курортни комплекси, 316 дка вилни зони, 1656 
дка промишлени и складови зони, 2614 дка застроени терени извън регулация и 
1290 дка гробища и извънселищни паркове. 

Водните течения и водни площи са 0,6% (при средно за страната 1,8%), с площ 
6984 дка.  

Териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци са с най-малка 
площ - 162 дка (0,01% при средно за страната 0,3%). 

Площта на териториите за техническа инфраструктура е 6487 дка (0,5% при 
средно за страната 0,6%). 

Вследствие на възстановяването на собствеността върху земеделските земи в 
изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ), и на възстановяване на собствеността по Закона за възстановяване на 
собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) на територията 
на общината са установени следните видове собственост: 

Частна собственост са 217364 дка, или 18,0% от общата територия на общината, 
в т.ч. 169234 дка земеделски земи, 45245 дка гори, 2748 дка имоти в населените 
места и 48 дка водни площи. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
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Държавна собственост са 613042 дка (50,6% от територията на общината). Това 
са земите на Държавния горски фонд; Държавния поземлен фонд; част от 
територията на населените места и териториите за добив на полезни изкопаеми; 
преобладаващата част от териториите на водните течения и водните площи; 
републиканската пътна мрежа, и др. 

Общинска е собствеността върху 241556 дка земя – 241556 дка общински 
поземлен фонд, включващ ниви, трайни насаждения, мерите и пасищата, както и 
полските пътища и прокари, 63636 дка гори, част от населените места, язовири, 
общинската пътна мрежа и др. 

На религиозни организации е собствеността върху 313 дка земеделски земи, 765 
дка гори и 425 дка имоти в населените места. 

В групата “друга собственост” – 136393 дка са включени земеделски земи, горски 
територии и преобладаващата част от населените места и другите урбанизирани 
територии. 

Една от възможностите за провеждане на целенасочена политика от общината е 
рационалното използване на земеделските земи, чиято собственост не е 
възстановена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ), и съгласно този закон те се стопанисват и управляват от 
общината. След изтичането на 10-годишен срок от влизането в сила на 
плановете за земеразделяне тези земи стават общинска собственост. 

4.1.6. Подземни природни богатства 

Територията на общината е бедна на полезни изкопаеми. Установени са 
полиметални орудявания в района на с. Ковачевци, които нямат промишлена 
стойност и на медни в района на с. Долни Окол, които са с неизяснени 
перспективи.  

От нерудните полезни изкопаеми са установени находища на фелдшпат и 
пегматити в района северозападно от с. Райово, които също са с неизяснена 
перспектива. Проучено е находище “Рельово” на керамични глини. Суровината 
се характеризира с високо качество и запаси.  

Горивните полезни изкопаеми са представени от лигнитни въглища и 
нефтошисти. Лигнитните въглища на Рило-Доспейския въглищен басейн засега 
не се експлоатират. Запасите им възлизат на около 101 хил. тона. Не се 
експлоатират и лигнитните въглища на Самоковския въглищен басейн. 
Балансовите запаси възлизат на около 31960 хил. тона. Дълбочината на 
залягане е от 30 до 70 м. 

Нефтошистите представляват предимно глинести до глинесто-карбонатни или 
алевритови скали, съдържащи ограничено органично вещество. Разкрити са в 
Рило - Доспейския въглищен басейн, с предполагаеми запаси около 150 млн. 
тона. 

4.1.7. Характерна флора и фауна, защитени територии и 

чувствителни екосистеми 

4.1.7.1. Характерна флора 

На територията на общината като естествено растящи дървесни видове са 
разпространени бял бор, черен бор, смърч, ела, бяла мура, клек, бук, зимен дъб, 
габър, цер, елша, върба, трепетлика, офика, шестил, дива череша, явор, благун 
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и други. Чрез залесяване са създадени култури от бял бор, смърч и по-
ограничено от ела, черен бор, лиственица, дуглазка, червен дъб и др. 

В състава на растителните формации участват и следните храстови, 
полухрастови и тревни видове: хвойна, глог, шипка, леска, червен бъз, малина, 
ягода, черна и червена боровинка, връшняк, птиче грозде, лазаркиня, папрат, 
беладона, коприва, заешки киселец, валезиева власатка, планинска власатка, 
халерова власатка, светлика, лечебна медуница, чашкодрян, зъбник, картъл, 
алпийска ливадина, алпийска роза, петниста тинтява, извита острица, гъжва, 
скална полевица, триделнолистна дзука, жерардиева класица и др. Растенията 
рилска иглика, божествена иглика, павловско шепиче, янкиев лопен, рилско 
подрумниче, българско омайниче и давидово винче се срещат единствено в Рила 
планина и никъде другаде по света. 

Характерни са българските ендемити (рилски равен) и балканските ендемити 
(румелийска жълтуга). Защитените растения, вписани в Червената книга в 
категориите “редки” и “застрашени от изчезване” са жълт планински крем 
(самодивско лале), оливиеров минзухар, златиста кандилка, планинска тинтява и 
др. 

4.1.7.2. Характерна фауна  

Екологичните условия за развитието и разпространението на животните в района 
на общината са разнообразни. В най-ниските части на общината, поради по-
голямата урбанизация са останали дребни бозайници - обикновена къртица, 
таралеж, обикновена полевка, рядко се срещат лисица, невестулка и др. От 
птиците се срещат сврака, врабче, синигер, кос, горска зидарка и др. 

В горския пояс на Рила се срещат различни видове животни, характерни за 
северноевропейските иглолистни гори и Сибирската тайга. От бозайниците са 
разпространени кафявата мечка, горската полевка, лисица, невестулка, черен 
пор, пъстър пор, златка, катерицата. От птиците често се срещат глухар, 
лещарка, пернатонога кукумявка, трипръст кълвач, кръсточовка. 

В преходната част между алпийският и планинско-горския пояс в хвойновите 
храсталаци най-често се срещат мечки, глигани, сърни, понякога и елени. От 
дребните бозайници характерна е подземната полевка. Разнообразен е птичия 
свят – водна бъбрица, балканска чучулига, глухари.  

Алпийският пояс се характеризира с наличието на разнообразни скални 
обитания, съчетани с алпийски ливади, благоприятни за много видове 
студенолюбиви високопланински животни. Oт бозайниците често се срещат 
подземната полевка, а от птиците – сивогушата завирушка и алпийската 
чучулига. От влечугите характерно земноводно животно е планинската жаба. От 
групата на безгръбначните животни са разпространени пеперуди, боровия 
копринопред и буковото пауново око. 

Част от защитените животни в алпийския район са: насекоми – червена горска 
мравка, бръмбар носорог, алпийска розалия; от земноводните – дъждовник, 
обикновен тритон, дългокрака горска жаба, жаба дървеница; от влечугите – 
слепок, смок - мишкар; от птиците – всички с изключение на някои водоплаващи 
и вранови; от бозайниците – таралеж, обикновена кафявозъбка, мечка, 
невестулка, пъстър пор и вълк; от влечугите - усойница и живороден гущер. 
Характерно земноводно е алпийския тритон (включен в Червената книга).  

Най-високите части на Рила (над 2600 м н.м.в.) се характеризират със сурови 
климатични условия, при които живеят студенолюбиви видове животни от 
арктичен и бореален произход. Среща се дива коза. За този пояс характерни 
птици са: скален орел, планинска пъстра завирушка, скалолазка, белогърд 
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бързолет, скална лястовица и др. От безгръбначните видове животни широко 
разпространение имат пеперудите и твърдокрилите насекоми – бръмбар бегач. 

4.1.7.3. Защитени територии и чувствителни екосистеми 

Част от общината – 29377.7 дка е заета от Националния парк Рила, който 
притежава уникално богатството на защитени видове от флората и фауната. 
Паркът включва част от землищата на гр. Самоков и селата Говедарци, 
Маджаре, Мала Църква, Бели Искър и Радуил.  

Защитените територии заемат 26,92% от територията на общината. В 
територията на община Самоков попада част от Националния парк “Рила” 
29377,7 ха, “Централния Рилски резерват” 12379,5 ха, както и част от Природния 
парк “Витоша” 3139,1 ха. 

Паркът се управлява с цел: поддържане разнообразието на екосистемите и 
защита на дивата природа; опазване на биологичното разнообразие в 
екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни 
или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Под режим на 
защита на територията на общината има пет категории защитени територии - 
Национален парк, резерват, природен парк, защитени местности и природна 
забележителност. 

Националният парк “Рила” е обявен със заповед на МОС на 24.02.1992 г. с 
обща площ  81046,0 ха. От територията на община Самоков в парка са включени 
29377,7 дка. От тях 25087,7 ха са горски фонд и 4290,0 ха високопланински 
пасища и ливади. Паркът включва част от землищата на гр. Самоков и селата 
Говедарци, Маджаре, Мала Църква, Бели Искър и Радуил. 

Националният парк е създаден с цел да се запазят завинаги в полза на 
обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им 
видово разнообразие, местообитанията на редки застрашени видове и 
съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата 
природа, които имат световно значение за науката и културата. Паркът се 
управлява с цел: поддържане разнообразието на екосистемите и защита на 
дивата природа; опазване и поддържане на биологичното разнообразие в 
екосистемите; предоставяне на възможности за развитие на научни, 
образователни и рекреационни дейности; създаване на предпоставки за 
развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението.  

НП Рила е местообитание на редки и застрашени видове и съобщества, някои от 
тях - ендемити за тази област. Срещат се около 1400 висши растения. Защитени 
от закона са 42. В Червената книга са включени 98, 9 - в Червения списък на 
IUCN и 6 - в списъка на редките, застрашени и ендемични растения в Европа. 
Единствено в Рила се срещат рилска иглика, павлово шапиче и рилски ревен. На 
територията на парка са установени 282 вида мъхове, 130 вида водорасли, 233 
вида гъби, 5 вида риби, 20 вида земноводни и влечуги, 99 вида птици, 48 вида 
бозайници. В НП Рила се намира най-голямата популация на балканската дива 
коза, най-голямата популация на лалугери, едно от четирите находища на 
алпийски тритон и едно от двете в България гнездови находища на малката 
кукумявка. Паркът е защитена територия за популации на глухар в България. От 
2934 вида 242 са ендемити, а 244 - реликти. В НП Рила се съхраняват 38% от 
растенията, 80% от безгръбначните животни, 80% от глациалната езерна флора 
и фауна. 

В парка са включени 4 резервата - “Парангалица”, обявен през 1933 г., 
“Централен Рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”. Те са защитени територии от 
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http://site.bg-tourism.com/bg/nature-object-info.php?id=135&cat=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
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първа категория, които са образци от естествени екосистеми, с характерни и 
забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. 

На територията на НП “Рила” са обявени следните природни забележителности: 
водопад “Скакавица” (община Сапарева баня), водопад “Самоковището” (с. 
Бистрица, община Дупница) и водопад “Скакавец” (община Самоков) - естествени 
водопади, представляващи интерес за туризма и науката; вековно дърво 
“Змиевиден смърч” (община Самоков); “Морена” (с. Бистрица, община Дупница) – 
кът от парка, отличаващ се със своята научна, културна и естетична стойност; 
“Урдини езера” (1150,0 ха, с. Говедарци, община Самоков) – уникален за 
страната минералогичен комплекс, включващ нови за световната наука 
минерали, алпийска растителност с находища на голям брой редки и застрашени 
видове, и реликтна ледникова хидрофауна в Рила планина. 

Природният парк “Витоша” заема 3139,1 ха площ от територията на община 
Самоков. В парка са включени разнообразни екосистеми с многообразие на 
растителни и животински видове и на техните местообитания с характерни и 
забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Включва част от 
землището на с. Ярлово. 

Защитени местности - обявените територии са с характерни и 
забележителни ландшафти, местообитания на застрашени, редки и уязвими 
растителни и животински видове. Защитените местности на територията на 
общината са: 

 “Букова Усойка” с площ 16,2 ха в землището на с. Доспей, обявена със 
Заповед № 3700/29.12.1972 г., цел на обявяване – опазване на вековната 
букова гора; 

 “Юруковото” с площ 12,0 ха, землище на с. Ковачевци, обявена със 
Заповед № 707/09.03.1970 г., цел на обявяване – вековна букова гора; 

 “Корията” с площ 9,6 ха, землище на с. Доспей; 

 “Чакърови поляни” с площ 6,3 ха, землище на с. Бели Искър, обявена със 
Заповед № РД 1055/18.08.2003 г., цел на обявяване – опазване на 
територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично 
съжителство на човека и природата; 

 “Черната скала” с площ 8,6 ха, землище на гр. Самоков, обявена със 
Заповед № 1427/13.05.1974 г., цел на обявяване – скално образувание. 

Защитени зони – Натура 2000 - Изискването за обявяване на защитени зони 
за опазване на европейското природно наследство са заложени в чл.3 на 
Директива 92/43/ЕЕС (за природните местообитания).  

Защитените зони биват два типа – за местообитанията и за птиците – в 
зависимост от това по критериите на коя Директива на Европейския съюз (за 
птиците или местообитанията) са идентифицирани.  

Съвкупността от всички защитени зони в Европейския съюз сформират 
Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.  

В българското законодателство Натура 2000 е залегнала като част от 
“националната екологична мрежа” изграждана съгласно закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) . 

Съобразно предназначението и основанието за обявяването им защитените зони 
биват: 

 2 типа зони съгласно Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията) 
съответстващи на защитените зони: 

http://site.bg-tourism.com/bg/nature-object-info.php?id=169&cat=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://site.bg-tourism.com/bg/nature-object-info.php?id=158&cat=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://site.bg-tourism.com/bg/nature-object-info.php?id=168&cat=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%2079%20409%20ptici%2011.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%2079%20409%20ptici%2011.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%2079%20409%20ptici%2011.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%20Habitati_novi_prevodi1.doc
http://natura2000bg.org/natura/bg/documents/ZBR_noemvri_2007.rtf
http://natura2000bg.org/natura/bg/documents/ZBR_noemvri_2007.rtf
http://natura2000bg.org/natura/bg/documents/ZBR_noemvri_2007.rtf
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 2 типа зони съгласно Директива 79/409/ЕЕС (за птиците): 

За екологичната мрежа в частта й за защитените зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от ЗБР 
(Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 
местообитанията на видовете) попадат и части от територията на община 
Самоков, както следва: 

 Защитена зона Черни рид BG0000301 обща територия 858.45 ха. В 
защитената зона попада землището на с. Ново село, община Самоков. 
Одобрена с решение на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г. 
Публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.  

 Защитена зона Река Палакария BG0000617 обща територия 3006.73 ха. В 
защитената зона попадат землищата на селата Алино, Белчин, 
Ковачевци, Поповяне, Райово, Пельово, Широки дол, Ярлово, община 
Самоков. Одобрена с решение на Министерски съвет: №802 от 04.12.2007 
г. Публикуван в ДВ брой 107 от 18.12.2007 г. 

 Защитена зона Рилски манастир BG0000496 обща територия 25833.53 ха. 
В защитената зона попадат селата Бели искър, Говедарци, Мала църква, 
община Самоков. Одобрена с решение на Министерски съвет: № 122 от 
02 март 2007 г. Публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г. 

 Защитена зона Верила BG0000308 обща територия 6443.42 ха. В 
защитената зона попадат землищата на селата Белчин, Клисура, 
Ковачевци, Поповяне, Ярлово, община Самоков. Одобрена с решение на 
Министерски съвет: № 661 от 16 октомври 2007 г. Публикуван в ДВ брой  
85 от 23.10.2007 г. 

 Защитена зона Палакария BG0001307 обща територия 2785.71 ха. В 
защитената зона попадат землищата на селата Горни окол, Долни окол 
община Самоков. Одобрена с решение на Министерски съвет: № 122 от 
02 март 2007 г. Публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г. 

 Защитена зона Витоша BG0000113 обща територия 27360.00 ха. В 
защитената зона попада землището на с. Ярлово, община Самоков. 
Одобрена с решение на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г. 
Публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г. 

За екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от ЗБР 
(съгласно Директива 79/409/ЕЕС - за птиците) попадат части от територията на 
община Самоков: 

 Защитена зона Палакария BG0002084 обща територия 15808.77 ха. В 
защитената зона попадат землищата на селата Алино, Белчин, Доспей, 
Драгушиново, Злокучене, Ковачевци, Поповяне, Продановци, Райово, 
Пельово, Широки дол, Ярлово, община Самоков. Одобрена с решение на 
Министерски съвет: №802 от 04.12.2007 г. Публикуван в ДВ брой 107 от 
18.12.2007 г. 

 Защитена зона Рила BG0000495 обща територия 77927.16 ха. В 
защитената зона попадат землищата на селата Бели Искър, Говедарци, 
Маджаре, Мала църква, Радуил, гр.Самоков, община Самоков. Одобрена 
с решение на Министерски съвет: № 122 от 02.03.2007 г. Публикуван в ДВ 
брой 21 от 09.03.2007 г. 
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4.2. Административно – териториална характеристика 

4.2.1. Населени места 

На територията на Община Самоков са разположени общо 27 населени места - 
гр. Самоков и 26 села. На територията на общината са разположени и к. к. 
Боровец, Мальовица. Курортните комплекси през последните години са обект на 
бурно строителство и инвестиции. В общината се намират и вилни зони. 

Преобладаващата част от населените места са разположени в Самоковското 
поле. По-големите села в общината са разположени в близост до града. 
Степента на урбанизация или градското население е 69.9% от населението на 
общината. Населението в останалите населени места е 30%. К. к. Боровец е 
4.7%. 

Териториална близост по групи населени места: 

 Селата Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово; 

 Селата Рельово, Белчински бани, Белчин, Клисура; 

 Селата Продановци, Райово, Широки дол, Горни Окол, Долни Окол; 

 Град Самоков и селата Доспей, Драгошиново, Злокучене, Шипочане, Ново 
село; 

 Курорта Боровец и селата Радул, Марица, Гуцал; 

 Курорта Мальовица и селата Бели Искър, Мала църква, Маджаре, 
Говедарци. 

Населението на общината възлиза на 42256 жители (2008 г.).  

4.2.2. Институционална рамка 

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната 
администрация са в съответствие със Закон за местното самоуправление и 
местната администрация (в сила от 17.09.1991 г. отразена деноминацията от 
05.07.1999 г., Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991 г. изм. ДВ. бр.15 от 23 
Февруари 2010 г.). 

Общината е основната административно - териториална единица, в която се 
осъществява местното самоуправление. Съставни административно-
териториални единици в общините са кметствата. Те се създават при условия и 
по ред, определени в закон. 

В общината се избира общински съвет и кметове на общини. В кметствата се 
избират кметове на кметства. 

Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, кмета на кметството и 
кметските наместничества се подпомага от общинска администрация.  

Общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или сектори. 
Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в 
отделни райони, кметства, населени места или в части от тях и определя 
функциите им. 

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на 
гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси 
от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в 
сферата на: 
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 Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, 
данъци и такси, общинската администрация; 

 Устройството и развитието на територията на общината и на населените 
места в нея; 

 Образованието; здравеопазването; културата; поддържането и 
опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, 
развитието на спорта, отдиха и туризма; 

 Благоустрояването и комуналните дейности; 

 Социалните услуги; 

 Опазването на околната среда и рационалното използване на природните 
ресурси. 

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината 
във връзка с осъществяването на дейностите определени със закон.  

Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и 
осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, 
публичност, отговорност и гражданско участие. 

Общинският съвет се състои от 29 съветници и заседава в сградата на Общинска 
администрация - гр. Самоков, като заседанията са по реда на чл.23 и сл. от 
ЗМСМА.   

Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския 
съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската 
администрация и се отчита за това на всеки 3 месеца. 

Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, 
издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет. 

Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания. 

Структурата на Община Самоков включва: 

 Кмет на Общината, Заместник-кмет, Кметове на кметства, Кметски 
наместници - на селата Гуцал, Шипочане, Ново село и Долни Окол; 

 Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване”; 

 Отдел “Местни данъци и такси”; 

 Дирекция "Финансово-стопански дейности”; 

 Дирекция "Териториално и селищно устройство, Евроинтеграция и 
европейски програми”; 

 Дирекция "Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска 
собственост"; 

 Други дейности – гражданска защита, временна заетост, военен отдел. 

Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 
насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи. 

Кметът на общината съгласно ЗУО, организира управлението на дейностите по 
отпадъците, образувани на нейната територия. Осигурява условия, при които 
всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица на които е 
предоставено правото да извършват дейности по тяхното събиране, 
транспортиране, оползотворяване или обезвреждане.  
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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 по чл. 26, ал. 1 на ЗУО на общото събрание 
на регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на 
центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна 
употреба; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци 
извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 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 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 в съответствие с чл. 12; 

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. 

 

Общинският съвет съгласно ЗУО приема наредба, с която определя условията и 
реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 
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претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително 
биоразградими, строителни опасни отпадъци, образувани от физически лица и 
масово разпространени отпадъци на своя територия. Общинският съвет, също 
така е задължен да определи размера на таксите за услугите по управление на 
отпадъците. 

На теория кметът на общината отговаря за изпълнението на Програмата за 
управление на отпадъците. На практика тези задължения се делегират на други 
подчинени общински служители.  

Ежедневната работа по мониторинга на изпълнението на Програмата за 
управление на отпадъците е въз основа на местното прието законодателство. 

Институционалната рамка при управление на отпадъците в община Самоков е: 

 Отговорен ръководител – Кмет на общината;  

 Отговорен административен персонал - Главен експерт отдел „Екология”, 
Главен специалист, Екоинспектор. 

Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на 
проблемите с отпадъците – Комисия “Селско, горско стопанство и екология”. 

Контролно звено в община Самоков е общинска администрация. 

 

Отчетност  

Събирането и извозването на битовите отпадъци, почистването на териториите 
за обществено ползване и поддръжката на депото за битови отпадъци се отчитат 
по селища, включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване по броя 
на ежедневно направените курсове на извозващата техника. 

Ежедневно се отчитат извозените съдове за ТБО на сметището на гр. Самоков и 
почистените улици. 

Ежемесечно се извършва контрол за поддържане и експлоатация на депото от 
съответните служители. При констатирани замърсявания на терена с 
неустановени отпадъци и собственик почистването им се извършва от “БКС” ЕАД 
и се заплаща от Община Самоков. 

Организирани от Кмета на Общината служители от отдел “СИП” съставят актове, 
а контролът се извършва от назначени по социални програми на МТСП 
работници. 

Общината отговаря за почистване на обществените територии. За целта се 
наемат безработни за метене, снегопочистване, поддръжка на зелените 
територии и др. 

Във връзка с чл.16 от Закона за управление на отпадъците е издадена Заповед, 
с която кметът възлага функциите си по чл.15 от ЗООС и чл. 92, ал. 1 от ЗУО на 
кметовете на кметства в община Самоков. 

Разработената Програма за управление на отпадъците е важен документ за 
прилагането на законодателството по управление на отпадъците на местно ниво. 
Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда.  

Заложеният принцип „пълна отговорност на замърсителите” - „потребителите да 
заплащат пълните разходи, както по производството и потреблението на 
продуктите, така и свързаните с тях разходи по опазване на околната среда; 
превръщането на разходите за околна среда във важен фактор при вземане на 
решения” се реализира чрез административни разпоредби и икономически 
регулатори. Най-често прилаганият икономически регулатор в контекста на 
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принципа „замърсителят плаща” е въвеждането на различни такси, а при 
неизпълнение на регламентираните с нормативните актове задължения, пълната 
отговорност предполага заплащането на глоби. 

Изпълнението на Програмата се контролира от Кмета на община Самоков и 
кметовете на населените места. Ежегодно изпълнението на програмата се 
отчита пред Общински съвет – Самоков и отчетът се предоставя на РИОСВ. 

Подготовката на годишните отчети, обобщаването на резултатите и следенето на 
изпълнението на Програмата се осъществява от оторизиран специалист от 
Общинската администрация. 

Таксата за битови отпадъци се събира от органите на данъчната администрация.  

4.2.2.1. Регионално сдружение за управление на отпадъците 

– регион Костенец 

Създадено е “Регионално сдружение за управление на отпадъците на община 
Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков” в регион Костенец. 

С Решение №1 от 15.06.2009 г., Софийски Окръжен съд регистрира юридическо 
лице - сдружение с нестопанска цел с наименование “Регионално сдружение за 
управление на отпадъците на общините Костенец, Долна баня, Ихтиман и 
Самоков” в Регион Костенец. Седалище и адрес на управление на дейността на 
сдружението е гр. Самоков, ул. Македония №34. Регистрацията е въз основа на 
решения на всичките 4 общински съвета за създаване на сдружение. Органи на 
управление на Регионалното сдружение са Общото събрание и Управителния 
съвет. 

Всяка община е представена в Управителния съвет на Сдружението чрез своя 
кмет, като председател на Управителния съвет е кметът на община Самоков. 

Целите, определени в учредителния документ на Сдружението, са: 

 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 разходите за услугите за събиране, 
транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените 
към тях отпадъци;  

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

 Реализиране на целите и изискванията на националното законодателство 
и подзаконовите актове за управление на отпадъците;  

 Стимулиране и подпомагане активността на отделните граждани за 
участие в процеса 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. 

 

Гореописаните цели ще се постигат чрез предоставяне на консултации на 
общините-членове на сдружението по въпросите, свързани с управлението на 
отпадъците, предмет на дейност на сдружението; организиране и провеждане на 
процедури за осъществяване на дейности, свързани с управление на 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
НА ОБЩИНА САМОКОВ – 2010 – 2020 г. 

актуализация септември 2012 г. 28 

отпадъците; осъществяване на инвестиционна дейност, включително и за 
изграждане на РД за битови отпадъци; осъществяване на мониторинг и контрол 
върху изпълнението на сключени договори или върху отделни дейности, 
свързани с управлението на отпадъците; организиране различни форми на 
обучение; набиране и разпространение на информация, свързана с 
управлението на отпадъците; провеждане на работни срещи, семинари и 
конференции; публикуване и разпространение на печатни и електронни издания, 
свързани с дейността на сдружението; подпомагане на дейността на медиите при 
отразяване на проблемите на управление на отпадъците; подпомагане 
дейността на органите на централната и местна власт чрез изработване на 
експертни становища, организиране на дебати и предоставяне на предложения 
за промени в нормативните актове, организиране на проучвания и 
осъществяване на изследователски проекти. 

Сдружението е създадено в обществена полза. 

 

Предметът на основна дейност на сдружението е осъществяване на дейности и 
проекти, свързани с управлението на отпадъците и по-конкретно на битовите 
отпадъци и на приравнените на тях отпадъци, строителни отпадъци и масово 
разпространени отпадъци и др. 

Предметът на допълнителна стопанска дейност е всякакъв вид търговски сделки, 
незабранени от закона при условие, че допълнителната стопанска дейност е 
свързана с предмета на основната дейност. Приходите от тази дейност следва 
да се разходват изцяло за постигане на целите на сдружението.  

 

Органи на управление на Сдружението са Общото събрание и Управителния 
съвет. 

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет. 

Управителният съвет се състои от 4 члена. Членовете на съвета са кметовете на 
общините. Членовете на борда са избрани до изтичане на мандатите им. 
Избраният председател на Управителния съвет е кметът на гр. Самоков. 

 

4.3. Социално демографска характеристика 

4.3.1. Население 

През 2008 г. населението на общината възлиза на 42256 жители, като 69.9 % от 
населението е концентрирано в административен център гр. Самоков, докато 
останалите жители живеят в 26 села от общината. Общо взето тази тенденция се 
запазва години наред. 
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В таблицата е дадено населението по населени места в община Самоков към 
02.02.2009 г. (данни НСИ). 

Населено място Население 

с. Алино  432 

с. Бели Искър 691 

с. Белчин 498 

с. Белчински бани 20 

с. Говедарци 1378 

с. Горни Окол 212 

с. Гуцал 169 

с. Долни Окол 181 

с. Доспей 647 

с. Драгошиново 652 

с. Злокучене 292 

с. Клисура 244 

с. Ковачевци 461 

с. Маджаре 313 

с. Мала Църква 482 

с. Марица 696 

с. Ново село 110 

с. Поповяне 288 

с. Продановци 511 

с. Радул 1153 

с. Райово 779 

с. Рельово 275 

гр.Самоков 28232 

с. Шипочане 165 

с. Широки дол 998 

с. Яребковица 2 

с. Ярлово 477 

кк Боровец” 1898 

Всичко: 42256 
* Населението на Боровец е определено като брой постоянни туристи годишно (приравнени на 
7000 легла напълно заети за 3 месеца) 

 

В таблицата по-долу е показано демографското изменение на населението за 
период от 2004 – 2008 г. Данните отразяват ситуацията в края на съответната 
година. Тенденциите за развитие са изчислени с цел да се извърши прогноза на 
демографското развитие на населението. 
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Година  2004 2005 2006 2007 2008 

България,  
бр. жители 

7 761 049 7 718 750 7 679 290 7 640 238 7 606 551 

Изменение%  99.45% 99.49% 99.49% 99.56% 

Тренд % 100% 99.45% 98.95% 98.44% 98.01% 

Регион Костенец, 
бр. жители 

80772 79498 78977 78318 77828 

Изменение%  98.42% 99.34% 99.17% 99.37% 

Тренд % 100.00% 98.42% 97.78% 96.96% 96.36% 

Община Самоков, 
бр. жители 

42153 41284 40990 40611 40358 

Изменение%  97.94% 99.29% 99.08% 99.38% 

Тренд % 100.00% 97.94% 97.24% 96.34% 95.74% 

гр. Самоков,  
бр. жители 

28935 28667 28543 28516 28232 

Изменение%  99.07% 99.57% 99.91% 99.00% 

Тренд % 100.00% 99.07% 98.65% 98.55% 97.57% 

Тенденцията за демографско развитие на населението на национално ниво се 
променя от 99,45% през 2005 г. до 98,01% през 2008 г. – т.е. тенденцията на 
национално ниво е отрицателна. 

Статистическите данни за регион Костенец показват тенденции за по-бързо 
намаление спрямо тези за страната. Общото намаление за разглеждания период 
е 3.64% или около 0.9% годишно. Намаляването на населението на регион 
Костенец от 2004 г. до 2005 г. е 1.6%, а от тогава насам е средно 0.7% годишно. 

Населението в община Самоков намалява сравнително бързо (4.36%) с повече 
от 2% по-ниско от нивото за страната за разглеждания период.  

В Община Самоков, населението намалява по-бързо в населените места извън 
общинския център.  

Община Самоков – от 97.94% през 2005 г. до 95.74% през 2008 г. 

Град Самоков – от 99.07% през 2005 г. до 97.57% през 2008 г. 

По същото време тенденциите за развитие на населението в останалите 
населени места на общината следват подобно изменение. 

В града е концентрирано 66% от населението на общината. За сравнение 
градското население (степента на урбанизация) в страната е 69,8%. Това 
показва, че в общината има добре развита мрежа от селски населени места. 

В таблицата е дадена справка за механично движение на населението в 
страната, областта и общината през 2009 г. – (данни НСИ). 

Област/община 
Заселени - брой Изселени - брой 

Механичен прираст 
- брой 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

България 139098 64650 74448 154827 71082 83745 
-

15729 
-

6432 
-

9297 
Област София 5140 2470 2670 4566 2087 2479 574 383 191 
Община 
Самоков 

549 245 304 552 252 300 -3 -7 4 

Общината притежава сравнително добър демографски потенциал (42256 
жители) с оглед бъдещото социално-икономическо развитие. Застаряването и 
намаляването на селското население е с темповете на средното за страната, 
като показва известни различия в населените места. Относително благоприятно 
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е демографското развитие на центъра на общината – град Самоков. 
Положителна тенденция е нарастването на дела на населението високо 
образователно равнище. Но в същото време на другия полюс е висок и делът на 
неграмотните и малко грамотните. Висок е делът на ромската етническа група 
(над 10%). 

В таблицата е дадена статистика на безработните лица на населението на 15 и 
повече навършени години през второто тримесечие на 2010 г. (национално ниво). 

Пол, местоположение, възраст, степен 
на образование 

Безработни лица – 
хил. 

Коефициент на 
безработица - % 

Общо 342.2 10.0 
По пол 

Мъже 191.1 10.5 
Жени 151.1 9.4 

По местоживеене 
в градовете 229.8 8.8 
В селата 112.4 14.2 

По възраст 
15 - 24 58.0 21.2 
25 - 34 76.1 10.8 
35 -44 81.6 8.1 
45 - 54 80.9 8.8 
55 и повече 45.7 8.9 

По степен на образование 
Висше 38.1 4.4 
Средно  187.3 9.2 
в т.ч. придобита професионална 
квалификазия 

124.7 9.3 

Основно  88.4 19.8 
Начално и по - ниско 28.4 39.9 

В таблицата е дадена статистика на безработните лица на населението на 15 и 
повече навършени години през 2009 г. (национално ниво). 

Пол, местоживеене Безработни лица – хил. 
Коефициент на безработица 

- % 
Общо 238 6.8 

По пол 
Мъже 130.1 7.0 
Жени 107.9 6.6 

По местоживеене 
в градовете 155.6 5.8 
в селата 82.4 10.2 

Високата икономическа активност на определени слоеве от населението е 
фактор за осигуряване на по-висока заетост на работната сила. Наблюдава се 
несъответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда и е 
подчертана сезонната заетост на населението. 

В следващите таблици е дадена справка за естествения прираст на Община 
Самоков за 2009 г. (данни НСИ). 
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Родени/починали Общо Мъже Жени 

Родени  
Страната  80956 41312 39644 

Област София 2337 1223 1114 
Община Самоков 399 211 188 

Починали 
Страната  108068 56849 51219 

Област София 4121 2197 1924 
Община Самоков 622 322 300 

4.3.2. Прогноза за брой на населението в средносрочен и 

дългосрочен аспект 

Тенденцията е за постоянно намаляване на населението в общината. Средният 
процент на изменение на населението за текущата спрямо предходната година 
за община Самоков е 98,92%. 
 

Изменение на 
населението спрямо 
предходната година 

2008-12 2012-17 2017-22 2022-32 2032-42 

България 99.56% 99.56% 100% 100% 100% 

Регион Костенец 99.20% 99.20% 100% 100% 100% 

Община Самоков 98.92% 98.92% 100% 100% 100% 

Тенденцията за демографско изменение на населението показано по-горе е 
прогнозирано на база на годишно намаляване броя на населението с 1.17% до 
2017 г. и последващо задържане до съответното ниво. 

Прогнозата за изменение на населението (брой жители) на Община Самоков е 
дадена в таблицата по-долу:  

Община 2008 2012 2017 2022 2027 2032 2042 

Самоков 42256 40672 38777 38777 38777 38777 38777 

Регион Костенец 79726 77063 73909 73909 73909 73909 73909 

Наблюдава се лек спад в тенденцията за намаляване на населението на 
общинско ниво. 

Прогнозата за изменение на населението за всяко едно населено място в 
общината е дадена в таблицата по-долу: 
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Населено място/ 
Година 

2008 2012 2017 2022 2027 2032 2042 

гр. Самоков 28232 27174 25908 25908 25908 25908 25908 

с. Алино  432 416 396 396 396 396 396 

с. Бели Искър 691 665 634 634 634 634 634 

с. Белчин 498 479 457 457 457 457 457 

с. Белчински бани 20 19 18 18 18 18 18 

с. Говедарци 1378 1326 1265 1265 1265 1265 1265 

с. Горни Окол 212 204 195 195 195 195 195 

с. Гуцал 169 163 155 155 155 155 155 

с. Долни Окол 181 174 166 166 166 166 166 

с. Доспей 647 623 594 594 594 594 594 

с. Драгошиново 652 628 598 598 598 598 598 

с. Злокучене 292 281 268 268 268 268 268 

с. Клисура 244 235 224 224 224 224 224 

с. Ковачевци 461 444 423 423 423 423 423 

с. Маджаре 313 301 287 287 287 287 287 

с. Мала Църква 482 464 442 442 442 442 442 

с. Марица 696 670 639 639 639 639 639 

с. Ново село 110 106 101 101 101 101 101 

с. Поповяне 288 277 264 264 264 264 264 

с. Продановци 511 492 469 469 469 469 469 

с. Радул 1153 1110 1058 1058 1058 1058 1058 

с. Райово 779 750 715 715 715 715 715 

с. Рельово 275 265 252 252 252 252 252 

с. Шипочане 165 159 151 151 151 151 151 

с. Широки дол 998 961 916 916 916 916 916 

с. Яребковица 2 2 2 2 2 2 2 

с. Ярлово 477 459 438 438 438 438 438 

к.к Боровец” 1898 1826 1741 1741 1741 1741 1741 

Всичко: 42256 40672 38777 38777 38777 38777 38777 

Всичко без  

к.к. Боровец 
40358 38642 36599 36599 36599 36599 36599 

(Населението на к.к. Боровец е определено като брой постоянни туристи 
годишно (приравнени на 7000 легла напълно заети за 3 месеца). По време на 
зимния сезон в курорта Боровец има постоянно между 7000 и 7600 туристи, но 
през останалите сезони броят им е под 1000. 

4.3.3. Трудова заетост 

Големият брой населени места с малък брой жители ясно показва селския 
характер на общината, независимо, че в града живеят около 69.9% от жителите 
на общината. В общи линии малките населени места имат ограничено 
обществено обслужване и възрастта на населението е доста над средната.  

В Община Самоков основните отрасли до голяма степен са обусловени от 
природните ресурси. Преработващата промишленост създава основния дял от 
брутния вътрешен продукт на общината - 86%. Водещи сектори са: производство 
на машини и оборудване; производство на хранителни продукти и напитки; 
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производство на мебели и дограма; производство на изделия от каучук и 
пластмаса. 

Строителството също осигурява голяма заетост на хората от общината. 

Регионът е известен с туристическите си курорти. Туризмът, комбиниран с 
продажбите на дребно и други услуги прави сектора за услуги като основен 
източник на доходи (около 52 %) за населението на региона.  

Производството осигурява 35%, а 12% от доходите се генерират от земеделие и 
лесовъдство. 

Населението над трудоспособна възраст е намаляло. Това се дължи не само на 
естественото движение на населението /смъртност/, но и на изключването от 
тази категория на част от населението поради промяна във възрастовата 
граница за пенсиониране.  

Преобладаващата част от фирмите имат персонал до 15 човека.  

Фирмите, занимаващи се с фермерство, осигуряват заетост на членовете на 
семейството на собственика и сезонна заетост за персонал средно 5 души. 

По данни на Териториалното статистическо бюро, през 2003 г. в община Самоков 
има 1282 фирми, които са осигурили заетост на 6793 човека.  

Близо половината от фирмите в общината - 49.7% работят в сферата на 
търговията. Относително висок е и делът на фирмите работещи в сферата на 
туризма (хотели и ресторанти) - 14.5%, преработваща промишленост 9.2%, 
транспорт 6.2% и строителство 5.9%.  

Структурата на фирмите по големина не се различава съществено от тази за 
страната. Почти всички фирми в общината (98.5%) са малки. Повече от 
половината от тях (около 52%) са в сектор търговия, ремонт и техническо 
обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за 
домакинството. В общината има няколко фирми с персонал между 51 и 100 души 
и 10 големи фирми с персонал над 100 души. Сред средните и големите фирми 
преобладават тези от преработващата промишленост (съответно 44.4% и 
57.1%).  

Големите фирми (над 100 заети), въпреки малкия си брой имат основен принос в 
икономиката на общината. В тях се произвежда 41% от продукцията, реализират 
се 30% от приходите от продажби, ангажират около 40% от наетите лица и 
разполагат с 54% от дълготрайните материални активи. В тях се реализира и 
57% от печалбата.  

Доминиращо значение в икономиката на общината има частният сектор, който 
осигурява заетост на над 62% от наетите лица, в т.ч. 86% в индустрията, 48.2% в 
услугите и 90.4% в аграрния сектор. 

На територията на гр. Самоков са концентрирани над 92% от производствените 
мощности и наетите лица. Много малка част от тях са съсредоточени в селата 
около града - Белчин, Говедарци, Драгушиново, Продановци, Радуил и Райово. 
Останалите населени места имат символичен принос в общинската икономика. 

4.3.4. Усреднени показатели за доходите 

Средният приход на домакинство в региона за 2008 г. е бил 8393 лв. годишно, 
или 97.5% от средния за страната 8604 лв. 

Доходите на населението в малките населени места са ограничени – основно от 
селското стопанство и пенсии. 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
НА ОБЩИНА САМОКОВ – 2010 – 2020 г. 

актуализация септември 2012 г. 35 

Община Самоков е известна с туристическите си курорти. Туризмът, комбиниран 
с търговия на дребно и съпътстващи услуги е причината основният приход в 
региона (около 52%) да е в сферата на услугите. Промишлеността осигурява 35% 
от доходите на населението, а в селското и горското стопанство – около 12%. 

Макроикономическите данни за 2008 г. са взети от интернет страницата на 
Националния статистически институт.  

Социално-икономическия профил на общината е очертан въз основа на 
резултатите от анализа на обективната статистическа информация и на данни 
получени от общинската администрация и проучвания на място.  

В таблицата са дадени обобщените предвиждания за доход на домакинствата 
при среден икономически растеж: 

Приходи на домакинствата 
2008 

(действ.) 
2012 2017 2022 2027 2032 2042 

Доход на домакинствата в 
България (в лв. годишно) 

8604 9988 12152 14643 17561 21059 29705 

Доход на домакинствата в 
Региона (в лв. годишно) 

8393 9743 11854 14284 17129 20542 28976 

Доход на глава от населението 
в България (в лв. годишно) 

3471 4029 4902 5907 7084 8495 11984 

Доход на глава от населението 
в Региона (в лв. годишно) 3347 3885 4727 5696 6831 8192 11556 

Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.; 4.0% годишен 
растеж за периода 2013 - 2017 г.; 3.8% годишен растеж за периода 2018 - 2022 г.; 
3.7% годишен растеж за периода 2022 - 2032 г.; и 3.5% годишен растеж за 
периода 2032 - 2042 г. 

4.3.5. Процентно разпределение на селско и градско 

население 

По - голяма част от населението живее в града. Делът на градското население в 
Община Самоков е 66%. 

4.3.6. Процентно разпределение на работещото население 

по сектори 

Икономиката на община Самоков е доминирана от услугите и индустрията.  

В структурата на индустриалния сектор доминиращо значение има 
преработващата промишленост. 

В структурата на услугите доминират търговия, ремонт и техническо обслужване 
на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството. 

Непрекъснато намалява дела на аграрния сектор и индустрията в общинската 
икономика за сметка на увеличаване дела на услугите. 

Икономически активните лица в общината са 19,4 хил.ч. Коефициентът на 
икономическа активност за Община Самоков е 55,5% (съотношение между 
работата сила и населението на 15 и повече навършени години). Този показател 
за общината е по-висок от средния за областта (55,0%), Югозападния район за 
планиране (53,3%) и страната (49,2%). По- високата заетост на населението от 
общината се формира главно в нейния център. 
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Промяната във възрастовата структура на населението оказва голямо влияние 
от демографски аспект върху изменението на броя и дела на икономически 
активното население и неговата структура. 

Разпределението на заетите лица по сектори на икономиката е следното: 

 Първичен сектор (включващ икономическите дейности по НОК – Селско, 
ловно и горско стопанство; Рибно стопанство) – 4,3% от всички заети; 

 Вторичен сектор (Добивна промишленост; Преработваща промишленост); 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни 
горива и вода; Строителство – 28,0%; 

 Третичен сектор (включващ всички останали икономически дейности) – 
67,7%. 

В селското и горското стопанство, както и в услугите и туристическия сектор през 
отделните периоди от годината заетостта е различна поради влиянието на 
сезонни фактори. 

Тази неравномерност се проявява както в центъра на общината, така и в селата. 

Националните програми, по които се осигурява заетост на безработните лица в 
общината са: “От социални помощи към осигуряване на заетост”, включваща 
“Възобновяване и опазване на българската гора”, “Помощ при пенсиониране”, 
“Компютърно обучение на младежи до 29 г.”, “Обучение и заетост на лица с 
трайни увреждания”. 

Чрез Фондация “Партньори - България” се осъществяват бизнес-проекти в 
общината. Преминалите от тях курс на обучение са придобили допълнителни 
умения, които им дават по-големи шансове за започване на нова работа. 
Интерес за тях представляват придобиване на умения за работа с компютър, 
езиково обучение, счетоводни курсове. Основните начини за намиране на работа 
са чрез бюрото по труда, приятели и роднини. 

4.4. Икономическо развитие на общината. Стопанска 

дейност 

4.4.1. Икономическо състояние 

Издръжката на отраслите и дейностите, които са на бюджетно финансиране се 
определя от добре разчетените размери на общинските финансови ресурси. 

 Общ обем на общинския бюджет: 

2005 г. – 14 886 660 лв.; 2006 г. – 27 126 647 лв.; 2007 г. – 40 451 434 лв.; 2008 г. – 
51356004 лв. (към 31.03.2008 г.). 

Приходи по бюджета за 2008 г. (към 31.03.2008 г.) 

Наименование на приходите 
Всичко приходи 

План Отчет % изпълн. 
І. Имуществени данъци и неданъчни 
приходи 

10 328 900 3 638 369 35.23 

1. Имуществени данъци 2 455 000 789 127 32.14 
2. Неданъчни приходи 7 873 900 2 849 242 36.19 
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ 8 982 886 2 630 065 - 
1. Обща допълваща субсидия 7 824 836 2 296 242 29.28 
2. Обща изравнителна субсидия 387 744 260 340 67.14 
3. Други целеви трансфер 84 506 53 307 63.08 
4. Целеви трансфер за капиталови разходи 685 800 20 176 2.94 
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5. Преотстъпени данъци по ЗОДФЛ - - - 
ІІІ. Трансфери  111 531 111 531  
1. Получени трансфери 11 399 11 399 100 
2. Предоставени трансфери - - - 
3. Трансфери от МТСП 100 132 100 132 100 
4. Трансфери от ПУДООС - - - 
ІV. Заеми от други банки  - - - 
V. Финансиране на дефицита 31 932 687 -1 369 587  
Всичко приходи по бюджета: 51 356 004 5 010 378 9.76 

 

Разходи по бюджета за 2008 г. (към 31.03.2008 г.) 

Наименование на разходите 
Всичко разходи 

План Отчет % изпълн. 
Заплати и други възнаграждения и плащания 
на персонала 

5 842 193 1 335 090 22.85 

Осигур. вноски от работодателя 1 194 192 327 935 27.46 
Здравно-осиг. вноски от работодателя 264 528 65 253 24.67 
Издръжка  14 509 674 1 636 186 11.28 
Субсидии за нефин. предпр. и организации с 
нестопанска цел 

793 107 82 494 10.40 

Капиталови разходи 24 396 231 1 338 113 5.48 
Други разходи 4 356 079 205 307 4.71 
Всичко разходи по бюджета:  51 356 004 5 010378 9.76 

Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан 
самовъзпроизводствен характер. Преобладава производство върху арендована 
земя, реализирано от външни фирми, както и това в дребни стопанства за лична 
консумация. 

Индустриалният сектор обхваща преработваща промишленост, строителство и 
снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода.  

В структурата на индустриалния сектор, доминиращо значение има 
преработващата промишленост. През 2009 г. на нея се падат 60.8% от 
фирмите в индустриалния сектор, 83.4% от наетите и 88.4% от дълготрайните 
материални активи, както и 68.6% от произведената продукция и 70.3% от 
нетните приходи от продажби. Произведената продукция бележи ръст от 27% в 
сравнение с 2007 г. и 67% в сравнение с 2005 г. Ръст бележат и приходите от 
продажби - съответно с 25% и 74%. 

По-важните подотрасли на преработващата промишленост са: производство на 
машини и оборудване, производство на хранителни продукти и напитки; 
производство на мебели и дограма, производство на изделия от каучук и 
пластмаса. Те осигуряват около 86% от заетостта в преработващата 
промишленост.  

Въпреки силно свитото производство е подотрасъл производството на машини и 
оборудване, осигуряващ 18.3% от заетостта.  

Производството на хранителни продукти, напитки също е с висок принос в 
заетостта (около 15%). Развитието на подотрасъла води до по-доброто 
използване на местния аграрен потенциал. 

В общината има добра суровинна база за развитие на дърводобива. Има частни 
цехове за мебели и дограма.  

Ръст от 5% бележи и производството на изделия от каучук и пластмаса. 
Застъпени са и производствата на метални изделия (около 3%) и електрооптично 
оборудване (2.3%).  
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Строителството е на второ място по брой фирми - 76 или (39%) от 
функциониращите в индустриалния сектор. Само 10 от тях са малки (до 50 
заети), а останалите са микрофирми. Те са предимно частни. Секторът формират 
около 30% от произведената продукция и нетните приходи от продажби, 
разполага с 11.6% от дълготрайните материални активи и ангажира 16.6% от 
наетите. Секторът снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни 
горива и вода произвежда 2.2% от индустриалната продукция в общината и 
ангажира 1.3% от наетите лица. 

Основни изводи от развитието на индустрията: 

 Преработващата промишленост е основен структуроопределящ отрасъл. 
Доминиращо значение имат производството на машини и оборудване и на 
хранителни продукти, напитки; 

 Постепенно се преодолява спадът в индустриалното производство, което 
обаче не е достатъчно за възвръщане на загубените позиции в 
традиционни структуроопределящи производства; 

 Липсват сериозни инвестиции, които да доведат до обновяването на 
производствените мощности, което може да осигури реален растеж в 
производството, повишаване производителността на труда и 
производство на конкурентоспособна продукция; 

 Силно са ограничени възможностите на фирмите за финансиране и 
самофинансиране на традиционни и нови производства; 

 Индустриалното производство е концентрирано почти изключително в 
град Самоков; 

 Икономическите резултати в индустриалния сектор се формират главно от 
големите фирми. Въпреки големия им брой, микрофирмите и малките 
фирми, не са водещи по икономически показатели. Те имат съпътстваща, 
а не основна роля в индустрията и скромен принос в икономическото 
развитие на общината. Те са по-скоро "буфер" срещу безработицата и 
фактор за "оцеляване", но не и фактор за развитие на ефективно и 
конкурентноспособно производство; 

 Все още липсват нови важни елементи в структурата на икономическия 
комплекс, способни да дадат силен тласък на производството, като 
подобрят технологическата и бизнес средата, развитието на научни и 
технологични структури и връзката им с нови производства, бизнес или 
технологични паркове и др. 

Съществуващите производствени зони се нуждаят от рехабилитация и 
инфраструктурно превъоръжаване, за да посрещнат предизвикателствата на 
съвременните производства. 

Инвестиционна активност 

От значение за икономическото развитие на общината е инвестиционната 
активност. В разходите за придобиване на ДМА, най-голям е делът на разходите 
за сгради, строителни съоръжения и конструкции и особено на нежилищните 
сгради - около 80%, което може да се обясни с развитието на сектора на туризма 
и увеличаване на делът му в общинската икономика. Разходите за машини и 
съоръжения през отделните години варира от 8,7% до 3,8% от общите разходи 
за ДМА. Това е показател за ниското обновяване на производствените мощности, 
което не може да осигури и растеж на индустриалния сектор и конкурентна 
способност на произвежданата в него продукция. Това е причина и за тежкото 
финансово състояние на голяма част от икономическите структури. 
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Важни за развитието на икономиката са и преките чуждестранни инвестиции. 
Освен с директното си значение за развитието на общинската икономика преките 
чуждестранни инвестиции са и индикатор за инвестиционната атрактивност на 
областта. Чуждестранните инвестиции в общината са около 0.15% от тези за 
област София. Ако като индикатор се използват чуждестранните инвестиции на 1 
жител, стойността на този показател за общината е 38 пъти по-малък от този за 
страната и 102 пъти по-малък от този за областта. Въпреки увеличението на 
преките чуждестранни инвестиции, те са недостатъчни за оживяването на 
икономиката в общината. Най-големите инвеститори в общината са фирми от 
Лихтенщайн, Великобритания, Кипър и Италия и са предимно в сферата на 
туризма. 

В таблицата са дадени данни (национални икономически показатели) за период 
от пет години (2004 – 2008 г.) за да се направи оценка на тенденцията на 
изменение (данни от НСИ, статистически годишник и статистическия бюлетин на 
Българска народна банка). 

Основни икономически 
индикатори 

2004 2005 2006 2007 2008 

Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) 38823 42797 49361 56520 66728 

Брутен вътрешен продукт (годишен 
реален темп на изменение, %) 

6.60% 6.20% 6.30% 6.20% 6.00% 

БВП на глава от населението (лв.) 4989 5529 6411 7379 8753 

Фактор за устойчиво развитие на общината е стимулирането на развитието на 
сектора на малките и средни предприятия, развитието на местното 
предприемачество и укрепването на частния сектор.  

Малките и средни фирми в общината се характеризират с разнообразие на 
предлаганите стоки и услуги по асортимент и номенклатура.  

Произвежданите в рамките на общината стоки и услуги от повечето малки и 
средни фирми се насочват към търговия, ресторантьорство, ремонтна дейност, 
битови услуги. Факторите за подобен подход и структура на пазара са обясними: 
малки инвестиции, безработица, бърза обращаемост и печалби, липса на 
платежоспособно търсене, липса на рискова инициативност и пр. 

Независимо от наличието на големия брой регистрирани малки фирми в 
общината, те нямат достатъчно сериозен принос в общинската икономика. 
Ограничената им конкурентно способност крие рискове от бързи фалити.  

4.4.2. Водоснабдяване, канализация и третиране на 

отпадъчните води 

4.4.2.1. Питейно-битово водоснабдяване  

Всички населени места в общината са сравнително добре водоснабдени, като 
само около 10% от населението е с режим на водоподаване. Водоснабдяването 
на град Самоков е осигурено от надеждни водоизточници със достатъчен 
капацитет за задоволяване на водопотреблението. Необходимо е доизграждане 
на резервоари за питейна вода. 

Около 50% от вътрешните водопроводни мрежи в населените места са 
амортизирани и е необходима тяхната подмяна, както и доразвитие на мрежите с 
оглед изграждане на новите туристически ядра.  

Голяма част от населението използва питейна вода за напояване. 
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4.4.2.2. Отвеждане и пречистване на отпадъчните води 

Град Самоков има изградена канализационна система с довеждащи колектори до 
пречиствателна станция за отпадни води, както и в курорта Боровец.  

Село Радуил е канализирано около 90%. В останалите населени места има 
частична канализация. Пречиствателната станция за отпадни води на Самоков 
работи като двустъпална, проектирано е стъпало за допречистване, но 
строителството още не е завършено.  

Пречиствателната станция за отпадни води в местността “Яйцето” 
к.к.Боровец е въведена в експлоатация през 2009 г. и пречиства около 50 % от 
отпадъчните води на курорта. 

Въведен е в експлоатация І етап на ново Пречиствателно съоръжение за 
третиране на битови отпадъчни води в с. Белчин с капацитет 1000 еквивалентни 
жители (ЕЖ). Пълният капацитет на станцията – 2000 ЕЖ. Канализацията обхваща 
….100.% от селото  

Обекти с надобщинско значение 

Изграждане на водоснабдителна инфраструктура, свързана с бъдещото развитие 
на КТЛ “Самоков – Боровец - Бели Искър”. 

Изграждане на канализационна инфраструктура, свързана с бъдещото развитие 
на КТЛ “Самоков – Боровец - Бели Искър”. 

4.4.3. Използвани енергоносители, начин на отопляване 

4.4.3.1. Електроснабдяване 

Електропреносната и разпределителната мрежа е добре развита и е в добро 
състояние.  

Ще се изгради алтернативен ВЛ „Марек” - 110 кV, който ще реши всички 
възникващи допълнителни нужди, породени от изграждането и реализацията на 
Курортно-туристически локализации – Самоков – Боровец - Бели Искър, 
„Искровете” и „Радуил”. 

Пречки при реализацията на целенасочени действия за ЕЕ са: липса на стимули 
за рационално енергопотребление; недостатъчна осведоменост на 
потребителите за възможностите за намаляване на консумацията; 
недостатъчната институционална база; затруднен достъп до инвестиции по 
проектите за ЕЕ и др. 
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4.4.3.2. Отопление 

Проблемът за енергийната ефективност на жилищата става все по-значим по две 
причини – пълната пазарна цена на енергоносителите, водеща до тежко бреме 
за домакинските бюджети и глобалният стремеж към пестене на енергия в 
контекста на усилията за постигане на устойчиво развитие. 

Жилища с централно парно отопление на територията на общината са 
символично застъпени само 2.2%, с локално парно отопление 2.6%. Делът на 
жилищата с централно парно отопление в гр. Самоков е 4.9%, с локално парно 
отопление в гр. Самоков е 4.8%, докато в селата процента е символичен само 
0.8%. Отоплението покрива над 70% от битовата консумация на енергия 
(респективно от съответните разходи на домакинствата). 

Много от жилищата в гр. Самоков и в селата разчитат на твърдо гориво – 
предимно дърва и по-малко въглища. В момента е постигнат баланс между 
достъпност и цена, но в по-далечна перспектива могат да се прогнозират поне 
два проблемни аспекта: 

 Изчерпване на тези ресурси (особено дървата) и рязко повишаване на 
цената им; 

 Възможни ограничения върху масовото използване на дърва и въглища по 
екологични причини, особено ако общината желае да реализира 
доктрината си за развитие на туризма. 

Стимулите и мерките за енергоспестяване трябва да се интегрират в програмите 
за обновяване най-вече на панелните жилища (вече има приета Национална 
стратегия за обновяване на жилищните сгради) и реформите в управлението на 
жилищния фонд. 

Внасянето на технологии и “най-добри практики”, наред с информирането и 
образоването на потребителите и доставчиците на енергия би ускорило 
постигането на практически резултати и в областта.  

4.4.3.3. Газификация 

"Комекес" АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, 
която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.  

В началото на 90-те години започва проучване на възможността за докарване на 
„синьото гориво” до град Самоков. 

Самоков до скоро беше единствения град с газопровод, включен към транзитния 
газопровод Русия – Гърция - Македония. 

Газопроводът първоначално обслужва предимно промишлените предприятия, но 
съоръжението е така оразмерено, че да поеме цялата прогнозна консумация на 
природен газ в града и околността, включително и в курорта Боровец. 

Стартирала е Програмата за битова и обществено-административна 
газификация на Община Самоков и к.к. Боровец. Вътрешната разпределителна 
мрежа е с разчет да обхване целия град и к.к. Боровец, с възможност за 
продължение до някои околни на Самоков села. При нормално развитие на 
процесите се очаква цялостното изграждане на мрежата да завърши през 2011 г.  

За 9-те години експлоатация на газопроводите в Самоков и Боровец 
консумираното количество природен газ е около 54 млн. норм. м3. 
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Бъдещото развитие на общината и на курортно-туристическите локализации 
може напълно да разчита на газоснабдяване на новите обекти. Капацитетът на 
изградената газопроводна система дава възможност за подаване до 10 куб. 
м/час, при положение че налягането се увеличи на 12 bаrа. Предимствата на 
природния газ, като екологично чист и икономичен енергоносител са безспорни и 
наличието на вече изградена газоснабдителна система в град Самоков и курорта 
Боровец, са изключително добра възможност за бъдещото енергозахранване. 

4.4.3.4. Промишленост и строителство – производствен 

потенциал, структуроопределящи отрасли, 

произведена продукция; конкретни предприятия и 

дейности като източници на отпадъци 

Основните отрасли до голяма степен са обусловени от природните ресурси. 
Преработващата промишленост създава основният дял от брутния вътрешен 
продукт на общината, като водещи сектори са:  

 Производство на машини и оборудване; 

 Производство на хранителни продукти и напитки; 

 Производство на мебели и дограма; 

 Производство на изделия от каучук и пластмаса; 

 Застъпени са производствата на метални изделия и електронно 
оборудване. 

Те осигуряват около 86% от заетостта в преработващата промишленост. 
Строителството е на второ място по брой фирми, предимно частни, 
функциониращи в индустриалния сектор. 

По-големи предприятия на територията на общината са: “Рилски лен” АД – гр. 
Самоков; “Слатина” АД – гр. Самоков; “РОЯЛ ПАТЕЙТОС” АД – с. Белчин; 
“Самоковска комуна” АД – гр. Самоков; “ТИС” ЕООД – дъскорезница в м. “Цареви 
кладенци”; “Регистрационна техника” АД – гр. Самоков; ЕТ “Ина - Красимир 
Манов” – с. Продановци “Разлог Форест Продекс” ЕООД – гр. Самоков; “САМЕЛ 
90” – гр. Самоков; “ПЛАСТИМО” АД – гр. Самоков и др.  

4.4.4. Търговия и услуги 

Голяма част от фирмите в община Самоков са свързани с търговията и услугите.  

4.4.5. Селско стопанство 

Община Самоков разполага със 495 342 дка селскостопански фонд (41% от 
площта на общината при средно за страната 58.7%). 

Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 251 824 дка, 
което представлява 50.84% от общия селскостопански фонд: 

 Ниви – 153 911 дка (61.1% от обработваемите земи); 

 Трайни насаждения – 3707 дка (1.5%); 

 Ливади – 93 136 дка (37%); 

 Други обработваеми земи – 1069 дка (0.4%). 

Аграрната реформа за възстановяване на собствеността върху земеделските 
земи е приключила, в ход е възстановяване на собствеността върху горите. 
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Климатичните и почвените условия на района благоприятстват развитието на 
голям брой земеделски култури и отглеждането на животни. 

Картофите и пшеницата са основните култури, отглеждани в общината. 

В таблицата е дадена структурата на земеделските земи на територията на 
общината. 

Категория площи Площ/дка % от зем. земи 
1. Земеделски земи 495 342 100 
1.1. Обработваеми земеделски земи 251 824 50.84 
1.1.1.Трайни насаждения 3 707 0.75 
1.1.2. Есенни култури - - 
1.1.3. Пролетни култури - - 
1.1.4. Други култури 1 069 0.22 
1.1.5. Естествени ливади 93 136 18.8 
1.1.6. Пустеещи земи - - 
1.2. Необработваеми земи 243 518 49.16 

Поради планинския и полупланинския характер на релефа земеделските земи са 
раздробени на многобройни маломерни участъци, непригодни за механизирана 
обработка. Висок е делът на изоставените и неизползвани с години 
обработваеми земи, обработваните площи са само 12.7%.  

Традиционната структура на земеползването е допълнително нарушена след 
реституцията на земята, над 97% от имотите са маломерни. 

Селското стопанство има скромен дял в произведената продукция, но този 
отрасъл е важен за хората извън града и за частично поддържане на 
хранително-вкусовата промишленост в общината.  

Изградените поливни площи заемат само около 5% от обработваемите земи, но 
са с амортизирани и частично разрушени напоителни мрежи и съоръжения. 
Независимо от започналото изграждане на важни елементи на 
предприемаческата инфраструктура на селското стопанство в общината, тя 
предстои да бъде доразвита. Уедряването на земята е стратегически фактор за 
развитието на пазара на земята и за създаването на конкурентноспособни 
земеделски производители. 

Перспективите за развитието на селското стопанство може да се търсят в: 

 Интензификация на картофо-производството, чрез ефективно прилагане 
на научно-техническите постижения; 

 Създаване на нови масиви от трайни насаждения и най-вече малинови 
насаждения;  

 Развитие на биологично земеделие - запознаване на производителите с 
технологията на производството и с нормативната база, както и с 
научните постижения;  

 Развитие на пчеларството и създаване на съюз на производителите; 

 Създаване на условия за повишаване на нивото на научно обслужване в 
селското стопанство и на тази база, стимулиране на въвеждането на 
съвременни технологии на производство;  

 Стимулиране на вертикалните интеграционни процеси между 
интензивните производства (картофи, ягоди и малини) и съответните 
преработващи единици с цел затваряне на веригата “земя-краен продукт” 
и развитие на регионални кластери;  
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 Стимулиране на малките населени места чрез създаване на заетост в 
производството на ягодоплодни култури, в пчеларството, в селския 
туризъм и изграждане на социална инфраструктура за задържане на 
населението. 

В животновъдството се наблюдава значителен спад през последните години. От 
1990 г. досега броят на овцете е намалял близо 16 пъти. 

В общината се отглеждат крави, овце, кози, свине, птици. Преобладават 
животните в личните стопанства – при дребни производители, разпръснати в 
индивидуални стопанства е единици, рядко с десетки и повече глави животни. 

Необработваемите земеделски земи могат да бъдат основна база за развитие на 
животновъдството. 

През последните години рязко намалява количеството на използваните 
минерални торове и препарати за растителна защита. Съществуващата 
тенденция е към намаляване на обработваемите земи, намалена употреба на 
торове и препарати за растителна защита. 

4.4.6. Горско стопанство 

Делът на горите на територията на общината е значително по-висок от средния 
за страната. Дърводобивът и лесокултурните мероприятия в горския фонд 
осигуряват работа на част от местното население. Възстановяването на гори на 
собствениците им осигурява допълнителен доход на базата на собствен ресурс. 
Допълнителни доходи на населението осигуряват страничните ползвания на 
територията на горския фонд – паша на добитък, добив на сено и листников 
фураж, добив на билки, горски плодове и гъби. В горските масиви обаче се 
извършва незаконна сеч. Наблюдава се, макар и ограничено, проява на водна 
ерозия.  

Извършването на предвидените в лесоустройствения проект залесявания и 
реконструкции на насажденията ще се отрази положително по отношение 
произхода на насажденията, подобряване на видовия състав, ще се увеличат 
защитните, водоохранните и водорегулиращите функции на насажденията, а 
така също и растежните условия. 

Правилното извеждане на огледните и санитарни сечи ще подобри качеството на 
дървостоите и здравословното им състояние. Съществува реална опасност при 
неспазване на предвидените в лесоустройствения проект сечи в горския фонд, 
особено в частните гори, при увеличаване размера на незаконната сеч, да се 

развият ерозионни процеси в засегнатите горски масиви. 

4.4.7. Туризъм 

Благоприятното географско положение, разнообразният планински релеф, Рила 
планина, биоклиматичните условия, наличието на водни ресурси са само част от 
условията, определящи туризма като един от основните приоритети за 
развитието на общината.  

От значение за развитието на курортно - туристическата функция на общината е 
близостта до гр. София и до международното летище (на 60 – 70 км). Природно-
географските условия са благоприятни от гледна точка на рекреацията и 
представляват сериозен ресурс за развитието на отдиха и туризма в планинска 
среда както през зимния, така и през летния сезон.  
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Общината разполага и с антропогенните условия и ресурси за развитието на 
туризма. 

Община Самоков е с богато културно-историческо наследство, предпоставка за 
развитие на културно-исторически туризъм. 

До момента развитието на туризма в общината се изразява с развитието на 
курорта Боровец - основен туристически център с международно значение.  

Активната заетост на курорта е сезонна, като зимният сезон има водещо 
значение. Предлагат се всички видове зимни спортове, летни преходи, съчетани 
с високо качество на обслужването и оборудването. Курорта разполага с хотели 
и вили.  

Най-висока заетост на легловия фонд има през зимния сезон (65-70%), когато 
комплексите се посещават и от много чуждестранни туристи. През летния сезон 
заетостта на легловия фонд е около 40%.  

Потенциал за развитие на туризма имат и другите курортни зони в общината – 
комплекс “Мальовица”, района на Говедарци, с. Мала Църква, с. Бели Искър, 
които са включени в туристическа локализация “Самоков – Боровец - Бели 
Искър”. 

Предлагането на туристическите услуги се засилва и в общинския център 
Самоков. Общата леглова база в общината е 7025 легла.  

В района има и вилни зони, предмет на сезонен отдих: 

 Вилна зона “Ярема” – разполага с 431 броя вилни сгради. Намира се на 30 
км от София по пътя Самоков - София през Ярема. Посещаемост от март 
до ноември интензивно; 

 Вилна зона “Мечката” – има 274 вили. Отстои на 50 км от гр. София по 
пътя София – Самоков през “Щъркелово гнездо” – посещаемост 
целогодишно през почивните дни. В около 10% от вилите има пазачи. От 
март до ноември около 70% от вилите са населени; 

 Вилна зона “Татарски брод” – има 196 вили. Намира се срещу вилна зона 
“Мечката” през пътя от страната на р. Искър. Посещаемост – 
целогодишно. От март до ноември около 70% от вилите са населени; 

 Местност “Щъркелово гнездо” – има 143 броя вилни сгради. Намира се на 
40 км от гр. София на пътя София – Самоков. Интензивно се посещава 
през почивните дни, особено през летните месеци заради язовир “Искър”; 

 Местност “Мало Равнище” – има 156 броя вили. Намира се на 40 км от гр. 
София на пътя София – Самоков. Намира се над “Щъркелово гнездо”. 
Интензивно се посещава през почивните дни, особено през летния период 
заради язовир “Искър”; 

 Местност “Калковско манастирче” – има 95 бр. вилни сгради. Намира се на 
35 км от гр. София на пътя София – Самоков. Интензивно се посещава 
през почивните дни, особено през летните месеци заради язовир “Искър”; 

 Курорт “Белчин бани”, местност “Фусково ханче”, местност “Радивец” – 
има 96 броя вили. Посещаемост малка. Някои вили са изоставени. В к.к. 
“Белчин бани” има нов минерален извор, около който се обособява и 
изгражда ваканционно селище за балнеолечение. 

Те са основа за изграждане на ресторанти и различни туристически услуги в 
общината.  
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Притокът на туристи е интензивен през почивните дни, училищните ваканции и 
уикендите. 

Климатът и минералните извори водят до създаването и на ваканционни селища 
и възстановителни центрове. 

В района действа едно туристическо дружество – “Рилски турист”, което 
стопанисва туристическите обекти (заслони, тур. спални, хижи, учебен център) с 
обща леглова база 669 бр. 

На територията на общината са учредени и две сдружения: 

 Сдружение за екотуризъм “Рила”, с основна цел – опазване, поддържане и 
възстановяване на природни ресурси; създаване на възможност за 
заетост на местното население в дейности, свързани с развитието на 
екологичен селски туризъм; 

 Местно туристическо сдружение – с. Бели Искър, създадено на принципа 
на доброволно сдружение на собственици на къщи в с. Бели Искър, които 
предоставят изградената си база за екологичен селски туризъм. 

Въпреки богатите ресурси и условия за развитието на туризма в общината, 
туризмът все още няма необходимия принос в икономическото и социалното 
развитие.  

Туризмът може да играе ролята на приоритетен отрасъл за общината, но 
неговото развитие не може да бъде успешно, ако не се съчетае с общото 
подобряване на икономическата база и на инфраструктурата. 

Възможностите за бъдещото развитие на туризма в общината са свързани със: 

 Умелото съчетаване на туристическото развитие с опазването на 
природната среда и зачитане на бита и културата на местното население; 

 Използването на Националния парк Рила за преориентиране към нови 
алтернативни и съвременни форми на екотуризъм и прилагане на 
екологично ориентирани проекти;  

 Подобряване на лятната експлоатация на курорта и разнообразяване на 
предлагания туристически продукт с форми за летни спортове и 
занимания;  

 Развитие на малък и среден туристически бизнес с активно включване на 
местното население в туристическия процес;  

 Привличане като източници на финансиране в туристическата сфера на 
средства от европейските пред присъединителни фондове. 

4.4.7.1. Културно наследство 

В Самоков са декларирани и обявени 120 паметника на културата, от тях 7 с 
национално значение, които са предпоставка за развитие на “културен туризъм”. 
От наличния културно - исторически потенциал с най-голямо значение са 
следните обекти: Историческият музей в Самоков, Сарафската къща, Църквата 
“Успение Богородично”, Църквата “Св. Никола”, Бельовата църква “Рождество 
Богородично”, Митрополитската църква “Успение на Св. Богородица”, Девическят 
манастир, Байракли джамия, Синагогата, Късноантична и средновековна крепост 
“Шишмановото кале” край с. Доспей, Алинският манастир край с. Алино, 
Манастирът "Св. Георги Победоносец” край с. Говедарци. В Боровец с качества 
на паметници на културата от началото на ХХ век са известните ловни дворци на 
Фердинанд и някои вили на тогавашния елит. 
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Интерес за туристите представляват традиционните празници: Празник на 
Самоков – Успение на св. Симеон Самоковски, Поклади, празнуван на Заговезни 
с традиционни огньове и шествия, Празникът на Рила на 7-8 август, който има 
вече 78 годишна традиция, Културните празници на Чакърови поляни, Ромският 
празник на 6-ти май при царските кладенци на р. Искър. 

През последните години се зараждат и нови прояви в сферата на бита и 
местните обичаи, като: Празника на Рилския зелник в с. Бели Искър, рок 
фестивалът “Рок в Рила” в Бели Искър, Градиционен пленер с участието на 
известни художници, Празника на боба с международен фестивал в с. Радуил. 
Тези традиционни и нови празници и прояви в сферата на бита, традициите и 
нови художествено-творчески изяви се свързват много удачно с туристическата 
дейност и могат да обогатят чувствително туристическото предлагане. 

В общината функционират следните културни институции: Читалище паметник 
“Отец Паисий”, Графична база и постоянно действащия към нея работен 
семинар, Детски театър “Веселушко”, Телевизия “Канал Рила”. В по-големите 
села като Радуил, Говедарци, Доспей, Белчин, Ковачевци има функциониращи 
читалища. 

4.4.8. Социално развитие - здравеопазване 

Здравеопазването в общината е представено от доболнична и болнична помощ. 
В град Самоков е изградена и функционира многопрофилна болница за активно 
лечение с 208 болнични легла. Осигуреността на 10 хил. души от населението на 
общината е с 51 легла (при средно за страната и Югозападния район за 
планиране - 70). Доболничната помощ се осъществява от лекарски практики в гр. 
Самоков и 12 села. 

На територията на общината има 4 лаборатории, център за спешна помощ, 40 
бр. стоматологични кабинета. 

В Боровец, както и в балнеологичния курорт от местно значение “Белчински 
бани” също се осъществява медицинско обслужване.  

Заведение за социални грижи (дом за стари хора) е открито в с. Ковачевци с 23 
легла и 17 души обслужващ персонал.  

Чрез Фондация “Партньори - България” на територията на град Самоков се 
осъществяват 4 проекти в системата на социалните дейности.  

Основните проблеми в системата на здравеопазването и социалните грижи в 
общината са свързани с трудно протичащата здравна реформа и недостатъчните 
ресурси в системата на здравеопазването. 

4.4.9. Транспортна инфраструктура и връзки 

Основният транспорт развит на територията на общината е автомобилният. 

Община Самоков е благоприятно разположена спрямо два от Общоевропейските 
транспортни коридори, минаващи през страната.  

Достъпът до населените места от общината се осъществява по третокласни и 
четвъртокласни пътища. 

Подобряването на техническите параметри и поддържане на добро 
експлоатационно състояние на основните “довеждащи” пътища от София и от 
Дупница е задължително условие за бъдещото развитие на общината и курортно 
- туристическите локализации.  
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Наложително е изграждането на обходни пътища на Самоков и Боровец за 
изнасяне на транзитното движение. 

Необходимо е също ремонт и реконструкция на съществуващите местни пътища. 

Обекти с надобщинско значение: 

Възлагане на проучвания и проекти за изграждане на нови транспортни връзки: 

 София до Самоков през Нови хан и през Железница; 

 Ремонт и рехабилитация на второкласните пътища II-82 и II-62; 

 Изграждане на околовръстен път на Самоков, който да свързва пътищата 
ІІ-62, ІІ-82 и ІІІ-822; 

 Ремонт и реконструкция на прекатегоризирания в трети клас път Самоков 
- Маджаре – Говедарци – Мальовица, както и изграждане на нови 
обслужващи пътни отсечки свързани с конкретното развитие на курортно - 
туристическите локализации. 

Основният проблем на общината е недостигът на средства за поддръжка на 4-то 
класната пътна мрежа, което е нейно задължение.  

4.5. Екологична характеристика 

Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на 
средата и фактори в съответствие с поредицата от специализирани закони за 
управление на околната среда, приети през последните години за сближаване 
със законодателството на ЕС. 

4.5.1. Качество на атмосферния въздух 

Природните фактори, географските и метеорологични условия са основна 
предпоставка, която гарантира прекрасните свойства на въздуха. Тези факти 
налагат още по–отговорно отношение към опазването на въздуха. 

Подобряване качеството на атмосферния въздух на град Самоков може да се 
постигне с промяна на схемата на автомобилния трафик. 

4.5.1.1. Основни източници на замърсяване атмосверния 

въздух 

Промишленост - водещи сектори са: производство на машини и оборудване; 
производство на хранителни продукти и напитки; производство на мебели и 
дограма; производство на изделия от каучук и пластмаса. Слабо развитата 
промишленост не позволява замърсяването на атмосферния въздух. 

Основните източници на организирани емисии от вредни вещества за община 
Самоков са горивните инсталации с битов характер, емисиите от моторни 
превозни средства, производствените фирми и емисиите от незапръстени и 
необработени депа за ТБО. 

Комунално-битови дейности - основното замърсяване е през отоплителния 
сезон. Причината за това е използването на лошокачествени горива – мазут, 
нафта, въглища, брикети. 

При изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива, 
емисиите са с ниска височина и ниска емисионна температура. При 
неблагоприятни метеорологични условия и затруднена дифузия на 
замърсителите може да се стигне до високи приземни концентрации на вредни 
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вещества в близост до източниците. Това важи особено за емисиите на прах 
РМ10 и SO2 от изгарянето на въглища и емисиите за РМ10 от изгарянето на 
дървата, които са широко разпространени твърди горива в общината.  

Основен източник на емисии от подвижни източници са отработените газове от 
моторните превозни средства. Непосредствен контрол се осъществява от служба 
КАТ, ежегодно при технически преглед на МПС. Показателите, които се 
контролират са: димност, въглероден окис, азотни окиси и въглеводороди. В 
районите в близост до интензивен автомобилен транспорт не се изключва 
вероятността за съществуващи екстремни ситуации с наднормени концентрации, 
особено за общите замърсители: прах, оловни аерозоли, серен диоксид, азотен 
диоксид, сероводород.  

Строителство - замърсяването е главно от прах и твърди частици. Практически 
то е с локално въздействие и не оказва съществено влияние за състоянието на 
атмосферния въздух в общината. 

4.5.1.2. Контрол на състоянието на атмосферния въздух 

На територията на общината няма стационарни пунктове за контрол на 
атмосферния въздух.  

Контролът, който се осъществява от РИОСВ е по утвърден график за емисионен 
контрол на източници на организирани емисии. Наблюдаваните показатели за 
качеството на атмосферния въздух са: серен диоксид, азотен диоксид, оловни 
аерозоли, прах и сероводород. 

Периодично се вземат проби от емисионни източници, каквито са димоотводите 
на предприятията. Мерките, които общинското ръководство предприема за 
намаляване на замърсяването на въздуха са концентрирани, както в центъра на 
общината така и в останалата и част, те са свързани преди всичко с опазване на 
чистота на града и благоустройството, градския транспорт, градоустройственото 
и контрол по замърсяването от промишлени предприятия. 

4.5.2. Качество на водите 

Хидроложката характеристика на самите водоизточници е благоприятна за 
поддържане на стабилен качествен състав на водите. 

Подземните и повърхностни води имат добри питейни качества и с редки 
изключения отговарят на санитарно-хигиенните изисквания като „Вода за пиене”.  

Съществуват много нерешени проблеми при управлението и опазването на 
водите, свързани с неефективна законова база, упадък на общественото 
съзнание, остаряла и амортизирана техника, ограничени финансови 
възможности, безразборно вкарване на непречистени отпадъчни води във 
водоприемниците и др. 

Питейни води 

Делът на водоснабденото население в общината е 99.4%. Потребената питейна 
вода от населението на общината, свързано с общественото водоснабдяване е 
около 86 л/ч./ден.  

На територията на общината има изградена пречиствателна станция за питейни 
води. 

Замърсяване на повърхностните води 

Състоянието на повърхностните и подземни води на община Самоков е в 
зависимост от състоянието на нивото на развитие на инфраструктурата и 
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технологиите на пречистване, заустването в естествените водоизточници без 
пречистване, туризма, развитите отрасли на промишлеността, селското 
стопанство.  

Делът на канализираното население 67.9%. Заустването на непречистени битови 
и индустриални отпадъчни води е основен източник за замърсяването на водите 
в България. В общината работят четири пречиствателни станции. 

Изградената канализационна мрежа в Самоков отвежда отпадъчните води на 
града в ПСОВ, които след пречистването си отиват в р. Искър. Проектният 
капацитет на ГПСОВ “Самоков” е 200 л/сек. На територията на к.к. Боровец са 
изградени две ПСОВ - в местността “Песъко” и в местността “Яйцето”.  

Събирателният колектор в местността “Песъко” е малък и е строен от 
“Балкантурист” за обслужване само на неговите обекти. Капацитетът на ПСОВ 
“Песъко”е 10 л/сек. 

Събирателният “горен колектор” отвежда отпадъчните води към ПСОВ в 
местността “Яйцето”, където е включен и канализационния колектор от вилните 
зони. Тази ПСОВ е изградена преди 10 години. Проектният капацитет на ПСОВ 
“Яйцето” е 33 л/сек. Стопанисва се от Ви К „Чамкория”. 

ПСОВ в с. Белчин е разчетена на 300 000 литра използвана вода дневно (т.е. 
2 000 екв. жители (ЕЖ) при 150 л/ЕЖ/ден). Станцията се състои от две 
пречиствателни линии всяка с капацитет до 1000 ЕЖ.  

Една линия включва:  
1. Помпена станция 
2. Бетонни вместимости, разпределени както следва. 

2.1.Първично утаяване 
2.2.Биологичен реактор  
2.3.Вторично утаяване. Вторичният утаител е снабден със система за събиране 
на утайките с цел техната рециркулация през първичен утаител. 
Пречистените води от ПСОВ-Белчин се заустват в река Стара река. 
През 2012 г. се въвежда в експлоатация първата линия на ПСОВ. 
 

Динамиката в изменението на качеството на водите се характеризира основно с 
показателите разтворен кислород, биохимична потребност от кислород /БПК5/ и 
перманганатна окисляемост, които отразяват присъствието на биоразградими 
замърсители от органичен произход и тяхното превръщане. Съдържанието на 
биогенни вещества се характеризира от концентрациите на различните форми 
свързан азот, фосфати и общо желязо. 

4.5.2.1. Контрол за състоянието на водите 

Състоянието на питейните води и водоизточниците на общината се контролират 
системно от РЗИ. Извършва се наблюдение на всички кладенци поотделно, като 
разширения химически анализ се прави по различни показатели. 

Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните води се 
осъществяват от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), 
подсистема “Контрол и опазване чистотата на водите”.  

4.5.3. Почви 

Степента на замърсяване и деградиране на почвите е обусловена от 
промишлеността, транспорта, неефективното земеделие, естествените процеси 
(ветрова ерозия, други екзогенни фактори), експлоатацията на подземни 
богатства и депонирането на отпадъците. 
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На територията на Община Самоков няма изграден пункт към Единната 
национална автоматизирана система за мониторинг на почвите за съдържание 
на тежки метали. В общината няма производствена дейност, която да е 
потенциален източник на замърсяване на почвите с тежки метали. За това се 
приема, че съдържанието на тежки метали и металоиди е под ПДК. Употребата 
на торове и пестициди е в границите на нормативите.  

Приема се, че почвите в общината не са замърсени с тежки метали, 
нефтопродукти и пестициди (заключения от проекти, минали през РИОСВ). 

Почвите са едни от основните елементи на природната среда и основно средство 
за производството на селскостопанска продукция. Връщането на 
обработваемата земя на собствениците до голяма степен ще урегулира 
използването на изкуствени торове. Високите цени на препаратите и все повече 
използването на органични торове ще доведе до постепенно нормализиране на 
почвения състав. Все повече селскостопански производители търсят 
информация как, с какви количества и кога да торят земята си, за да запазят 
нейните качества и да повишат добивите от екологично чиста продукция. 

4.5.3.1. Основни източници на замърсяване 

Няма данни за замърсявания на почвите или наличие на значителни проблеми, 
които да застрашават екологично – чистото състояние на почвите. 

Основните източници на замърсяване на почвите са : 
 Газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под 

формата на киселинни дъждове; 
 Локални ограничени замърсявания в обсега на действащото депо и 

нерегламентирано депониране на отпадъци в близост до населените 
места; 

 От транспорта – замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови 
двигатели; 

 Комунално-битова дейност – изхвърляне на отпадъци, които при 
неправилно съхранение замърсяват почвите и подпочвените води; 

 Изсичане на горите, водещо до изтощаване на почвите, ерозия и 
засоляване; 

 Производството на нитратна земеделска продукция. 

4.5.3.2. Контрол на състоянието на почвите 

Не съществуват механизми за контрол на състоянието на почвите, които да са 
елемент на общинската политика. Не се извършва периодичен контрол. 
Изследвания се правят само при нужда, като изготвяне на доклади по ОВОС и 
ЕО и др. 

Общинското ръководство няма своя програма за опазването качеството на 
почвите. Предприемат се мерки за рекултивация на нарушени терени и действия 
за контрол върху употребата на изкуствени торове. 

4.5.4. Шум 

Неблагоприятната акустична обстановка в населените места край оживени 
пътища и магистрали се формира от нарастващия трафик на МПС, неудачните 
градоустройствени решения без предвидена самозащита на населението, 
недостатъчната пропускателна способност на използваната транспортна мрежа.  

В град Самоков наблюдаваните пунктове за измерване на нивото на шума са 12. 
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Разпределението на наблюдаваните пунктове според регистрираните шумови 
нива е следното: 

58 - 62 dβ 63 - 67 dβ 68 - 72 dβ 
3 4 5 

Вижда се, че в 9 от наблюдаваните пунктове измереното ниво на шума 
надхвърля допустимите хигиенни норми от 55-60 dβ. 

За високите стойности на шумовите нива допринасят характерните особености 
на териториално – устройствените планове на града и другите населени места: 

 Целият транзитен моторен поток минава през населеното място; 

 Липсата на защитни „зелени екрани”; 

 Лошокачествена настилка; 

 Двустранно плътно застрояване по главните улици;  

 Остарелия автомобилен парк. 

Характерна за шумовото натоварване на града и селата в общината е 
денонощна и седмична цикличност. 

Няма данни за други източници на шум. В жилищните и вилни зони, районите за 
отдих, за лечение, за възстановяване и други на територията на общината няма 
рискове в акустично отношение. 

4.5.5. Радиационна обстановка 

На територията на гр. Самоков, радиационната обстановка се следи от местната 
структура на „Гражданска защита”. Нормалният гама-фон за България е около 
0,030 мР/ч. Няма данни за йонизиращи лъчения и влияние върху хората и 
околната среда. 

4.5.6. Зелени площи в населените места 

Основание за увеличаване на зелените площи са фактите, че върху дървета, 
храсти и треви се утаява около 70% от въздушния прах, а същите поглъщат 
около 60% от серния двуокис. Необходимостта от увеличаване на уличните 
дървета се мотивира и с наблюденията, че над зелените насаждения се 
образуват низходящи въздушни течения, утаяващи праха. С увеличаване броя 
на дърветата би се увеличила относителната влажност на въздуха.  

Зелените площи в града са основно тревни площи с дървета и храсти. Основните 
видове дървета, използвани в озеленяването са: липа, кестен, американски ясен, 
бреза, каталпа и иглолистни видове – смърч, бял и черен бор и др.  

Обектите на поддръжка в голямата си част са озеленените терени общинска 
собственост в гр. Самоков - към жилищни сгради и комплекси, прилежащи улични 
зелени площи и градинки. Озеленените площи на общината се обединяват в 
зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните 
условия и за организиране на отдиха на населението. Основа на зелената 
система са озеленените площи, предназначени за широко обществено ползване 
– паркове, градини, детски площадки, улично озеленяване, извън селищни 
паркове и лесопаркове, гробищен парк. 

Поддръжката на озеленените площи е комплекс от манипулации извършвани в 
тях, осигуряващи добрия им вид в съответствие със сезонните изисквания и 
биологичните особености на растителността. 
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Поддържането на чистотата в зелените площи се изразява в следните видове 
дейности: 

 Метене, оборка, извозване на отпадъците до депото както и други 
дейности; 

 Извършване на ежегодни санитарни и подмладяващи резитби в 
озеленени площи на всички дървета на които се налага. 

Предприетите мерки за поддържане на зелените площи и други обществени 
територии и в голяма част от останалите населени места в общината е възможно 
главно чрез използване програмите за временна заетост към Бюрото по труда.  

4.5.7. Екологични проблеми в общината, свързани с 

третирането на отпадъците  

Старото депо на града е с напълно изчерпан капацитет, като депото се е 

разпростряло и на съседните имоти, както общинска така и частна собственост. 

Не се изпълнява никакво третиране на отпадъците, като компостиране или 

сортиране. Отпадъците се депонират на куп и от време на време се уплътняват с 

булдозер. Запръстяване изцяло липсва или е много рядко. Няма кантар за 

измерване количеството на изхвърлените отпадъци. Няма инсталации или мерки 

за осигуряване защита на околната среда. Няма изградена дренажна система за 

улавяне на инфилтратната вода от депото. 

Няма мерки за ограничаване на достъпа на животни и хора до депото. 

Екологичните проблеми в общината свързани с третирането на отпадъците, 
основно са свързани с: 

 Съществуващото депо не отговаря на съвременните нормативни 
изисквания за изграждане и експлоатация на депо за БО; 

 Понякога има пожари на депото и постоянното отделяне на неприятни 
миризми в околната среда; 

 Няма мероприятия за предпазване от разнасяне от вятъра на 
пластмасови торбички на големи площи около депото за да се избегне 
замърсяване на околната среда в близост; 

 Най-сериозен недостатък на съществуващото депо е риска от 
замърсяване на водите; 

 На площадката няма каквито и да е съоръжения за измерване и събиране 
на инфилтрата преди изпускането му в околната среда. Няма изградени 
дренажни системи за улавяне и събиране на повърхностните води преди 
депото, което увеличава количеството на генерирания инфилтрат. 

Определено е депото да се използва до изграждане на Регионалния център за 
управление на отпадъците – Самоков (2014г.).  

За съществуващото депо за ТБО, м. “Катранджията” е изготвен проект за 
закриване. 
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5. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

5.1. Анализ на генерираните отпадъци. Оценка по 

видове 

5.1.1. Дружества извършващи събиране, третиране и 

транспортиране на отпадъците 

В таблицата са дадени дружествата извършващи събиране, третиране и 
транспортиране на отпадъците в община Самоков. 

Дейност  
Общинска / 

частна 

Общинска структура 

/частно дружество 

Срок на 
договора 

Събиране и извозване на ТБО (общински) 

Битови отпадъци Частна “БКС” ЕАД От 2010 - 2014 

Отпадъци за рециклиране Частна “РЕПАК” - 

Частна  “ОЗОН-Т” ООД - 

Опасни отпадъци  Няма  Няма Няма 

Улични и паркови отпадъци Частна “БКС” ЕАД От 2010 - 2014 

Утайки     

Третиране на отпадъци Няма  Няма Няма  

Депо  

“Кантарджията” Частна “БКС” ЕАД От 2010 - 2014 

Сметосъбирането и сметоизвозването в Община Самоков (26 населени места, 
к.к. Боровец, к. Мальовица, в.з. Ярема, в.з. Щъркелово гнездо) и поддържането 
на съществуващото депо в гр. Самоков се извършва от “БКС” ЕАД – договор от 
2010 г. до 2014 г.  

Община Самоков отговаря за почистване на обществените територии. За целта 
се наемат безработни за метене, снегопочистване, поддръжка на зелените 
територии и др. 

“РЕПАК” – извършва разделно събиране на отпадъците от опаковки – 
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. 

“ОЗОН – Т” ООД – търговия с черни и цветни метали, хартия, пластмаса и 
пластмасови опаковки и събиране, временно съхранение и разкомплектоване на 
излезли от употреба МПС. 

„НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – организация по ополотворяване на негодни за 
употреба батерии и акумулатори - община Самоков има сключен договор от 
01.06.2010 г. до 2013 г.  

„ИУЕЕО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – организация по ополотворяване на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване - община Самоков има сключен 
договор от 2010 г. до 2013 г.  

В кметствата от общината има 100% организирано сметосъбиране. 

Отпадъците от общината се транспортират на общинското депо, разположено в 
местността „Кантарджията” – на 4 км източно от гр. Самоков. 
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5.1.2. Битови отпадъци и приравнени към тях 

Основните източници на отпадъци на територията на общината са гражданите, 
домакинствата, промишлените предприятия, частните фирми, училищата, 
строителството, животинските ферми, ресторантите, увеселителните заведения, 
болничните заведения и др. 

Най-голямо количество са битовите отпадъци, които се получават в резултат на 
жизнената дейност на хората по домовете, държавните и общинските сгради. 
Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските 
дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер 
на опасни и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на 
третирането им съвместно с битовите. 

Количеството на събраните отпадъци се оценява косвено, по разчетен път, на 
базата на транспортните документи. Липсата на кантар на съществуващото депо 
затруднява точното определяне на количествата отпадъци, постъпващи за 
депониране. 

Отпадъците от домакинствата се депонират смесено с промишлени отпадъци. 
Отпадъците се разстилат на пластове, уплътняват се и от време на време се 
запръстяват с почва или се покриват с инертни материали. На депото няма 
ограда, водоснабдяване или електричество. 

Данните представят информация само за отпадъците, които се депонират на 
общинското депо. 

Тип на отпадъците 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 

тон/година 

Битови отпадъци 
(домакински) 

25000 25720 25720 

Утайка от пречиства- 
телна станция  

   

Отпадъци от улици и 
паркове  

Не се разделят, вкл. 
са в битовите 

отпадъци 

Не се разделят, вкл. 
са в битовите 

отпадъци 

Не се разделят, 
вкл.са в битовите 

отпадъци 

Органични отпадъци Не се разделят, вкл. 
са в битовите 

отпадъци 

Не се разделят, вкл. 
са в битовите 

отпадъци 

Не се разделят, 
вкл. са в битовите 

отпадъци 

Общо депонирани 25000 25720 25720 

5.1.2.1. Норми за генериране на битовите отпадъци на 

национално ниво 

В таблицата е дадена нормата на генерираните битови отпадъци, съгласно 
данни от НСИ за 2008 г. 

Среден растеж 
Населени места по групи 

Норма на генерирани битови отпадъци на 
жител кg / жител / год. 

2008 

> 50,000 жители 360 

 25,000-50,000 жители 320 

3,000-25,000 жители 296 

< 3,000 жители 190 

Степента на генериране на отпадъци зависи от нивото на наличния доход на 
населението.  

Съгласно статистическа информация от НСИ, около 42% от годишния реален 
темп на изменение на БВП са разходи на домакинствата за храна, напитки, дрехи 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
НА ОБЩИНА САМОКОВ – 2010 – 2020 г. 

актуализация септември 2012 г. 56 

и обувки и др. подобни. Следователно за всеки 1% реално увеличение на БВЛ 
ще се генерира увеличение на битовите отпадъци с 0.42%. 

Среден растеж предполага годишен растеж от 3.8% за периода 2009 – 2012 г. 
Степента на увеличение на количествата на твърди битови отпадъци е само 42% 
от годишния реален темп на изменение на БВП за период от 30 години. 

Общото генериране на отпадъци при среден растеж за регион Костенец е дадено 
в следващата таблица. Годишното генериране на отпадъци се очаква да се 
увеличи от настоящото количество до около 603 кг/жител до 2012 г. 

Среден растеж 2008 г. 2012 г. 

Домакински отпадъци 22,306 22,981 

Индустриални отпадъци 1,803 1,803 

Улици и паркове  1,748 1,691 

ЕГО 739 714 

СО и отпадъци от разрушителни дейности 14,882 14,389 

Утайки от канализация (ПСОВ) 2,000 4,900 

Общо за региона тон/г. 43,478 46,478 

kg/жител 546 603 

Промишлеността генерира различни видове отпадъци. Индустриалната заетост 
води и до генерирането на неопасни битови отпадъци от столове и други битови 
помещения. Колкото по-големи са производствата, толкова по-изразено става 
генерирането на такъв вид отпадъци. Този тип отпадъци се депонират заедно с 
битовите отпадъци. 

5.1.2.2. Морфологичен състав на битовите отпадъци 

Данните за морфологичния състав на битовите отпадъци за типовете населени 
места са по данни от Националната програма за управление на дейностите по 
отпадъците за периода 2009 -2013 г.  

Население 

Съдържание 

< 3,000 жители 3-25,000 жители 25-50,000 жители > 50,000 жители 

% kg/ч./г. % kg/ч./г. % kg/ч./г. % kg/сар./у 

Хранителни 
отпадъци 

4.86% 9.23 12.56% 37.18 20.85% 66.72 28.80% 103.68 

Хартия 3.87% 7.35 6.55% 19.39 10.45% 33.44 11.10% 39.96 

Картон 1.30% 2.47 0.70% 2.07 1.63% 5.22 9.70% 34.92 

Пластмаса 5.21% 9.90 8.98% 26.58 9.43% 30.18 12.00% 43.20 

Текстил 3.48% 6.61 4.70% 13.91 3.40% 10.88 3.20% 11.52 

Гума 1.15% 2.19 0.45% 1.33 1.10% 3.52 0.60% 2.16 

Кожа 1.36% 2.58 1.35% 4.00 2.10% 6.72 0.70% 2.52 

Градински 
отпадъци 

14.12% 26.83 14.00% 41.44 5.53% 17.70 6.80% 24.48 

Дървесни 
отпадъци 

2.14% 4.07 2.28% 6.75 1.58% 5.06 1.30% 4.68 

Стъкло 8.85% 16.82 3.40% 10.06 8.75% 28.00 9.90% 35.64 

Метали 2.88% 5.47 1.30% 3.85 2.83% 9.06 1.70% 6.12 

Сгурия,пепел, 
инертни матер., 
пръст, пясък и др 

50.78% 96.48 43.73% 129.44 32.35% 103.52 14.20% 51.12 

Общо 100% 190 100% 296 100% 320 100% 360 

Морфологичния състав на битовите отпадъци за Община Самоков е изчислен на 
база на осреднени стойности за населението, живеещо в съответната категория 
населено място.  
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При среден растеж се отчита увеличение на количествата на битови отпадъци с 
42% от годишен реален темп на изменение на БВП (разходи на домакинствата за 
храна, напитки, дрехи и обувки и др. подобни, съгласно данни от НСИ за 2008 г.). 

В следващата таблица е даден годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г. 

Среден растеж 
Средно за община 

Самоков 
2008 г. 

Съдържание % т/год. 

Хранителни отпадъци 16.62% 1998 

Хартия 8.59% 1033 

Картон 1.90% 228 

Пластмаса 8.33% 1002 

Текстил 3.41% 410 

Гума 1.09% 131 

Кожа 1.82% 219 

Градински отпадъци 8.05% 968 

Дървесни отпадъци 1.73% 208 

Стъкло 8.83% 1062 

Метали 2.79% 336 

Сгурия, пепел, инертни 
материали, пръст, пясък и други 

36.82% 4427 

Общо  100.00% 12021 

5.1.2.3. Материали за рециклиране 

Системата за разделно събиране е въведена от 2007 г. Разделното събиране в 
общината се осъществява от фирма “РЕПАК”. Системата за разделно събиране 
покрива гр. Самоков, к. к. Боровец, с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала Църква, с. 
Бели Искър, с. Радуил и с. Марица, където са поставени 162 комплекта жълти, 
сини и зелени контейнери. 

В таблицата са дадени класифицираните материали за рециклиране: хартия, 
пластмаса, метал и стъкло в Община Самоков. Данните показват, че най-голям 
дял в рециклирането имат следните: хартия, пластмаса и стъкло. 

Събрани материали за рециклиране (тона/год.)  

Тип на отпадъците 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Хартия не 150  

Пластмаса не 40  

Метал не   

Стъкло   40  

Общо рециклирани  няма данни 230 280 

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 
52%-55% от генерираните отпадъци от опаковки трябва да се рециклират през 
2012 - 2013 г.; 53%-56% генерираните отпадъци от опаковки за същия период 
трябва да се оползотворяват.  

Към настоящият момент количеството на депонираните отпадъци от опаковки, на 
база на дадения по-горе морфологичен състав е по-ниско от количествата 
отпадъци, които биха могли да се депонират на депото. Почти 100% от 
картонените отпадъци се третират като отпадъци от опаковки. 
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Количествата на отпадъците от опаковки - стъкло, хартия и пластмаса се 
приемат около 33% от съответните количества отпадъци. До 8% от общото 
количество на металните отпадъци се приемат като отпадъци от опаковки. 

В таблицата са дадени количествата на отпадъците при среден икономически 
растеж за периода 2008 – 2012 г. 

Година 
2008 2012 

тона/година 

Битови отпадъци - общо 12021 12332 

Отпадъци от опаковки - рециклирани 0 661 

Органични отпадъци - третирани 0 745 

Битови отпадъци за депониране 12021 10926 

5.1.3. Утайки от пречиствателни станции 

В община Самоков има изградени: ПСОВ за нуждите на гр. Самоков; ПСОВ за 
курорта Боровец и ПСОВ на с. Белчин.  

Количествата на утайките за населени места с население по-голямо от 2000 е.ж. 
се генерират от пречиствателните станции за отпадъчни води, а за тези с по-
малък брой на населението идват от септичните ями. 

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 
за периода 2009 - 2013 г. очакваните количества канализационни утайки за 
Българските ПСОВ е само 15 kg TS/е.ж./годишно.  

Предполага се, че градовете с население >10,000 жители ще генерират утайки от 
18 kg/е.ж./годишно в това число и утайките от търговския сектор в града. 

Община 
Население 

2008 

Генерирана утайка тона/год. Прогнозирани утайки 

Агломерации 2012 

10,000 еж 2-10000 еж <2,000 еж тона/год. 

Самоков 42256 507 - 96 507 

5.1.4. Индустриални неопасни отпадъци депонирани на 

общинското депо 

Индустриалните отпадъци събрани от общината, които се депонират на 
общинското депо не се разделят и са включени в битовите отпадъци. 

Общото количество на индустриалните неопасни отпадъци за страната, по данни 
от НСИ е дадено в таблицата по-долу. 

Година  2002 2003 2004 2005 2006 
Хиляди тона 

Индустриални неопасни отпадъци 8010 9113 10462 10895 12198 

Взети са в предвид само този тип индустриални неопасни отпадъци, които се 
депонират на общинските депа за ТБО. 

Количествата на депонираните индустриални неопасни отпадъци са 
количествата събирани от общините или извозвани директно от компаниите за 
депониране на общински депа за ТБО. Този тип отпадък е приравнен към 
битовите отпадъци и се генерира основно от или заради служителите в 
компаниите.  
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Нормата на генериране на тези отпадъци е определена като процент от битовите 
отпадъци: 33% от хранителните отпадъци, 50% хартия и картон и 33% пластмаса 
и други неопасни отпадъци. 

Генериран битов отпадък от работник годишно 
кg/чов/год. 

2008 

Константно състояние 110 

Броят на служителите, работещи в производството и бизнес сектора в община 
Самоков са определени като процент от общия брой за плановия регион и броя 
на населението в общината. Общият брой на служителите е 8690. 

Битови отпадъци генерирани от индустрията 
тона/год. 

2008 

Константно състояние 956 

5.1.5. Опасни отпадъци 

Опасните отпадъци на територията на общината се генерират основно от 
общинската болница и местните компании. Общото количество генерирани 
опасни отпадъци е 11 тона годишно. Компаниите управляват сами отпадъците 
си. 

Не се събират отделно опасни отпадъци от домакинствата.  

Отпадъците, като отработени масла и излезли от употреба стари автомобили се 
управляват от частни компании, които са лицензирани за изпълнение на 
дейности по събиране и рециклиране. Контролът над тези компании се 
осъществява от ИАОС/МОСВ. 

По данни от Изпълнителна агенция за околна среда (ИАОС) на територията на 
Община Самоков за 2007 г. са генерирани 124.99 тона опасни отпадъци и са 
налични 40.82 тона отпадъци от предишни години. Няма оползотворени 
отпадъци. Предадени са на други фирми 121.50 тона, като в края на 2007 г. са 
налични общо 44.32 тона опасни отпадъци.  

В таблицата са дадени организациите, генериращи отпадъците и количествата в 
община Самоков. 

Наименование 
на 

организацията, 
генерираща 
отпадъци 

Насе-
лено 

място 

Наименование на 
отпадъка 

Налични от 
минали 
години, 

тона 

Образу-
вани, 
тона 

Оползот-
ворени, 

тона 

Обез-
вреде-

ни, 
тона 

Преда-
ден на 
други 

фирми, 
тона 

Налични в 
края на 

годината, 
тона 

БЕКАСТРОЙ Самоков 
други моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки 

0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.30 

Предприятие 
"ВОДНОЕЛЕКТР

ИЧЕСКИ 
ЦЕНТРАЛИ - 

ГРУПА РИ 

Мала 
църква 

излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
опасни компоненти (3), 

различно от упоменатото 
в кодове от 16 02 09 до  

16 02 12 

0.00 52.00 0.00 0.00 52.00 0.00 

Предприятие 
"ВОДНОЕЛЕКТР

ИЧЕСКИ 
ЦЕНТРАЛИ - 

ГРУПА РИ 

Бели 
Искър 

излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
опасни компоненти (3), 

различно от упоменатото 
в кодове от 16 02 09 до 

 16 02 12 
 

0.00 31.50 0.00 0.00 31.50 0.00 

ВОДОСНАБДЯВ
АНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ 
Самоков 

лабораторни хим. в-ва и 
препарати с висока степен 
на чистота, състоящи се 

от или съдържащи опасни 
в-ва, включително смеси 

0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 
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от лабораторни хим. в-ва 
и препарати с висока 

степен на чистота 

БЕКАСТРОЙ Самоков маслени филтри 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.08 

САМЕЛ 90 Самоков 
метални оксиди, 

съдържащи тежки метали 
0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 

ВОДОСНАБДЯВ
АНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ 
Самоков 

нехлорирани хидравлични 
масла на минерална 

основа 
0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 

САМЕЛ 90 Самоков 
нехлорирани изолационни 
и топлопредаващи масла 

на минерална основа 
0.40 0.52 0.00 0.00 0.00 0.92 

Предприятие 
"ВОДНОЕЛЕКТР

ИЧЕСКИ 
ЦЕНТРАЛИ - 

ГРУПА РИ 

Мала 
църква 

нехлорирани изолационни 
и топлопредаващи масла 

на минерална основа 
0.00 8.30 0.00 0.00 8.30 0.00 

Предприятие 
"ВОДНОЕЛЕКТР

ИЧЕСКИ 
ЦЕНТРАЛИ - 

ГРУПА РИ 

Бели 
Искър 

нехлорирани изолационни 
и топлопредаващи масла 

на минерална основа 
0.00 27.79 0.00 0.00 27.79 0.00 

ВОДОСНАБДЯВ
АНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ 
Самоков 

нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

0.07 0.12 0.00 0.00 0.00 0.18 

БЕКАСТРОЙ Самоков 

нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

0.25 0.10 0.00 0.00 0.00 0.35 

САМЕЛ 90 Самоков 

нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

0.50 0.63 0.00 0.00 0.00 1.13 

САМЕЛ 90 Самоков 
нехлорирани хидравлични 

масла на минерална 
основа 

0.20 0.47 0.00 0.00 0.00 0.67 

БЕКАСТРОЙ Самоков 
оловни акумулаторни 

батерии 
0.12 0.10 0.00 0.00 0.00 0.22 

САМЕЛ 90 Самоков 

опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 
опасни вещества 

0.05 0.21 0.00 0.00 0.00 0.26 

БЕКАСТРОЙ Самоков 
отпадъци, неупоменати 

другаде 
1.00 0.90 0.00 0.00 1.90 0.00 

САМЕЛ 90 Самоков 

отпадъчни бои и лакове, 
съдържащи органични 

разтворители или други 
опасни вещества 

1.01 0.10 0.00 0.00 0.00 1.11 

БЕКАСТРОЙ Самоков 
синтетични моторни и 

смазочни масла и масла 
за зъбни предавки 

0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.11 

ВОДОСНАБДЯВ
АНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ 
Самоков 

смеси от мазнини и масла 
от маслено-водна 

сепарация, различни от 
упоменатите в 19 08 09 

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 

БЕКАСТРОЙ Самоков 

смеси от отпадъци от 
пясъкоуловители и 

маслено-водни 
сепаратори 

1.30 0.40 0.00 0.00 0.00 1.70 

САМЕЛ 90 Самоков 

утайки от пречистване на 
отпадъчни води на 

мястото на образуване, 
съдържащи опасни 

вещества 

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

САМЕЛ 90 Самоков 

утайки, съдържащи 
опасни вещества от други 

видове пречистване на 
промишлени отпадъчни 

води 

35.15 1.55 0.00 0.00 0.00 36.70 

ВОДОСНАБДЯВ
АНЕ И 

Самоков 
флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 
0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 
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КАНАЛИЗАЦИЯ съдържащи живак 

САМЕЛ 90 Самоков 
флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 
съдържащи живак 

0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 

Общо:   40.82 124.99 0.00 0.00 121.50 44.32 

5.1.6. Производствени (индустриални) отпадъци 

Няма информация за промишлени отпадъци, които се депонират на общинското 
депо.  

Производствените отпадъци генерирани в предприятията първоначално се 
съхраняват на места, които принадлежат на промишлените фирми. РИОСВ 
София поддържа регистър на компаниите и предприятията, които произвеждат 
производствени и опасни отпадъци на територията на Община Самоков. 

Част от формираните производствени отпадъци се преработват като вторични 
суровини и се продават с различно предназначение, а друга част се депонират. 

По данни от Изпълнителна агенция за околна среда (ИАОС) на територията на 
община Самоков за 2007 г. са генерирани 283.56 тона индустриални отпадъци. 
Отчетени са 18.67 тона налични отпадъци от минали години. Обезвредени са 
210.10 тона отпадъци, предадени са на други фирми 77.31 тона, като в края на 
2007 г. са налични 14.83 тона отпадък. 

В таблицата са дадени организациите в община Самоков, генериращи 
отпадъците. 

Наименование 
на 

организацията, 
генерираща 
отпадъци 

Насе-
лено 

място 

Наименование на 
отпадъка 

Налични от 
минали 
години, 

тона 

Образу-
вани, 
тона 

Оползот-
ворени, 

тона 

Обез-
вреде-

ни, 
тона 

Преда-
ден на 
други 

фирми, 
тона 

Налични 
в края на 
година-
та, тона 

САМЕЛ 90 Самоков 

други облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
металургични процеси, 

различни от упоменатите 
в 16 11 03 

0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 

БЕКАСТРОЙ Самоков излезли от употреба гуми 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 

БЕКАСТРОЙ Самоков 

излезли от употреба 
превозни средства, които 
не съдържат течности или 
други опасни компоненти 

1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 

ВОДОСНАБ 
ДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ 
Самоков 

отпадъци от 
пясъкоуловители 

0.00 21.61 0.00 0.00 21.61 0.00 

ВОДОСНАБ 
ДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ 
Самоков 

отпадъци от решетки и 
сита 

0.00 15.80 0.00 0.00 15.80 0.00 

БЕКАСТРОЙ Самоков 
отпадъци, неупоменати 

другаде 
0.90 0.20 0.00 0.00 0.00 1.10 

БЕКАСТРОЙ Самоков 
отпадъчен бетон и утайки 

от бетон 
1.10 4.70 0.00 5.80 0.00 0.00 

БЕКАСТРОЙ Самоков отпадъчни пясъци и глини 4.00 5.90 0.00 9.90 0.00 0.00 

САМЕЛ 90 Самоков стъклени опаковки 0.10 0.07 0.00 0.00 0.00 0.17 

САМЕЛ 90 Самоков 
стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 
2.00 7.20 0.00 0.00 8.04 1.16 

САМЕЛ 90 Самоков 
стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 
5.00 20.40 0.00 0.00 21.82 3.58 

ВОДОСНАБ- 
ДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ 
Самоков 

утайки от пречистване на 
отпадъчни води от 

населени места 
0.00 194.40 0.00 194.40 0.00 0.00 

САМЕЛ 90 Самоков 
хартиени и картонени 

опаковки 
0.40 2.42 0.00 0.00 2.45 0.37 

БЕКАСТРОЙ Самоков цветни метали 1.00 0.30 0.00 0.00 0.00 1.30 

БЕКАСТРОЙ Самоков черни метали 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00 
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВЕЦ - ГРУПА 

РИ 

Бели 
Искър 

черни метали 0.00 6.64 0.00 0.00 6.64 0.00 

САМЕЛ 90 Самоков шлака от пещи 0.17 0.91 0.00 0.00 0.94 0.14 

Общо:   18.67 283.56 0.00 210.10 77.31 14.83 

В таблицата са дадени фирмите, генериращи производствени отпадъци и 
дейността им. 

Фирми Дейност 

Водоснабдяване и канализация Комунални услуги 

БЕКАСТРОЙ ЕАД Комунално стопанство, пътно строителство 

САМЕЛ 90 
Производството на изделия със специално 
предназначение 

Предприятие "ВЕЦ - група РИ Производство на електроенергия 

Налични са редица малки предприятия, които генерират промишлени отпадъци, 
но количествата са незначителни.  

5.1.7. Отпадъци от паркове и градини  

Отпадъците от паркове и градинки понастоящем се събират от общината и се 
извозват до общинското депо за БО. Има единични случаи на домашно 
компостиране. 

В последните няколко години Министерството на труда и социалната политика 
изпълнява програмата „от социални помощи към заетост”. Дейностите, които се 
изпълняват от безработните са метене на улици, пешеходни зони, площади, 
междублокови пространства, поддръжка на паркове и градини, почистване от 
сняг и лед в зимния период, товарене на отпадъци и депониране на депото. Тези 
дейности, които се изпълняват по програмите включват също така и засаждане 
на растителност и др. 

Генерираните количества отпадъци от паркове и градинки и почистване на улици 
са определени на глава от населението по данни от Националната програма за 
управление на дейностите по отпадъците 2009 -2013 г.  

Паркови и улични 
отпадъци 

Норма на генериране на 
паркови и улични отпадъци на 

жител 

тона/год. 

2008 

Градове 25 kg/чов./г. 706 

Села 15 kg/чов./г. 182 

Общо:  888 

Генерираните отпадъци от паркове и градини на територията на общината ще се 
доставят на РЦУО – Самоков. На площадката на РЦУО - Самоков е предвидено 
бъдещо изграждане на съоръжение за компостиране на зелени отпадъци. 

5.1.8. Едрогабаритни отпадъци 

В общината няма специално депо за третиране на едрогабаритните отпадъци. 
Съответно едрогабаритните отпадъци се депонират на общинското депо за БО. 
Депонираните количества не се измерват. Още повече част от този отпадък е 
предмет на неформално рециклиране и повторно използване от хора с ниски 
доходи. 

В следваща таблица е дадена оценка на генерирането на ограничено количество  
едрогабаритни отпадъци в региона. 
 

Едрогабаритни Норма на генериране на тон / год. 
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отпадъци едрогабаритни отпадъци на 
жител 

2008 

Градове 10 kg/ чов./г. 282 

Села 8 kg/ чов./г. 97 

Общо: - 379 

5.1.9. Строителни отпадъци 

На територията на общината няма специално депо за строителни отпадъци. Част 
от строителните отпадъци се депонират на общинското депо за битови отпадъци. 
Депонираните количества не се измерват. Транспортирането на строителните 
отпадъците се извършва от генераторите на отпадъци и се депонират срещу 
съответно заплащане.  

Основното количество строителни отпадъци се генерира от дейността на фирми, 
извършващи строителна и ремонтна дейност. Основните компоненти на 
строителните отпадъци са бетонови късове, тухли, хоросан и др. 

В таблицата са дадени докладваните количествата генерирани строителни 
отпадъци за период 2006-2008 г. 

Тип на отпадъците 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Депонирани (тон/год.) 1550 2050 2100 
Общо депонирани (тон/год.) 1550 2050 2100 

От 2003 г. организациите генериращи строителни отпадъци не предоставят 
статистически отчети на общините. 

Количествата на генерираните строителни отпадъци за цялата страна, съгласно 
данни от НСИ за периода 2004 – 2006 г. са както следва: 

Година 

Строителни отпадъци 

2004 2005 2006 

Тона 5 425 624 3 502 737 1 602 662 

Kg/жител/год. 716 465 214 

На база на горните тенденции за генериране на строителни са определени 90 
kg/жител/год. за селските райони и 214 kg/жител/год. за градовете. 

Година 

Строителни отпадъци  

2008 г. 
Строителни отпадъци на жител в Община 
Самоков, кg/жител/год. 

178 

Общо количество на генерираните строителните 
отпадъци в Община Самоков, тона 

7525 

Целите за рециклиране на строителни отпадъци съгласно Националната 
програма за управление на дейностите по отпадъците са както следва: 

Година 2008 2009 2010 

Рециклиране на строителните отпадъци 20% 20% 20% 

5.2. Съществуващи практики и системи за 

сметосъбиране, транспортиране и третиране на 

отпадъците 

5.2.1. Събиране и транспортиране на отпадъци 
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Сметосъбирането, транспортирането и депонирането на битовите отпадъци в 
Община Самоков се изпълнява от частна фирма “БКС” ЕАД.  

Общинските отпадъци се транспортират до общинското депо, разположено на 
около 4 км източно от гр. Самоков в местността „Катранджията”. 

Отпадъците от домакинствата се депонират смесено с промишлени, приравнени 
към битовите отпадъци. Биоразградимите отпадъци не се събират отделно и 
няма никакви съоръжения за компостиране.  

В разделното събиране от фирма “РЕПАК” са обхванати гр. Самоков, к. к. 
Боровец, селата Говедарци, Маджаре, Мала Църква, Бели Искър, Радул и 
Марица. 

Няма специално депо за третиране на строителни отпадъци на територията на 
общината. 

Обществените места, като улици и паркове се чистят и метат редовно в 
общината. В Община Самоков са наети и частни изпълнители, които почистват и 
поддържат обществените места.  

На територията на общината работи фирма “Реалмет” ЕООД – София, 
търгуваща с отпадъци от черни и цветни метали. Голяма част от метали и хартии 
се събират и търгуват от представители на ромското малцинство. 

„НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – организация по ополотворяване на негодни за 
употреба батерии и акумулатори - община Самоков има сключен договор от 
01.06.2010 г. до 2013 г.  

„ИУЕЕО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – организация по ополотворяване на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване - община Самоков има сключен 
договор от 2010 г. до 2013 г.  

В таблицата са дадени обобщените услуги по общинско събиране по населени 
места в Община Самоков. Жителите в община Самоков и к.к.Боровец са 42320 
или около 15259 броя домакинства. Отпадъците от домакинствата са около 98%. 
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Ниво на услугите по 
Управление на отпадъците 

Жители 
брой 

Услуги по общинско събиране 

Район/населено място 

Контейнери за 
отпадъци от 
домакинства 

Честота на 
събирането 

m
3
/1000 жители пъти/седмица 

с. Алино  356 55,6 0.5 

с. Бели Искър 678 56,8 1 

с. Белчин 503 61,8 0.5 

К.к.Боровец 1500 141,5 1/7 (през зимата) 

с. Говедарци 1387 68,0 1 

с. Горни Окол 219 60,3 1 

с. Гуцал 168 72,0 1 

с. Долни Окол 168 150,0 1 

с. Доспей 656 36,9 1 

с. Драгошиново 657 46,9 1 

с. Злокучене 278 51,4 0.5 

с. Клисура 250 74,8 0.5 

с. Ковачевци  472 56,6 0.5 

с. Маджаре 323 56,7 1 

с. Мала Църква 487 40,7 1 

с. Марица 687 20,8 1 

с. Ново село 115 105,2 0.5 

с. Поповяне 291 98,3 0.5 

с. Продановци 518 53,1 1 

с. Радул 1173 28,1 1 

с. Райово 801 42,6 1 

с. Рельово 285 54,0 0.5 

гр. Самоков 28516 10,5 7/3/2/1 

с. Шипочане 170 235,3 0.5 

с. Широки дол 1023 32,3 1 

с. Ярлово 430 159,3 1 

М. “Татарски брод” 209 36,8 1 

Всичко за общината:  42320 30.6  

5.2.1.1. Брой, вид и обем на използваните съдове  

За събирането на битовите отпадъци се използва стационарна контейнерна 
система. Контейнерите се поставят на определени места и се обслужват от 
специализирани автомобили. 

В община Самоков кофите и контейнерите принадлежат на общината. 

Компаниите, които събират материали за рециклиране предоставят контейнерите 
за различните материали (специални цветни контейнери). Контейнерите са 
собственост на частната компания.  

Състоянието на контейнерния парк се контролира от фирмата-концесионер. 
Изгорените или механично увредени съдове се подменят с налични оборотни 
контейнери веднага след установяване на повредата.  

В повечето случаи, сметовозните коли могат да уплътнят и компресират 
отпадъците още в процеса на товарене.  
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В таблицата е даден размера и количеството на контейнерите за Община 
Самоков. 

Налични контейнери 
тип/[m

3
] 

Брой 

Година на  
закупуване 

Собственост 

Броя Оператор 

Битови отпадъци – тип І - 0.24 м
3
 - 100 Частни 

Битови отпадъци – тип ІI “Бобър” - 1.1 м
3
 965 

2006 – 580 бр. 
2008 – 101 бр. 
2009 – 150 бр. 
2010 – 100 бр. 

Общинска 
собственост 

Битови отпадъци - тип III “Мева” - 0.11 м
3
 7005 

Различна от 1990 
– до 2009 г. 

На домакинствата 

Битови отпадъци - тип IV- контейнери 4 м
3
 149 

Преди 2006 – 
неясно 

2007 – 14 бр. 
2008 – 18 бр. 

Смесена общинска; 
на фирми; 

юридически лица 

5.2.1.2. Брой и вид на специализираните автомобили за 

транспортиране на всеки вид контейнер 

В таблицата е даден наличният автомобилен парк.  

Коли за 
сметосъбиране и 
транспортиране 

Количество 
за 2008 

Обем Собственост Година на закупуване 

[Марка/Тип] Бр. [m
3
] 

Община/ 
оператор 

Год. 

MAN
 

1 22 “БКС” ЕАД 2006 – втора употреба 

Камаз 1 16 “БКС” ЕАД 2006 – втора употреба 

Сметосъбирачка 
Мерцедес 

3 12 “БКС” ЕАД 2006 – втора употреба 

Самосвал Мерцедес 2 5 “БКС” ЕАД 2006 – втора употреба 

Контейноровоз  2 4 “БКС” ЕАД 2006 – втора употреба 

Сметосъбирачка 
Мерцедес м-л 2328 

2  “БКС” ЕАД 2010 г. 

Автомобилният парк е от относително нови автомобили, втора употреба. 

Останалите дейности по управление на отпадъците са разпределени на частни 
компании разполагащи със собствен транспорт. 

На депото се използва булдозер ДТ-75 с капацитет 1500 м3, на възраст 16 
години, собственост на “БКС” ЕАД. 

5.2.1.3. Маршрути за събиране на отпадъците в границите на 

населеното място за транспортиране до 

съоръженията за третиране 

На територията на Община Самоков са разположени общо 27 населени места - 
гр. Самоков и 26 села, както и к.к. Боровец, Мальовица и вилни зони. 

Отпадъците от общината се транспортират на общинското депо.  

Маршрутите на сметоизвозващата техника съчетават събирането и 
транспортирането на битовите отпадъци от няколко населени места.  

Маршрутите се определят от фирмата изпълняваща дейността. 
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Честотата на събиране на отпадъци се определя в зависимост от размера на 
населеното място. Събирането на отпадъци в малките населени места е 
максимум 2-3 пъти на месец.  

Честотата на събиране на отпадъци в гр. Самоков е различна за отделните 
райони на града - ежедневно, през ден, два пъти седмично и един път седмично. 

5.2.1.4. Брой заети лица и съотношение на персонала, 

отговорен за администриране и за извършване на 

дейностите по събиране и транспортиране 

Сметосъбирането, транспортирането и депонирането на битовите отпадъци в 
Община Самоков се изпълнява от общината – фирма “БКС” ЕАД.  

Заетите лица, отговорни за администриране и извършване на дейностите по 
събиране и транспортиране на отпадъците са: 

 Управление/финанси и счетоводство/администрация – 5 служители; 

 Персонал по поддръжката – 2 работници; 

 Персонал, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците – 
39-25 работници и 14 шофьори; 

 Персонал, отговорен за съоръженията по третиране и депониране на 
отпадъците – 4; 

 В почистването на обществените замърсени площи в общината участват и 
работници ангажирани в националната програма „от социални помощи 
към осигуряване на заетост”. 

5.2.1.5. Разходи за събиране на тон отпадъци на глава от 

населението 

Управлението на смесените битови отпадъци, включително почистване на улици, 
снегопочистване и др. е само една от услугите, предоставяни от общините. 
Общините изготвят бюджетите и правят отчет за тези услуги в съответствие с 
действащото законодателство. Съществува отделен бюджет за всяка дейност, но 
не се определят отделни тарифи. 

Съществуващата система за таксуване на услугите за управление на твърдите 
битови отпадъци е заплащането на такса смет да е заедно с месните данъци и е 
свързана с данъчната оценка на недвижимата собственост.  

Разходите за управлението на отпадъците се покриват с част от такса битови 
отпадъци, която включва също почистване на улици, снегопочистване и др.  

Размерът на таксата се определя като %0 от стойността на имота, на база на 
разходите за управление на отпадъците и се събира заедно с данъка за имота.  

Таксата за управление на отпадъците има три нива, според различните 
потребители: домакинства, индустрия, администрация и търговия. Всяка една 
община сама определя тарифите като процент от собствеността на имотите, 
съгласно планираните бюджети.  

Бюджетите се планират веднъж годишно и се гласуват на общинските съвети 
всяка година. Таксите за управление на отпадъците се събират от общините. 

Съгласно изготвената План-сметка изх. № 08.00-16/20.01.2009 г. необходимите 
средства за извършване на видоветет мероприятия по поддържане на чистотата 
по чл.66, ал.1 от ЗМДТ са в размер на 2 259 000 лв (за 2009 г.), в т.ч.: 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
НА ОБЩИНА САМОКОВ – 2010 – 2020 г. 

актуализация септември 2012 г. 68 

 688 000 лв. за събиране на ТБО; 

 87 800 лв. за поддържане на депото за ТБО; 

 150 600 лв. за поддържане чистотата на обществените места; 

 364 500 лв. за ликвидиране на незаконни сметища; 

 131 700 лв. за закупуване на нови съдове за сметосъбиране и ремонт на 
съществуващите; 

 15 000 лв. доставка на кошчетата за отпадъци; 

 108 000 лв. за лятно улично почистване (миене на улици, почистване на 
междублокови пространства и др.); 

 125 000 лв. за зимно улично почистване в рамките на града (зимно 
поддържане на общинските пътища и републиканските пътища в рамките 
на града); 

 88 000 лв. за зимно улично почистване в к.к. Боровец; 

 66 000 лв. за зимно улично почистване на селата; 

 154 400 лв. за изработване на проекти за депо за ТБО и процедури; 

 280 000 лв. за други дейности по чистотата в т.ч. “фонд работна заплата” 
осигуровки и издръжка на работниците и служителите в дейност “Чистота”; 
издръжка на работниците по НП “ОСПОЗ” - “дейност с нетраен характер” 
(метене на улици, събиране на шума и почистване на тротоари и улици); 
изграждане на обособени стоянки за контейнерите за сметосъбиране в 
града и к.к. Боровец. 

Планирания приход за 2009 г. е в размер на 2 259 000 лв. в т.ч: 

 От очаквани постъпления от такси за битови отпадъци за 2009 г. – 1 499 
950 лв.; 

 759 050 лв. от предходния остатък от 2008 г. 

Таксата за поддържане на чистотата на територията за обществено ползване в 
населените места се определя пропорционално на данъчната оценка /отчетната 
стойност/. 

Разходи за управление на отпадъците и събираните такси в общината са дадени 
по-долу. 

О
б

щ
и

н
а

 

Н
а
с

е
л

е
н

и
е
 

 

Гене-
рирани 

ТБО 
(тон/г.) 

Дължима 
такса за 
управле-

ние на 
ТБО  

Такса  

от 
насе-

ление-
то 

Такса 
от 

бизне-
са 

Разходи 
за 

депони-
ране 

Разходи 
на глава 

от 
населе-
нието 

Общо 
такса на 
глава от 
населе-
нието 

Дължи-
ма 

такса 
на 

човек 

   2009 г 2009 г. 2009 г.   2009 г. 2009 г. 

Самоков 40358 12021 0 0 0 606700 29.38 37.17  
 

В таблицата са дадени планираните приходи и разходи за управление на 
отпадъците за 2009 г. 

Община / регион Население 
Планирани 

разходи за 2009 г. 
Планирани 

приходи за 2009 г. 

Самоков 40358 2259000 1499950 
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5.2.2. Системи за разделно събиране на отпадъци 

5.2.2.1. Предприетият подход за събиране на съответния 

вид отпадъци 

На територията на общината разделното събиране е основно в гр. Самоков, к.к. 
Боровец, с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала Църква, с. Бели Искър, с. Радул и с. 
Марица. Общината има договори с фирма “РЕПАК”. Фирма “РЕПАК” АД – 
извършва разделно събиране на отпадъците от опаковки – организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки. 

„НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – организация по ополотворяване на негодни за 
употреба батерии и акумулатори - община Самоков има сключен договор от 
01.06.2010 г. до 2013 г.  

„ИУЕЕО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – организация по ополотворяване на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване - община Самоков има сключен 
договор от 2010 г. до 2013 г.  

Фирма “ОЗОН – Т” ООД – извършва търговия с черни и цветни метали, хартия, 
пластмаса и пластмасови опаковки и събиране, временно съхранение и 
разкомплектоване на излезли от употреба МПС. Изпълнителят приема да 
извърши дейностите по изземане, преместване, съхраняване и 
разкомплектоване на излезли от употреба МПС на територията на Община 
Самоков в изпълнение изискванията на Наредбата за изискванията за третиране 
на отпадъци от МПС приета с Постановление №311 от 17.12.2004, ДВ. 
бр.104/2004 г.  

В договорите са включени правата и задълженията на Изпълнителите и 
Възложителя (Община Самоков). 

Включени са клаузи за прекратяване на съответния договор при неизпълнение на 
задълженията. 

Резултатите от изпълнение на разделното събиране на отпадъците са: 

 Намаляване количествата на смесени битови отпадъци, предназначени за 
окончателно обезвреждане; 

 Прилагане на оптимален график за извозване на контейнерите, 
осигуряващ ефективно функциониране на системата при минимални 
експлоатационни разходи; 

 Организиране и контрол на системата за разделно събиране на отпадъци, 
произтичаща от разпоредбите, в чл. 21, ал. 1 от Наредбата за опаковки и 
отпадъци от опаковки. 

Площадките за разполагане на контейнерите за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки са посочени от служители на общинската администрация, а 
окончателния им вариант е съгласуван с „РЕПАК”- фирмата Изпълнител. 

Ще се увеличи ролята на разделното събиране на отпадъците, като се постигне 
поне 10% от рециклиране от общото количество.  

Разделно събиране на биоразградими отпадъци в момента не се извършва. 

5.2.2.2. Оценка на количествата отпадъци за рециклиране 

Не може да се определи точното количество на отделните материали за 
рециклиране в общото събрано количество. Най-висок дял в процентно 
отношение /по съотношението на събираните отпадъци по фракции в теглови 
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проценти спрямо целия обем генерирани отпадъци през минали години в 
общината/ са пластмасите, стъклото, хартията и металите. 

Увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци е във връзка с 
икономическото развитие в общината. 

Среден растеж 
Населени места по групи 

Генерирани отпадъци в тона за година 

2008 2012 2017 2022 2032 2042 

 > 50,000 жители 683 701 726 787 919 1064 

 25,000-50,000 жители 9034 9268 9608 10404 12149 14070 

3,000-25,000 жители 0 0 0 0 0 0 

< 3,000 жители 2304 2363 2450 2653 3098 3588 

Общо за общината 12021 12332 12784 13844 16166 18722 

Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г. 

Морфологичният състав на битовите отпадъци на Община Самоков е изчислен 
на база на осреднени стойности за населението, живеещо в съответната 
категория населено място.  

В таблицата са дадени данните с които се отчита увеличение на количествата на 
БО при икономическо развитие среден растеж (данни от НСИ за 2008 г.). 

Среден растеж 

Средно 
за 

Община 
Самоков 

2008 2012 2017 2022 2032 2042 

Съдържание % t/год. t/год t/год t/год t/год t/год 

Хранителни отпадъци 16.62% 1998 2049 2125 2301 2687 3111 

Хартия 8.59% 1033 1059 1098 1189 1389 1608 

Картон 1.90% 228 234 243 263 307 355 

Пластмаса 8.33% 1002 1028 1066 1154 1347 1560 

Текстил 3.41% 410 421 436 473 552 639 

Гума 1.09% 131 135 140 151 177 204 

Кожа 1.82% 219 225 233 253 295 342 

Градински отпадъци 8.05% 968 993 1029 1115 1302 1507 

Дървесни отпадъци 1.73% 208 213 221 239 279 324 

Стъкло 8.83% 1062 1089 1129 1222 1428 1653 

Метали 2.79% 336 345 357 387 452 523 

Сгурия, пепел, инертни 
материали, пръст, пясък и др. 

36.82% 4427 4541 4708 5098 5953 6894 

Общо  100.00% 12021 12332 12784 13844 16166 18722 

Съгласно НПУО 52%-55% от генерираните отпадъци от опаковки трябва да се 
рециклират през 2012-2013 г., 53%-56% генерираните отпадъци от опаковки за 
същия период трябва да се оползотворяват.  

Цели за рециклиране на битовите отпадъци съгласно Националния план за 
управление на дейностите по отпадъците визират редуциране на количествата 
на депонираните на общинските депа отпадъци от до 109 kg/човек/г. през 2020 г.  

Към настоящият момент количеството на депонираните отпадъци от опаковки, на 
база на дадения по-горе морфологичен състав е по-ниско от 109 kg/човек/г. 
Предвидено е редуциране на количествата на битовите отпадъци от опаковки 
както следва: 

 Почти 100% от картонените отпадъци се третират, като отпадъци от 
опаковки. 

 Количествата на отпадъците от опаковки - стъкло, хартия и пластмаса се 
приемат около 33% от съответните количества отпадъци; 
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 До 8% от общото количество на металните отпадъци се приемат, като 
отпадъци от опаковки. 

Приема се рециклиране на 60% от хартиените отпадъци от опаковки, 60% 
рециклиране на стъклените отпадъци от опаковки, 50% рециклиране на 
металните отпадъци от опаковки и 22.5% рециклиране на пластмасовите 
отпадъци от опаковки от 2012 г., рециклиране на 75% от градинските отпадъци. 

Година 
2008 

тона/год. 

Битови отпадъци - общо 12021 

Отпадъци от опаковки - рециклирани 0 

Органични отпадъци - третирани 0 

Битови отпадъци за депониране 12021 

5.2.2.3. Брой, вид и обем на използваните съдове, брой на 

обслужваното население от един събирателен пункт 

или контейнер 

В таблицата са дадени наличните контейнери за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки за 2007 г. 

Налични контейнери 
тип/[m

3
] 

Брой 

Година на  
закупуване 

Собственост 

Броя Оператор 

Комплект за рециклиране 
1.1 м

3
 и 0.11 м

3
 

169 комплекти – син, 
жълт и зелен цвят 

2006 и 2007 г. РЕПАК 

Компанията, която събира материали за рециклиране предоставя контейнерите 
(различни цветове) за различните материали: 

 Сини контейнери за събиране на хартиени отпадъци от опаковки; 

 Зелени контейнери за събиране на стъклени отпадъци от опаковки; 

 Жълти контейнери за събиране на пластмасови и метални отпадъци от 
опаковки.  

Пунктовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 
общината са съсредоточени в гр. Самоков, к. к. Боровец, с. Говедарци, с. 
Маджаре, с. Мала Църква, с. Бели Искър, с. Радул и с. Марица. Дейността се 
изпълнява фирма „РЕПАК”. Приема се, че един комплект контейнери ще 
обслужва средно 350 човека. 

5.2.2.4. Вид и брой на специализираните автомобили за 

транспортиране, маршрути и периодичност на 

извозване на съдовете за разделно събиране, 

необходимост от промяна или оптимизиране 

Фирмата разполага със собствен транспорт, с програма за маршрутите и 
периодичността за събиране на контейнерите. 

Коли за сметосъбиране 
и транспортиране 

Количество за 
2008 г. 

Обем Собственост 
Година на 

закупуване 

[Марка/Тип] Бр. [m
3
] 

Община/ 
оператор Год. 

ИВЕКО 1  РЕПАК 2007 г. 
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5.2.2.5. Количество на разделно събраните отпадъци на 

глава от населението 

В таблицата са дадени разделно събраните отпадъци на територията на 
общината за период 2007 - 2008 г. 

Тип на отпадъците 2007 г. 2008 г. 

Хартия [тон/година] 150  

Пластмаса  [тон/година] 40  

Метал [тон/година] -  

Стъкло [тон/година] 40  

Общо рециклирани  [тон/година] 230 280 

Количеството на разделно събраните отпадъци на глава от населението на база 
данните от таблицата за 2008 г. е около 6,9 кг/човек. 

5.2.2.6. Заинтересованост за участие на населението в 

организираните системи за разделно събиране 

Успехът на системите за разделно събиране на отпадъци зависи в огромна 
степен от заинтересоваността на населението за участие, поради което се 
изпълняват и предвиждат информационни и разяснителни кампании, както от 
общината, така и от самите частни фирми изпълняващи дейностите по 
управление на отпадъците на територията на общината. 

5.2.3. Предварително третиране на отпадъци  

На територията на общината има изградена инсталация за сепариране на 
разделно събраните отпадъци с капацитет 4032 т/год. Не се изпълнява никакво 
предварително третиране на отпадъците, като компостиране, раздробяване или 
сортиране.  

След въвеждане на Регионалната система за управление на отпадъците, 
зелените отпадъци от паркове и градини ще се шредират и транспортират за 
компостиране на РЦУО – Самоков. 

5.2.4. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

5.2.4.1. Депониране 

След реализацията за саниране на старите замърсявания от ТБО през периода 
2004 -2007 г. на територията на община Самоков бяха останали 20 по-малки 
нерегламентирани депа. До 2009 г. поетапно бяха закрити всички 
нерегламентирани депа. 

В община Самоков има едно общинско депо, което се експлоатира от 1965 г. и е 
единственото регламентирано депо. Депото ще се експлоатира до изграждането 
на РЦУО – Самоков (2014 г.). 

Площадката на депото е разположена в местността „Катранджията” на около 4 км 
от центъра на гр. Самоков. До депото се достига по асфалтов път на около 400 м 
след отклонението от ляво от пътя гр. Самоков – гр. Ихтиман. Ситуирано е в 
долината преди Шипочански рид в м. “Катранджията”. 

Площта на депото е 43 дка. Заема поземлен имот 65231.915.216 в землището на 
гр. Самоков, според Скица №4431/30.10.2009 г., начин на трайно ползване – депо 
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за индустриални отпадъци. Депото се е разпростряло и на съседни имоти, както 
общинска така и частна собственост. 

Депонираните отпадъци са със смесен характер и твърде разнородни – битови, 
строителни, стъклени бутилки и буркани, хартия, текстилни парцали, обувки, 
пластмасови изделия и предмети. 

Депонирането на отпадъците се извършва директно върху естествения терен, 
като чрез булдозер периодично се прибутват нагоре по оста на дерето и 
частично уплътняват. Не се извършва регулярно, ежедневно запръстяване. 

Депото се обслужва от един булдозер ДТ - 75 с гребло за уплътняване и 
разстилане на отпадъците. 

Депото не се охранява и не е оградено, достъпът до него е свободен. Не е 
създадена система за контрол, организация и отчитане на количествата 
депонирани отпадъци, характеристиката и произхода на изхвърлените отпадъци, 
както и сортирането им по вид. 

На депото няма водоснабдяване и електричество. На депото няма кантар. Това 
предопределя не съвсем прецизното и точно определяне на количествата, 
депонирани отпадъци.  

 Собственост и оператор, разрешение за обезвреждане на отпадъци; 

Собственик на терена на депото е Община Самоков - Скица на поземлен имот 
№4431/30.10.2009 г. – начин на трайно ползване – депо за индустриални 
отпадъци. 

Фирмата, която извършва експлоатация на депото в Община Самоков от 2010 г., 
е частна фирма “БКС” ЕАД. В договора са включени основни каузи за 
управлението на депото, в т.ч срок на договора, задължения на оператора, 
клаузи за неизпълнение, възможности за преговаряне и др. 

В договора не са включени задължения на оператора по закриване и след 
експлоатационни грижи. 

 Основни клаузи на споразумението за съвместна експлоатация – в 
случай, че отпадъците се обезвреждат на регионален принцип; 

На съществуващото депо се депонират битови отпадъци само от населените 
места в община Самоков. Регионален принцип до момента не е въведен. 

 Оставащ капацитет и прогноза за възможностите за обезвреждане на 
цялото количество битови отпадъци, строителни отпадъци и количеството 
на производствените отпадъци на предприятията, които не разполагат със 
собствени съоръжения за обезвреждане; 

Площта върху която се разполага депото е 43 дка.  

За закриване на сметището е изготвен проект, за който са извършени 
предпроектни проучвания. Установен е действителният обем отпадъци – 302000 
м3 (изчислен на база 3D модел). Тъй като депото се използва все още, в проекта 
за закриване е предвидено преоткосиране на съществуващите отпадъци и 
крайните нива. По този начин се осигурява запас от 30000 м3, който ще се ползва 
за депониране до въвеждане в експлоатация на Регионалния център за 
управление на отпадъците – Самоков. 

 Вид на отпадъците – изпълнение на забраните и ограниченията за 
депониране на специфични видове отпадъци 

Депонираните отпадъци са разнообразни – битови, строителни, стъклени бутилки 
и буркани, пластмасови изделия и предмети. 
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Не е предмет на договора събирането и извозването на опасни производствени 
отпадъци, взривоопасни и радиоактивни отпадъци, както и животински трупове. 

С Наредба №8/2004 г. са въведени изисквания за поетапно намаляване 
количеството на депонираните биоразградими отпадъци и забранени за 
депониране на депото:  

 Течни отпадъци;  

 Отпадъци, определени с Наредбата по ЗУО като експлозивни, корозивни, 
оксидиращи, лесно запалими или запалими;  

 Болнични и други клинични отпадъци от хуманно и ветеринарното 
здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с 
наредбата по чл.3 ЗУО са класифицирани като инфекциозни; 

 Излезли от употреба гуми; 

 Цели гуми – без тези които се влагат за материал в строителството на 
депа; 

 Нарязани гуми (в сила от 2006 г.); 

 Отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци 
на депа съгласно приложение №1 на Наредбата. 

За изпълнение на тези забрани и ограничения, отнасящи се за битовите 
отпадъци, които отговарят на горепосочените критерии, трябва да се предвидят 
мерки за отделянето им от смесените битови отпадъци и предаването им за 
оползотворяване или обезвреждане по друг начин, като например:  

 Задължаване на лицата, които експлоатират системите за разделно 
събиране на масово разпространени отпадъци да приемат и трудно 
рециклируеми и опасни отпадъци – кутии от бои и лакове, разредители, 
опаковки от лекарства, батерии, части и компоненти от уреди и 
автомобили и др.;  

 Изграждане на пунктове за предаване на опасни битови отпадъци и 
излезли от употреба гуми или договаряне на приемането им в 
съществуващи пунктове за събиране на рециклируеми отпадъци;  

 При системите с индивидуални съдове за събиране на битови отпадъци 
визуална проверка на отпадъците и отказ за приемане, в случай че бъдат 
открити забранени за депониране отпадъци;  

 Внедряване на инсталации за сепариране на отпадъците преди 
депониране;  

 За биоразградимите отпадъци е възможно въвеждането на системи за 
разделно събиране чрез контейнери или чували, с оглед тяхното 
последващо компостиране;  

 Изпълнение на процедурите и критериите за приемане на отпадъци. 

Съществуващото депо не отговаря на изискванията на Наредба №8/2004 г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Няма определени процедури и критерии за приемане на отпадъците.  

 Необходимост и възможности за привеждане на депото в съответствие с 
техническите изисквания за изграждане и изискванията за експлоатация 
по Наредба №8/2004, при спазване на сроковете при същата наредба; 
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Съществуващото депо не отговаря на изискванията на Наредба №8/2004 г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Депото не се охранява и не е оградено, достъпът до него е свободен. Не е 
създадена система за контрол, организация и отчитане на количествата 
депонирани отпадъци, характеристиката и произхода на изхвърлените отпадъци, 
както и сортирането им по вид. 

На депото няма кантар. Това предопределя не съвсем прецизното и точно 
определяне на количествата, депонирани отпадъци.  

Депото се експлоатира от 1965 г. Действителния обем отпадъци са 302000 м3. 

Депото е изградено без допълнителна защита на дъното. Депонирането на 
отпадъците се извършва директно върху естествения терен, като чрез булдозер 
периодично се прибутват нагоре по оста на дерето и частично уплътняват. Не се 
извършва регулярно, ежедневно запръстяване.  

Насипаните отпадъци в южната част на депото оформят стена с височина повече 
от 10 м, в основата на която се процеждат водите инфилтрирали се през слоя 
отпадъци. По-надолу, същите се смесват с водите на дерето и образуват общ 
поток с малък, но постоянен отток. Управление на инфилтрата – не се извършва. 

Няма система за отвеждане на повърхностни и атмосферни води. 
Повърхностните води се просмукват през тялото на депото.  

Отпадъците са депонирани така, че подприщват повърхностните води, стичащи 
се от по-голямото дере, като по този начин са се формирали заблатени терени, с 
характерна растителност, както и образуването на две водни огледала с обща 
площ около 3 дка. 

Няма покриване на вече завършените части. Газоотвеждаща система също 
липсва. Общата дебелина на пластовете отпадъци показват, че продължава да 
се генерира газ. По груба оценка генерираното количество газ е малко и няма да 
се използва. 

Липсва мониторинг на качеството на водите над депото и след депото, по посока 
на повърхностните води. Липсва мониторинг на инфилтрата. 

Липсва мониторинг и на подземните води, в т. ч. взети проби, и др. съгласно 
Наредба №8, Приложение №3 – 2004 г. 

Липсва мониторинг и на газовите емисии. 

Депото не отговаря на изискванията на екологичното законодателство в 
България. Няма инсталации и не са въведени никакви мерки по мониторинг на 
околната среда. 

Капацитетът на депото (сметището) е почти изчерпан. Депото ще се използва до 
изграждане на РЦУО – Самоков. 

 Необходимост от закриване и рекултивация; 

Има изготвен проект за закриване и рекултивиране на съществуващото депо, 
включващ и последващ мониторинг.  

Рекултивацията не се ситуира изцяло в имота отреден за депо. Налага се да 
бъдат приобщени части от съседните имоти – частни и общински.  

Съществуващите отпадъци ще бъдат предепонирани и преоткосирани в общо 
тяло със стабилни откоси. Общо предепонирани отпадъци извън границите на 
депото - 77000 м3. Общата площ на преоткосираните отпадъци е 22750 м2. След 
това се запечатват с пръст.  
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Предвидена е техническа и биологична рекултивация.  

В техническата рекултивация е предвидено изграждането на газов дренаж, 
защитен геотекстил, минерален запечатващ пласт от уплътнени глини, 
геосинтетична дренажна система, пръст 0.7 м и хумус 0.3 м. По продължение на 
петите на откоса е предвидена дренажна система за инфилтрирали води, която 
се зауства в събирателна ревизионна шахта и от там постъпва в резервоар за 
инфилтрат. Отвеждането на дъждовните води се осъществява с канавки по 
бермите, които се заустват в охранителните канавки. 

Ще се изградят 3 бр. газови кладенци. Очаква се генерирането на газ да е малко 
и да не е изгодно използването му. 

Биологичната рекултивация предвижда затревяване за бъдещо използване на 
територията на депото за земеделско усвояване - поляни. В бъдеще – на 
рекултивирания терен има възможност да се изгради атрактивен център за 
краткотрайна рекреация и отдих. 

Предвидени са и след експлоатационни грижи и мониторинг в периода след 
закриване на съществуващото депо в съответствие с Приложение 3 на Наредба 
№8 от 2004 г. 

Предвидено е изграждане на ограда за цялото депо с което ще се преустанови 
неконтролируемия достъп на хора и животни на депото. 

За съществуващото депо са направени инженерно - геоложки и хидрогеоложки 
проучвания. 

 Цена за депониране и обосновка на необходимостта от промяната й, с цел 
покриване на пълните разходи за изграждане, експлоатация, мониторинг, 
закриване и след експлоатационни грижи за депото; 

Годишната цена за услугата с фирма „БЕКАСТРОЙ” ЕАД Самоков (сключен 
договор до 2010 г.) включва и цена за депониране. От 2010 г. Община Самоков 
сключва договор за услугата с частна фирма „БКС” ЕАД. 

Цената на депониране, която се заплаща на оператора на депото се формира 
въз основа на предоставените средства по План - сметка за всяка година в 
общината. 

В План - сметката за 2009 г. са предвидени 87 800 лв. за поддържане на депото 
за ТБО. 

В проекта за закриване на старото депо за ТБО е приложена количествена и 
стойностна сметка. В нея са предвидени цени за видовете строителни работи, 
материали. Стойността, предвидена в проекта за закриване на депото е 2369239 
лв. без ДДС. 

5.2.4.2. Термично третиране – изгаряне 

На територията на община Самоков не се извършва термично третиране – 
изгаряне. 

5.2.4.3. Биологично третиране – компостиране, анаеробно 

третиране и механично – биологично третиране 

На територията на община Самоков има единични случаи на домашно 
компостиране. 
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5.2.4.4. Други методи – физическо и/или химическо 

обезвреждане и др. 

На територията на община Самоков не се използват други методи за 
обезвреждане на отпадъците, освен описаните по-горе в текста. 

5.2.4.5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари 

замърсявания с отпадъци 

И в момента на територията на общината периодично се оформят локални 
замърсявания със сезонни отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци. 
Те се констатират своевременно и общината предприема незабавни мерки за 
отстраняването им.  

 Приоритизиране, в зависимост от риска за околната среда, разширяване 
на системата за организирано сметосъбиране 

Приоритетно са почистени нерегламентираните сметища, които са 
потенционална опасност за хората и околната среда. 

Своевременно се почистват локални замърсявания с отпадъци, като се следи да 
не се образуват нови.  

С разрастване на системата за разделно събиране на отпадъците се предполага, 
че делът на локално натрупване на рециклируеми отпадъци ще намалее 
значително. 

 Възлагане на дейностите и поетапно саниране, в зависимост от 
определените приоритети  

Фирма „БКС” ЕАД, всички кметства на територията на общината са ангажирани 
да следят за образуването на локални замърсявания на територията на цялата 
община, както и за тяхното своевременно отстраняване. На нарушителите се 
налагат санкции. 

Дейностите по ликвидиране на локалните сметища се извършат с помощта на 
заети лица по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост”. Съвместната работа с общината дава добри резултати, особено по 
подобряване чистотата и инфраструктурата на селищата в общината. 

 решаване на проблемите с изоставените площадки за съхранение на 
пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на 
годност, инвентаризиране на наличните количества, представляващи риск 
за околната среда. 

Проблем за общината бяха складовете за пестициди на бившите ТКЗС-та, в 
които се съхраняваха стари и негодни препарати.  

Предприети са мерки за подобряване на условията за съхранение на пестициди 
и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, които се 
намират на територията на община Самоков. Описани са всички съхранявани 
количества и са разположени в “Б-Б кубове”. 

 след закриване на общинското депо се предвижда извършване на 
периодичен мониторинг. 

Периодично генерирания инфилтрат ще се транспортира до ПСОВ на РЦУО – 
Самоков. 

Няма регистрирани отпадъци внесени от друга община или държава, които да се 
третират на територията на общината. 
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6. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

6.1. Отговорни звена и лица за управлението на 

отпадъците в общинската администрация 

Във връзка с чл.16 от Закона за управление на отпадъците е издадена Заповед с 
която кметът възлага функциите си по чл.15 от ЗООС и чл. 92, ал. 1 от ЗУО на 
кметовете на кметства в община Самоков.  

Институционалната рамка при управление на отпадъците в Община Самоков е: 

 Отговорен ръководител – Заместник Кмет;  

 Отговорен административен персонал - Главен експерт отдел „Екология”, 
Главен специалист, Екоинспектор. 

През 2009 г. е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците –
регион Костенец, в което са включени общините Самоков, Костенец, Ихтиман и 
Долна баня. 

6.2. Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, 

отговорна за решаване на проблемите за 

отпадъците 

Общинската комисия е постоянна оперативна структура към Общинския съвет на 
общината за координиране и подпомагане работата на общинската 
администрация по управлението на отпадъците. 

Всички въпроси, касаещи управлението на отпадъците на територията на 
общината се внасят за обсъждане от комисията. След дебатиране, изготвяне на 
становище и проект за Решение, обсъждания материал се внася за разглеждане 
на заседание на Общинския съвет. 

6.3. Местна нормативна уредба, имаща отношение към 

управление на отпадъците 

На територията на община Самоков действат следните Наредби, приети от 
Общински съвет - гр. Самоков, имаща отношение към управлението на 
отпадъците: 

 Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на 
територията на община Самоков; 

 Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, 
безопасността на движението и чистотата на територията на община 
Самоков; 

 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията 
на община Самоков (издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и § 69 от Преходни 
и заключителни разпоредби на влезлия в сила на 27.07.2007 г. Закон за 
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, 
брой № 61 от 27.07.2007 г.). 
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 Наредба за определяне размера на местните данъци през 2010 г. на 
територията на община Самоков;  

 Наредба от 21.12.2009 г. за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Самоков. 

Въз основа на идентифицираните пропуски при въвеждането на националното 
законодателство и политика на местно ниво, се извършват измененията и 
допълненията в Наредбата по чл. 22, ал. 1 от ЗУО и Програмата по чл. 52, ал. 1, 
от ЗУО.  

Като се вземат предвид избраните решения и набелязаните мерки за управление 
на отпадъците са определени задълженията, отговорностите и 
взаимоотношенията между съществуващите звена, които се отразяват в 
наредбата и съответните правилници. Предвиждат се и задълженията на 
собствениците или наемателите на търговски обекти (магазини) и заведения за 
обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели), на 
еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания, произтичащи от 
националното законодателство – разделно събиране на масово разпространени 
и биоразградими отпадъци, негодни за употреба пневматични гуми, ИУМПС и др. 
Планирани са въвеждането на допълнителни забрани и санкции.  

С настоящата програма се планират мерки за осигуряване на ефективното 
прилагане на законодателството на местно ниво:  

 Идентификация на лицата, образуващи големи количества отпадъци, 
подлежащи на специално регулиране – биоразградими отпадъци, 
опаковки и други видове масово разпространени отпадъци;  

 Периодични проверки за спазването на изискванията на националното и 
местното законодателство;  

 Прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на 
изискванията, с цел постигане на съответствие със законодателството;  

 Осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран 
персонал в общинската администрация;  

 Осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване 
и т.н.);  

 Въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на 
данни;  

 Ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките. 

Кметът на общината съставя проект на текущ бюджет на местните дейности. 
Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и 
изравнителна субсидия. Собствените приходи включват местни данъци и местни 
неданъчни приходи. 

Проектът на текущия бюджет е съставен на основата на: 

 Прогнозните разработки за местните приходи на общинската 
администрация, както и прогнозата на отдел „Местни данъци и такси” при 
Община Самоков за данъчните приходи и такса битови отпадъци; 

 Приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, 
глоби, лихви и други неданъчни приходи; 

 Определените със Закона за държавния бюджет на Република България 
трансфери от Централния бюджет. 
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Към средствата по Текущите разходи за местните дейности финансирани от 
собствени приходи може да се включи преходния остатък от предходната година. 

Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има 
достатъчни основания за тяхното постъпване – съдебни решения, изпълнителни 
листове, споразумения и др. 

Текущите постъпления от дарения не се планират – всяка постъпила сума се 
отразява със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи 
според волята на дарителя.  

При балансиране на местните дейности може да се планира резерв (размера се 
определя от общинския съвет при приемането на бюджета). 

Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит. 

Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя 
приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, 
както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.  

6.4. Организационната структура и предприети 

действия за съвместно решаване на проблемите по 

отпадъците с другите общини 

По пътя към постигане на екологосъобразното управление на отпадъците, като 
съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с 
образуването и третирането им, Община Самоков търси правилните насоки към 
постигане на основната цел в устойчивото управление на отпадъците, които ще 
предотвратят, намалят или ограничат вредното им въздействие върху човешкото 
здраве и околната среда. В тази връзка следвайки политиката на МОСВ 
общината е предприела действия за съвместно решаване на проблемите с 
управлението на отпадъците с общините от Региона. 

Създадено е “Регионално сдружение за управление на отпадъците на община 
Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков”. 

Създадената организация е с нестопанска цел, наречена “Регионално сдружение 
за управление на отпадъците – на община Костенец, Долна баня, Ихтиман и 
Самоков”, с цел развитие и управление на системата за управление на 
отпадъците.  

С решение №1 от 15.06.2009 г., Софийски Окръжен съд регистрира юридическо 
лице - сдружение с нестопанска цел с наименование “Регионално сдружение за 
управление на отпадъците на община Костенец, Долна баня, Ихтиман и 
Самоков”. Седалище и адрес на управление на дейността на сдружението е гр. 
Самоков, ул. Македония №34. Регистрацията е въз основа на решения на 
всичките 4 общински съвета за създаване на сдружение. Органи на управление 
на Регионалното сдружение са Общото събрание и Управителния съвет. 

Целите, определени в учредителния документ на Сдружението са: 

 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 разходите за услугите за събиране, 
транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените 
към тях отпадъци;  
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 Постигане на прозрачност и отговорност в процесите на управление на 
отпадъците;  

 Реализиране на целите и изискванията на националното законодателство 
и подзаконовите актове за управление на отпадъците;  

 Стимулиране и подпомагане активността на отделните граждани за 
участие в процеса 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.  

Гореописаните цели ще се постигат чрез предоставяне на консултации на 
общините-членове на сдружението по въпросите, свързани с управлението на 
отпадъците; организиране и провеждане на процедури за осъществяване на 
дейности, свързани с управлението на отпадъците; осъществяване на 
инвестиционна дейност, включително и за изграждане на регионално депо за 
битови отпадъци; осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнението 
на сключени договори или върху отделни дейности, свързани с управлението на 
отпадъците; Организиране различни форми на обучение; разпространение на 
информация, свързана с управлението на отпадъците; провеждане на работни 
срещи, семинари и конференции; публикуване и разпространение на печатни и 
електронни издания, свързани с дейността на сдружението; подпомагане на 
дейността на медиите при отразяване на проблемите на управление на 
отпадъците.  

Предметът на основна дейност на сдружението е осъществяване на дейности и 
проекти, свързани с управлението на отпадъците и по-конкретно на битовите 
отпадъци и на приравнените на тях отпадъци, строителните отпадъци и масово 
разпространени отпадъци. 

Предметът на допълнителна стопанска дейност е всякакъв вид търговски сделки, 
незабранени от закона и свързани с предмета на основната дейност. Приходите 
от тази дейност следва да се разходват изцяло за постигане на целите на 
сдружението.  

Общото събрание включва всички членове на общините, участващи в 
сдружението, всяка община е представена от кмета на общината. Общото 
събрание одобрява промени в устава, одобрява вътрешни актове и взема 
решение за прекратяване на дейността или преобразуване. Общото събрание 
решава относно включване или изключване на някои от членовете на 
сдружението, избира членовете на управителния съвет, решава плащането на 
годишната такса за участие, също така решава относно участието на 
сдружението в други организации или създаването на търговски дружества и 
други юридически лица; утвърждава основните насоки и програми за дейността 
на сдружението; одобрява бизнес плана на сдружението, бюджета на 
сдружението; и др.  

Сдружението е създадено в обществена полза. правилата за възникване и 
прекратяване на членството са уредени в чл.14-15 от Устава. 

Органи на управление са: Общо събрание и Управителен съвет. 

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.  

Управителният съвет се състои от 4 члена. Членовете на съвета са кметовете на 
общините. Членовете на борда са избрани до изтичане на мандатите им. 
Избраният председател на Управителния съвет е кметът на гр. Самоков.  
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6.5. Контролно звено в рамките на общината или друга 

структура за контрол, брой и статут на 

контрольорите, брой на съставените актове, 

наложени глоби през последните две години, 

териториално разпределение и обхват на контрола. 

Контролът по Опазване на околната среда в общината е на база приети наредби 
от Общински съвет - гр. Самоков - „Наредбата за Управление на отпадъците и 
поддържане на чистотата на територията на община Самоков”. 

За извършване на контролна дейност в общината са упълномощени екологът на 
общината и кметовете на кметствата. 

Актовете се съставят от упълномощени служители на общината, кметствата и 
други длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината, както и 
от представители на РИОСВ – София за замърсени терени и неправомерно 
изхвърляне на отпадъци и за нарушения на наредбите, приети от Общинския 
съвет – Самоков.  

На нарушителите се налагат парични глоби, размерът на които се определя от 
наказващия орган съобразно тежестта на нарушението и степента на виновност 
на нарушителя.  
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7. ПРОУЧВАНЕ, ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ 

7.1.  Прогноза за населението 

В таблицата е показано демографското изменение на населението за период от 
5 години. 

Година 2004 2005 2006 2007 2008 

България, 
Бр. жители 7 761 049 7 718 750 7 679 290 7 640 238 7 606 551 

Изменение%  99.45% 99.49% 99.49% 99.56% 

Тренд % 100% 99.45% 98.95% 98.44% 98.01% 

Регион Костенец,  
Бр. жители 82 522 81 285 80 801 80 179 79 726 

Изменение%  98.50% 99.40% 99.23% 99.43% 

Тренд % 100 % 98.50% 97.91% 97.16% 96.61% 

Община Самоков,  
Бр. жители 

42153 41284 40990 40611 40358 

Изменение%  97.94% 99.29% 99.08% 99.38% 

Тренд % 100 % 97.94% 97.24% 96.34% 95.74% 

Град Самоков*,  
Бр. жители 

28935 28667 28543 28516 28232 

Изменение%  99.07% 99.57% 99.91% 99.00% 

Тренд % 100 % 99.07% 98.65% 98.55% 97.57% 

За оценката на тенденцията за демографско развитие на населението е 
използван петгодишен период – 2004 г. е приета за основна година и 
населението е приравнено към 100%. 

Тенденцията за демографско развитие на населението на национално ниво се 
променя от 99,45% през 2005 г. до 98,01% през 2008 г. – т.е. тенденцията на 
национално ниво е отрицателна. Статистическите данни за регион Костенец 
показват подобни тенденции – данните варират от 98,50% през 2005 г. до 96,61% 
през 2008 г. Статистическите данни за общината и за общинския център показват 
намаляване на населението с нива от:  

 Община Самоков – от 97,94% през 2005 до 95.74% през 2008 г .; 

 Град Самоков – от 99.07% през 2005 до 97,57% през 2008 г.  

Тенденциите за развитие на населението в останалите населени места на 
общината следват подобно изменение. 

Прието е тенденцията за намаляване на населението да продължи със същите 
темпове до 2017 г. След това се очаква броя на населението да се стабилизира и 
да се задържи до съответното ниво до края на прогнозния период. 

Изменение на 
населението спрямо 
предходната година 

2008-12 2012-17 2017-22 2022-32 2032-42 

България 99.56% 99.56% 100% 100% 100% 

Регион Костенец 98.74% 98.74% 100% 100% 100% 

Община Самоков 98.92% 98.92% 100% 100% 100% 

Тенденцията за демографско изменение на населението показано по-горе е 
прогнозирано на база на годишно намаляване броя на населението с 1.75% до 
2017 г. и последващо задържане до съответното ниво. 
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На база на тенденциите за демографско развитие на населението на България и 
на регион Костенец са приети следните допускания, като основа за прогнозиране 
на изменението на населението. 

Съобразно регионалния принцип на депониране е извършена и представена 
прогноза за общината на РЦУО. 

Прогнозата за изменение на населението в общината и регион Костенец в 
периода 2008 – 2042 г. е дадена в таблицата. 

Община 2008 2012 2017 2022 2027 2032 2042 

Самоков 42256 40672 38777 38777 38777 38777 38777 

Регион Костенец 79726 77063 73909 73909 73909 73909 73909 

Наблюдава се лек спад в тенденцията за намаляване на населението на 
общинско и регионално и ниво. 

Прогнозата за изменение на населението на всяко едно населено място в 
община Самоков е дадена в таблицата. 

Населени места 2008 2012 2017 2022 2027 2032 2042 

гр. Самоков 28232 27174 25908 25908 25908 25908 25908 

с. Алино 432 416 396 396 396 396 396 

с. Бели Искър 691 665 634 634 634 634 634 

с. Белчин 498 479 457 457 457 457 457 

с. Белчински бани 20 19 18 18 18 18 18 

с. Говедарци 1378 1326 1265 1265 1265 1265 1265 

с. Горни Окол 212 204 195 195 195 195 195 

с. Гу̀цал 169 163 155 155 155 155 155 

с. Долни Окол 181 174 166 166 166 166 166 

с. Доспей 647 623 594 594 594 594 594 

с. Драгушиново 652 628 598 598 598 598 598 

с. Злокучене 292 281 268 268 268 268 268 

с. Клисура 244 235 224 224 224 224 224 

с. Ковачевци 461 444 423 423 423 423 423 

с. Лисец 0 0 0 0 0 0 0 

с. Маджаре 313 301 287 287 287 287 287 

с. Мала църква 482 464 442 442 442 442 442 

с. Марица 696 670 639 639 639 639 639 

с. Ново село 110 106 101 101 101 101 101 

с. Поповяне 288 277 264 264 264 264 264 

с. Продановци 511 492 469 469 469 469 469 

с. Радуил 1153 1110 1058 1058 1058 1058 1058 

с. Райово 779 750 715 715 715 715 715 

с. Рельово 275 265 252 252 252 252 252 

с. Шипочане 165 159 151 151 151 151 151 

с. Широки дол 998 961 916 916 916 916 916 

с. Яребковица 2 2 2 2 2 2 2 

с. Ярлово 477 459 438 438 438 438 438 

к.к.Боровец* 1898 1826 1741 1741 1741 1741 1741 

Община Самоков 42256 40672 38777 38777 38777 38777 38777 

* Населението на Боровец е определено като брой постоянни туристи годишно (приравнени на 7000 легла 
напълно заети за 3 месеца 

Община Самоков разполага с над 7,600 легла за туристически цели. От 
годишната туристическа статистика по-голямата част от тези легла са заети само 
3 - 4 месеца в годината, а през останалото време натоварването е сравнително 
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малко. Следователно всяко легло би могло да се счита за заето около ¼ от 
времето в годината, като време за генериране на отпадъци от постоянни жители. 
Тъй като туристите в тези курорти идват основно от най-големите градове в 
страната, то генерираните от тях отпадъци са съпоставими с отпадъците 
генерирани от този тип населени места.  

7.2. Икономически показатели при прогнозирането 

7.2.1. Национални икономически показатели 

Генерирането на твърди битови отпадъци е в унисон с икономическото развитие 
и подобряване стандарта на населението. Използвани са данни за периода 2004 
- 2008 г. за да се направи оценка на тенденцията на изменение. 
Макроикономическите данни са взети от Националния статистически институт – 
статистически годишник и статистическия бюлетин на Българска народна банка. 

Основни икономически индикатори 2004 2005 2006 2007 2008 

Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) 38823 42797 49361 56520 66728 

Брутен вътрешен продукт (годишен 
реален темп на изменение, %) 6.60% 6.20% 6.30% 6.20% 6.00% 

БВП на глава от населението (лв.) 4989 5529 6411 7379 8753 

7.2.2. Макроикономически прогнози 

В таблицата е даден „среден растеж” за икономическо развитие, като е отчетено 
влиянието на глобалната икономическа криза. 

Макроикономически индикатори 
2008 

(действ.) 
2012 2017 2022 2032 2042 

Брутен вътрешен продукт (млн.лв.) 66728 90112 132404 192751 404718 834137 

Брутен вътрешен продукт (годишен 
реален темп на изменение, %) 

6.00% 3.80% 4.00% 3.80% 3.70% 3.50% 

БВП на глава от населението (лв.) 8753 12111 18193 26485 55610 114615 

Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 – 2012 г.; 4.0% годишен 
растеж за периода 2013 -2017 г.; 3.8% годишен растеж за периода 2018 -2022 г.; 
3.7% годишен растеж за периода 2022-2032 г.; и 3.5% годишен растеж за периода 
2032 -2042 г. 

7.2.3. Регионални икономически показатели 

Макроикономическите данни за 2008 г. са взети от интернет страницата на 
Националния статистически институт. В таблицата е даден “среден растеж” на 
икономическо развитие. 

Приходи на домакинствата 
2008 

(действ.) 
2012 2017 2022 2027 2032 2042 

Доход на домакинствата в 
България (в лв. годишно) 

8604 9988 12152 14643 17561 21059 29705 

Доход на домакинствата в 
Региона (в лв. годишно) 

8393 9743 11854 14284 17129 20542 28976 

Доход на глава от населението в 
България (в лв. годишно) 

3471 4029 4902 5907 7084 8495 11984 

Доход на глава от населението в 
Региона (в лв. годишно) 

3347 3885 4727 5696 6831 8192 11556 
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Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.; 4.0% годишен 
растеж за периода 2013 - 2017 г.; 3.8% годишен растеж за периода 2018 - 2022 г.; 
3.7% годишен растеж за периода 2022 - 2032 г.; и 3.5% годишен растеж за 
периода 2032 - 2042 г. 

7.3. Прогноза на генерираните отпадъци 

7.3.1. Норми за генериране на битови отпадъци на 

национално ниво  

В таблицата е дадено икономическо развитие „среден растеж”, който отчита 
увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци с 42% от годишен 
реален темп на изменение на БВП (разходи на домакинствата за храна, напитки, 
дрехи и обувки и др. подобни, съгласно данни от НСИ за 2008 г.). 

Среден растеж 
Населени места по групи 

Норма на генерирани битови отпадъци на жител  
кg / жител / год. 

2008 2012 2017 2022 2032 2042 

 > 50,000 жители 360 384 417 452 528 611 

 25,000-50,000 жители 320 341 371 402 469 543 

3,000-25,000 жители 296 315 343 371 434 502 

< 3,000 жители 190 202 220 238 278 322 

Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.; 4.0% годишен 
растеж за периода 2013 - 2017 г.; 3.8% годишен растеж за периода 2018 - 2022 г.; 
3.7% годишен растеж за периода 2022 - 2032 г.; и 3.5% годишен растеж за 
периода 2032 - 2042 г. 

7.3.2. Оценка на количествата отпадъци, генерирани от 

домакинствата в община Самоков 

В таблицата е дадено икономическо развитие - среден растеж. Отчетено е 
увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци с 42% от годишен 
реален темп на изменение на БВП  (разходи на домакинствата за храна, напитки, 
дрехи и обувки и др. подобни, съгласно данни от НСИ за 2008 г.). 

Среден растеж 
Населени места по групи  

Генерирани отпадъци в тона за година 

2008 2012 2017 2022 2032 2042 

 > 50,000 жители 683 701 726 787 919 1064 

 25,000-50,000 жители 9034 9268 9608 10404 12149 14070 

3,000-25,000 жители 0 0 0 0 0 0 

< 3,000 жители 2304 2363 2450 2653 3098 3588 

Общо за община Самоков 12021 12332 12784 13844 16166 18722 

Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.; 4.0% годишен 
растеж за периода 2013 - 2017 г.; 3.8% годишен растеж за периода 2018 – 2022 г.; 
3.7% годишен растеж за периода 2022 - 2032 г.; и 3.5% годишен растеж за 
периода 2032 - 2042 г. 

7.3.3. Оценка на Морфологичния състав на битовите 

отпадъци, генерирани в общината 

Морфологичният състав на битовите отпадъци на Община Самоков е изчислен 
на база на осреднени стойности за населението, живеещо в съответната 
категория населено място.  
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В таблицата е дадено икономическо развитие „среден растеж”. Отчетено е 
увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци с 42% от годишен 
реален темп на изменение на БВП (разходи на домакинствата за храна, напитки, 
дрехи и обувки и др. подобни, съгласно данни от НСИ за 2008 г.). 

Среден растеж 
Средно за 

община 
Самоков 

2008 2012 2017 2022 2032 2042 

Съдържание % t/год. t/год. t/год. t/год. t/год. t/год. 

Хранителни отпадъци 16.62% 1998 2049 2125 2301 2687 3111 

Хартия 8.59% 1033 1059 1098 1189 1389 1608 

Картон 1.90% 228 234 243 263 307 355 

Пластмаса 8.33% 1002 1028 1066 1154 1347 1560 

Текстил 3.41% 410 421 436 473 552 639 

Гума 1.09% 131 135 140 151 177 204 

Кожа 1.82% 219 225 233 253 295 342 

Градински отпадъци 8.05% 968 993 1029 1115 1302 1507 

Дървесни отпадъци 1.73% 208 213 221 239 279 324 

Стъкло 8.83% 1062 1089 1129 1222 1428 1653 

Метали 2.79% 336 345 357 387 452 523 

Сгурия, пепел, инертни 
материали, пръст, 
пясък и други 

36.82% 4427 4541 4708 5098 5953 6894 

Общо 100.00% 12021 12332 12784 13844 16166 18722 

Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.; 4.0% годишен 
растеж за периода 2013 - 2017 г.; 3.8% годишен растеж за периода 2018 - 2022 г.; 
3.7% годишен растеж за периода 2022 - 2032 г.; и 3.5% годишен растеж за 
периода 2032 - 2042 г. 

7.3.4. Оценка на количествата генерирани отпадъци от 

опаковки в община Самоков 

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 
52%-55% от генерираните отпадъци от опаковки трябва да се рециклират през 
2012 - 2013 г.; 53%-56% генерираните отпадъци от опаковки за същия период 
трябва да се оползотворяват.  

Целите за рециклиране на битовите отпадъци съгласно Националната програма 
за управление на дейностите по отпадъците визират редуциране на 
количествата на депонираните на общинските депа отпадъци от 109 kg/човек/год. 
през 2020 г. Към настоящият момент количеството на депонираните отпадъци от 
опаковки, на база на дадения по-горе морфологичен състав е по-ниско от 109 
kg/човек/годишно. 

Предвидено е редуциране на количествата на битовите отпадъци от опаковки 
както следва: 

 100% от картонените отпадъци се третират като отпадъци от опаковки; 

 Количествата на отпадъците от опаковки - стъкло, хартия и пластмаса се 
приемат около 33% от съответните количества отпадъци; 

 До 8% от общото количество на металните отпадъци се приемат като 
отпадъци от опаковки. 

В таблицата е дадено рециклиране на 60% от хартиените отпадъци от опаковки, 
60% рециклиране на стъклените отпадъци от опаковки, 50% рециклиране на 
металните отпадъци от опаковки и 22.5% рециклиране на пластмасовите 
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отпадъци от опаковки от 2012 г., рециклиране на 75% от градинските отпадъци от 
2012 г. 

Година 
2008 2012 2017 2022 2032 2042 

тона/год. 

Битови отпадъци - общо 12021 12332 12784 13844 16166 18722 

Отпадъци от опаковки - рециклирани 0 661 685 742 866 946 

Органични отпадъци - третирани 0 745 772 836 976 1131 

Битови отпадъци за депониране 12021 10926 11327 12266 14324 16645 

7.3.5. Биоразградими отпадъци 

България се е задължила да редуцира депонираните количества на 
биоразградими отпадъци. Оценката на потенциалното количество на органични 
отпадъци в община Самоков, предвидено за третиране е определено на база на 
целите, заложени в Национална стратегия за поетапно намаляване на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране, МОСВ – март 2006 г. 
Стратегията поставя следните цели на национално ниво: 

Година Цел Тона/год. кg/жител 
1995 Базова 100% 2,247,500 268 
2010 75% 1,685,625 224 
2013 50% 1,123,750 152 
2020 35% 786,625 109 

Морфологичният състав на биоразградимите битови отпадъци от домакинствата 
е: 100% (хранителни отпадъци + хартия + картон + текстил +кожа + градински и 
дървесни отпадъци) или за региона това прави 41.7% от количеството отпадък, 
преди рециклиране на отпадъците от опаковки. След рециклиране на отпадъците 
от опаковки, количеството на органичните отпадъци се намалява с 1%. При 
индустриалните битови отпадъци това количество е оценено на 66.0% преди и 
67.5% след рециклиране. 

Около 2/3 от отпадъците от почистване на паркове и улици са биоразградими. 

Следващата таблица показва съдържанието на биоразградимите отпадъци в 
отпадъците, депонирани понастоящем на общинските депа в региона в тона 
годишно и в kg/жител преди и след допълнително рециклиране на отпадъците от 
опаковки в региона. 

Биоразградими  
отпадъци 

Среден 
растеж 2012 2013 2016 2018 2020 

Битови 41.69% 9,581 9,660 9,905 10,149 10,478 

Индустриални  66.00% 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 

Паркови улични  66.67% 1,127 1,118 1,090 1,081 1,081 

Общо за рециклиране т/год. 11,898 11,968 12,186 12,421 12,749 

Непаркови т/год. 10,771 10,851 11,096 11,340 11,668 

Без рециклиране kg/жител 154 157 164 168 172 

Непаркови kg/жител 140 142 149 153 158 

Битови 41.58% 8,996 9,071 9,301 9,530 9,838 

Индустриални  67.49% 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 

Паркови улични  66.67% 1,127 1,118 1,090 1,081 1,081 

Общо за рециклиране т/год. 11,174 11,239 11,442 11,662 11,970 

Непаркови т/год. 10,047 10,122 10,352 10,581 10,889 

С рециклиране kg/жител 145 147 154 158 162 

Непаркови kg/жител 130 132 139 143 147 
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7.3.6. Оценка на генерирани количества отпадъци от 

утайки 

Очаква се България да изпълни директивата на ЕС за третиране на градски 
отпадъчни води по следния график: 

 Агломерации >10,000 е.ж. до 01.01.2011 г. 

 Агломерации 2,000 до 10,000 е.ж. до 01.01.2015 г. 

Директивата на ЕС за третиране на градски отпадъчни води (ДТОВ) определя 
размера на агломерациите според броя на населението и допълнителното 
замърсяване от различни институции (училища, болници и др.) търговския сектор 
и индустриалните предприятия, намиращи са на територията на агломерацията. 
В допълнение територията на агломерацията се определя допълнително, като се 
използват икономически критерии за улавяне и третиране на отпадъчни води. 

В община Самоков има изградена ПСОВ за нуждите на гр. Самоков. К. к.Боровец 
вече е оборудван с ПСОВ, която покрива по-голяма част от хотелите. През 2012 
г. е въведена в експлоатация І линия на селищна ПСОВ в с. Белчин (за 1000 
еквивалентни жители). Утайките от тази ПСОВ в количество 38 м3 за две години 
или около 20 тона/годишно ще се извозват за по-нататъшно третиране в ПСОВ-
Самоков. 

Съгласно Националната програма по управление на отпадъците процентът на 
утайките, които следва да се третират е: 60% от 2012 г., и 80% от 2020 г. 

Националната програма не предвижда депониране на утайките на регионалните 
депа за ТБО. Количествата на утайките за населени места с население по-
голямо от 2000 е.ж. се генерират от пречиствателните станции за отпадъчни 
води, а за тези с по-малък брой на населението идват от септичните ями.  

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 
за периода 2009 - 2013 г. очакваните количества канализационни утайки за 
Българските ПСОВ е само 15 kg TS/е.ж./годишно. Предполага се, че градовете с 
население >10,000 жители ще генерират утайки от 18 kg/е.ж./годишно в това 
число и утайките от търговския сектор в града. 

Очаква се да се изградят пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и в 
някои по-малки населени места. Предполага се, че в дългосрочна перспектива 
средното количество на генерираните утайки в малките населени места ще бъде 
средно около 9 kg TS/човек. 

Очаква се средна степен на изсушаване на утайките от 20% TS, което е 
постижимо без прекалена употреба на скъпи полимери. 

В таблицата е дадено прогнозното количество генерирани утайки за общината и 
региона от четирите общини. 

Община 
Населе-
ние 2008 

Генерирана утайка тона/год. Прогнозирани утайки 

Агломерации 2012 2017 2022 2032 2042 

10,000 еж 
2-10,000 
еж 

<2,000 еж t/год t/год t/год t/год t/год 

Самоков 42256 507 - 96 507 507 603 699 699 

Тона утайка  
годишно за региона 

770 250 130 770 1040 1170 1300 1300 

Общо тона/год.  
20%TS за региона 

3900 1300 700 3900 5100 5800 6400 6400 
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7.3.7. Оценка на генерирани количества индустриални 

неопасни отпадъци депонирани на общинските 

депа за ТБО 

Взети са в предвид само този тип индустриални неопасни отпадъци, които се 
депонират на общинските депа за ТБО. 

Количествата на депонираните индустриални неопасни отпадъци са 
количествата събирани от общината или извозвани директно от компаниите за 
депониране на общинското депо за БО. Този тип отпадък е приравнен към 
битовите отпадъци и се генерира основно от или заради служителите в 
компаниите. 

Нормата на генериране на индустриални неопасни отпадъци е определена като 
процент от битовите отпадъци: 33% от хранителните отпадъци, 50% хартия и 
картон и 33% пластмаса и други неопасни отпадъци.  

Генериран битов отпадък от 
работник годишно 

kg/чов./г. 

2008 2012 2017 2022 2032 2042 

Константно състояние 110 110 110 110 110 110 

Предполага се запазване на постоянно количество на генерираните отпадъци. 

Броят на служителите, работещи в производството и бизнес сектора в община 
Самоков са определени, като процент от общия брой за плановия регион и броя 
на населението в общината. Общият брой на служителите е 8690. 

Битови отпадъци 
генерирани от индустрията 

тона/год. 

2008 2017 2022 2032 2033 2042 

Константно състояние 965 965 965 965 965 965 

7.3.8. Оценка на генерирани количества отпадъци от 

паркове и градинки и почистване на улици 

Генерираните количества отпадъци от паркове и градинки и почистване на улици 
са определени на глава от населението по данни от програма за управление на 
дейностите по отпадъците 2009 - 2013 г. 

Паркови и 
улични 

отпадъци 

Норма на генериране 
на паркови и улични 
отпадъци на жител 

тона/год. 

2008 2012 2017 2022 2032 2042 

Градове 25 kg/чов./г. 706 679 648 648 648 648 

Села 15 kg/чов./г. 182 175 167 167 167 167 

Общо 435 888 854 815 815 815 

7.3.9. Опасни отпадъци от домакинствата 

Все още в региона не се прилага събирането на опасни отпадъци от 
домакинства. Ефикасно събиране на опасните компоненти от битовите отпадъци 
изисква подходящо популяризиране в обществото за да бъде ефективно и 
икономически изгодно. 

В много страни събирането на тези отпадъци започва от 0.5 kg/жител годишно. 
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7.3.10. Оценка на генерирани количества едрогабаритни и 

други видове отпадъци 

Количествата на едрогабаритните и други отпадъци са определени на глава от 
населението по статистически данни за плановия регион и броя на населението 
в общината. 

 

Едрогабаритни 
отпадъци 

Норма на генериране 
на едрогабаритни 

отпадъци на жител 

тона/год. 

2008 2012 2017 2022 2032 2042 

Градове 10 kg/ чов./г. 282 272 259 259 259 259 

Села 8 kg/ чов./г. 97 93 89 89 89 89 

Общо 189 379 365 348 348 348 

7.3.11. Оценка на генерирани количества строителни 

отпадъци 

Наличните данни за количествата на строителните отпадъци в общината са за 
периода 2002 - 2003 г., тъй като от 2003 г. генериращите строителни отпадъци не 
се отчитат на общините.  

Количествата на генерираните строителни отпадъци за цялата страна, съгласно 
данни от НСИ за периода 2004 – 2006 г. са както следва: 

Година 
Строителни отпадъци 

2004 2005 2006 

Тона 5 425 624 3 502 737 1 602 662 

Kg/жител/год. 716 465 214 

На база на горните тенденции за генериране на строителни са определени 90 
kg/жител/год. за селските райони и 214 kg/жител/год. за градовете и дадени в 
таблицата.  

Година 
Строителни отпадъци 

2008 2012 2017 2022 2032 2042 

Строителни отпадъци на жител в община 
Самоков, в кg/жител/год. 178 178 178 178 178 178 

Общо количество на генерираните строи-
телни отпадъци в община Самоков/тон 7525 7243 6905 6905 6905 6905 

Целите за рециклиране на строителни отпадъци съгласно Националната 
програма за управление на дейностите по отпадъците са дадени в таблицата. 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Рециклиране на строителните отпадъци 20% 20% 20% 25% 30% 35% 

Общината следва да разпореди на генераторите на строителни отпадъци да 
извършват сепариране при източника. Общината определя площадки за 
временно съхранение на строителните отпадъци до влизане в сила на 
Националната програма за управление на строителни отпадъци. 

Общината е определила  площадка за временно съхранение на строителните 
отпадъци до изграждането и въвеждането в експлоатация на РЦУО 
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7.3.12. Обобщение на количествата на генерираните 

отпадъци 

Долната таблица резюмира количествата на генерираните и третираните 
отпадъци в община Самоков.  

Предвижда се същинското рециклиране на битовите отпадъци да започне през 
2012 г. Рециклирането на строителните отпадъци се предвижда поетапно, 
съгласно целите на Националната програма за управление на дейностите по 
отпадъците.  

Предвижда се 33% от общото количество на битови отпадъци от индустрията, 
депонирани понастоящем на общински депа да се рециклира или третира. 
Количествата на рециклираните отпадъци от опаковки през 2008 г. се базират на 
данни от НСИ за 2006 г. 

 

Година 2008 2012 2017 2022 2032 2042 

Общо генерирани отпадъци, тона 
годишно  20813 21301 21359 22515 24933 27488 

Третиране / рециклиране       

Отпадъци от опаковки 0 862 901 973 1,135 1,234 

Органични паркови градински отпадъци 0 488 465 448 448 448 

Органични домакински отпадъци 0 785 809 866 991 1071 

Третиране на органични БО  - общо 0 1,273 1275 1314 1439 1519 

Строителни отпадъци 1505 2173 2417 2417 2417 2417 

Депониране       

Битови отпадъци от домакинствата 12021 10926 11327 12266 14324 16645 

Битови отпадъци от индустрията 956 641 641 641 641 641 

Паркови и улични отпадъци 888 366 349 367 367 367 

Утайки  507 507 603 699 699 

Едрогабаритни отпадъци 379 365 348 348 348 348 

Други (ако има)       

Общо количество депонирани 
отпадъци [тона / год.] 14244 12805 13172 14224 16378 18699 

Депонирани отпадъци [m
3
/год.] (~0.6 

t/m
3
) 

23741 21341 21953 23706 27296 31165 
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8. ПРЕДВИЖДАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ  

8.1. Система за управление на отпадъците на 

Регионално ниво 

Предвидено е изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – 
Самоков, включващ общините Костенец, Самоков, Ихтиман, Долна баня.  

След 2012 г битовите отпадъци на община Самоков ще се транспортират и 
депонират на РЦУО – Самоков. 

Предложената регионална система за управление на отпадъците в регион 
Костенец първоначално включва само най-основните елементи на една модерна 
система за управление на отпадъците. В основата си системата в началото ще е 
в състояние да гарантира единствено услуги по правилно събиране на 
отпадъците и съответно депониране на новото регионално депо като покрива 
всички екологични изисквания за събиране и третиране на инфилтрат и 
сметищен газ. За общинските зелени отпадъци е предвидена площадка за 
открито компостиране, която ще е в състояние да приеме и градински отпадъци 
след въвеждане на разделно събиране. При наличие на финасиране и при 
икономическа поносимост на експлоатационните разходи за населението на 
региона, биха могли да се добавят и допълнителни мерки. В момента не може да 
се оценят възможните срокове за въвеждане на нови поносими мерки. 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците следва старателно да 
следват възможностите за въвеждане на допълнителни мерки за третиране на 
отпадъците преди 2020 г., когато ще влязат в сила по-стриктните и национални 
ограничения за депониране на биоразградими отпадъци. 

Предложената регионална система за управление на отпадъците предвижда три 
оперативни нива: 

Обхват Отговорна институция Вид на услугата 

Регионален 
Регионално Сдружение за 

управление на отпадъците; 

 Регионално депо; 
 Компостиране на зелени 

отпадъци; 
 Третиране на отпадъците. 

Децентрализиран 
Регионално Сдружение за 

управление на 
отпадъците/община 

 Център за рециклиране. 

Местен Община 

 Събиране и временно 

съхранение на отпадъците 

съгласно ЗУО; 

 Закриване на старите депа*) 

*)Финансирането на дейностите по закриване на старите депа е в обхвата на Националните бюджети  

8.1.1. Минимизиране на отпадъците 

Сдружението за управление на отпадъците в регион Костенец и участващите в 
сдружението общини понастоящем не могат да си позволят да финансират 
необходимите мерки и съоръжения, които да изпълняват индикативните цели по 
рециклиране на отпадъците. Общините и сдружението са принудени да 
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наблегнат и активно да насърчат по-евтини и също така по-малко ефективни 
мерки към началото на процеса на генериране на отпадъци, включително 
намаляване на отпадъците, отделяне при източника, мерки по оползотворяване и 
рециклиране, извършвани от търговския сектор и отделни жители. 

За да се увеличи изпълнението на целите за рециклиране и депониране на 
биоразградими материали, общините ще трябва да проведат кампании сред 
населението за повишаване на информираността на обществото относно 
мерките за намаляване на отпадъците. Общините, заедно с организациите по 
оползотворяване ще трябва да осигурят ефективно сепариране и събиране на 
отпадъците от опаковки. Организациите по оползотворяване са задължени да 
предоставят такъв вид услуги само за по-големите населени места в региона. За 
по-малките населени места, както и за туристическите курорти, общините ще 
предоставят съдове за съхранение и ефективно събиране на разделно събрани 
материали и събиране на материали за рециклиране. Общините ще доставят 
събраните материали в точка на събиране, например регионални ЦР за 
временно съхранение в по-големи контейнери, докато се съберат от компаниите 
по оползотворяване и се транспортират до някое от техните съоръжения за фино 
сортиране. Като алтернатива компаниите по оползотворяване може да плащат за 
материалите, които следва да се транспортират до някое от сортиращите им 
съоръжения. 

Общините би следвало също да насърчават разпространението на домашно 
компостиране, като мярка за намаляване на депонирането на биоразградими 
материали. Това може да се разглежда като разширение на повторната употреба 
на органичните вещества, както се практикува по селата. 

8.1.2. Съхранение на отпадъците 

Вид отпадъци Съхранение / събиране Третиране 

Материали за 
рециклиране  

2-3 фракции в специални съдове. 
Събират се от организации по 
оползотворяване в градовете и от 
общински оператор в малките 
селища. 

Компании по 
оползотворяване.  

Органични материали 
от домакинствата  

Домакинства, притежаващи 
домашни компостери. 

Домашно компостиране 
за съответните дворове. 

Общински отпадъци 
(ТБО)  

Смесени в един контейнер. Депониране. 

Градински отпадъци 
Поетапно въвеждане на разделно 
събиране. 

Домашно компостиране и 
съвместно компостиране 
заедно с общински зелени 
отпадъци. 

Общински зелени 
отпадъци 

Без междинно съхранение. Колективно компостиране 
от доставчик на услуга. 

Съоръженията за съхраняване на материали за рециклиране за градове с 
население над 5000 жители, в съответствие със закона, се предоставят на 
общините безплатно от организациите по оползотворяване. Общините трябва да 
изискват от тези организации да създадат системи, при които да се 
възстановяват материали, първоначално минимум 5% от всички генерирани 
битови отпадъци. С усилията на организациите по оползотворяване чрез 
информационни кампании, този процент трябва да се удвои за период от 5-10 
години. Затова е необходимо в договорите с организациите по оползотворяване 
да се изисква провеждане на регулярни кампании за запознаване на населението 
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в сътрудничество с общините и местни НПО. Тези кампании трябва да достигат 
до всички жители на общината и често да се повтарят.  

Усилията по рециклиране и постигнатите резултати трябва да бъдат внимателно 
контролирани от общините и Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците. Ефективността на дейностите по рециклиране трябва да бъдат 
контролирани чрез нетното тегло на рециклираните материали, продадени след 
фино сортиране, разделено на количеството на постъпили на депото отпадъци. 
Освен това Регионалното сдружение за управление на отпадъците трябва 
редовно да следи морфологията на отпадъците, постъпващи на депото от 
различните зони за събиране. Получените резултати може да се използват за 
идентифициране на зоните за събиране, където са задължителни допълнителни 
мерки за рециклиране. 

Според на НПУО общините са задължени да предоставят складови съоръжения 
и услуги по събиране на отпадъци от опаковки и други материали за рециклиране 
за населени места с по-малко от 5000 жители. Събраните материали 
икономически най-ефективно могат да бъдат прехвърлени на организации по 
оползотворяване за фино сортиране и последваща продажба. 

Съоръженията за съхраняване на твърдите битови отпадъци трябва да бъдат 
проектирани с достатъчен капацитет, за да се гарантира, че липсата на 
капацитет няма да накара жителите да депонират битови отпадъци в контейнери 
за рециклиране. Необходимият общ капацитет на контейнери за съхранение на 
отпадъци ще расте пропорционално на размера на събраните отпадъци. 
Необходимият капацитет може да се промени с течение на времето, ако се 
промени морфологията на отпадъците в резултат на по-ниска плътност на 
складираните отпадъци. 

Прието е съдовете за съхранение на отпадъци да имат 10 години среден 
функционален живот. Ето защо 10% от общите съоръжения за съхранение ще се 
подновяват всяка година (оперативни разходи). Освен това се приема, че всяка 
година ~ 3% от съдовете за съхранение се повреждат до степен, че да бъдат 
заменени преди края на полезния им живот (оперативни разходи). 

В момента усреднените регионалнални разходи за подмяна, поддръжка и ремонт 
на съдове за събиране на отпадъци са оценени на 11.2 лв./тон с вкл. ДДС от 
събраните битови отпадъци. Това ниво на разходите ще преобладава и за 
бъдещата система за управление на отпадъците. 

Разходите за подмяна на съдовете за съхранение и поддръжката им се приема, 
че ще бъдат прехвърлени на крайните потребители, като част от годишната 
такса или като задължение да се закупуват собствени контейнери. Всеизвестно 
е, че разходите за поддръжка и подмяна на контейнери за съхранение на 
отпадъци са сведени до минимум, когато те са собственост на потребителите. 
Затова се препоръчва да се въведе програма при която домакинствата, 
доколкото е възможно ще притежават свои контейнери. 

Общинските зелени отпадъци ще се транспортират директно до общинската 
площадка за компостиране от общинския оператор. Условията за въвеждането и 
екслоатацията трябва да се установят от общините. Доставчика на услугата 
трябва да установи и експлоатира съоръжението за компостиране на база на 
публично частно партньорство с общината. Общината ще трябва да контролира 
дали са спазени напълно съответните законови изисквания за тези площадки. 
Възможно най-скоро доколкото е икономически приложимо общинските 
площадки за компостиране на зелени отпадъци ще трябва да се заменят от 
регионалното съоръжение, което ще произвежда компост с по-добро качество.  
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Събирането и обезвреждането на градински отпадъци заедно с битовите 
отпадъци, трябва постепенно да се намаляват през периода 2012 до 2019 г., за 
да се предотврати нерегламентирано депониране на биоразградими материали в 
депото. 

Градинските отпадъци могат да бъдат третирани в домашни компостери от 
собствениците си, или да бъдат предадени на новите ЦР, където доставчика на 
услуги в РСУО ще компостира такъв вид отпадъци. Като алтернатива, общините 
могат да прилагат по-скъп метод за разделно събиране на градински отпадъци за 
съответните зони, като например един квартал от фамилни жилищни сгради в по-
големите градове. Незамърсените градински отпадъци могат да се третират 
заедно с общинските зелени отпадъци 

8.1.3. Сметосъбиране и транспортиране на отпадъците 

Сметосъбирането и транспортирането на битовите отпадъци до най-близкото 
регионално съоръжение за управление на отпадъци е отговорност на отделните 
общини. Единствения пункт за прием на отпадъци за регион Костенец ще е 
Регионалния център за управление на отпадъците - Самоков.  

Разходите за закупуване, експлоатация и поддръжка на общинското оборудване 
ще се покажат в инвестиционните и оперативни планове за цялостната 
регионална система за управление на отпадъците. Оборудването, което е 
собственост на частни оператори не се показва в регионалните инвестиционни 
планове, защото се заплащат индиректно посредством концесионни такси и се 
осчетоводяват само като оперативен разход от общините. Обичайна практика в 
България е концесионера да закупува оборудване втора ръка, за да поддържа 
инвестициите и разходите за амортизация колкото е възможно по-ниски, така че 
да е по-конкурентоспособен. Оборудването, закупено с държавна помощ или с 
безвъзмездна помощ от ЕС трябва да е съвсем ново което ще доведе до по-
високи разходи и такси поради действащите разпоредби за амортизация на 
оборудването. 

Организационната рамка може да се промени с течение на времето, когато 
приключват различните концесионни договори. 

В краткосрочен план се счита, че икономически най-изгодното решение е 
продължаване на съществуващата организационна рамка.  

Разходите за събиране и транспортиране на отпадъци за община Самоков ще 
останат същите, поради това, че депото се намира в съседство на действащото в 
момента депо за ТБО.  

Увеличените разходи за транспортиране на дълги разстояния на битовите 
отпадъци в сметовозни автомобили с уплътняване ще са до 0,6 лв./т/км без ДДС.  

Община 

Среднопретеглено разстояние 
(km) 

Добавени разходи, 
с ДДС  

До 
новото 
депо 

До 
старото 

депо 
Промяна лв./тон 

Самоков  5 5 0 0.0 

Общо/среднорегионално  19.2 5.2 14.0 15.7 

Оценено е, че тези увеличени разходи от 0.6 лв./тон/km, без ДДС ще покрият 
експлоатацията и поддръжката на сметосъбиращите превозни средства, както и 
заплатите на персонала, включително и времето, необходимо за транспорт. 

Следващата таблица показва оценката на индивидуалните общински разходи 
/тон за сметосъбиране и транспортиране преди и след горепосочените 
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допълнителни разходи за транспортиране на дълги разстояния поради 
въвеждането на регионално управление. 

Единични цени за сметосъбиране и транспортиране на отпадъци за 
предложената система, цените са към 2009 г. с вкл. ДДС 

Община 

2012  
Предвиждане за 

отпадъци 

2009 
Сметосъбиране  

Транспорт 
на дълги 

разст.  

2012  
Общо  

т/год. лв./тон лв./тон лв./тон 

Самоков 12,360 56.7 0.0 67.8 

Горепосочените единични разходи за сметосъбиране ще останат валидни докато 
общината продължи да използва напълно амортизирано, втора ръка оборудване 
за събиране и транспортиране. Веднага след като се закупи ново оборудване 
амортизационните разходи ще доведат до по-високи такси отпадъци. Това 
поскъпване би могло частично да се компенсира от по-добра ефективност на 
новото оборудване (подобрено уплътняване, по-малко разход на гориво, 
поддръжка и т.н.). 

8.1.4. Други отпадъци 

Общините, в сътрудничество с Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците и организациите по оползотворяване на отпадъци, трябва да 
провеждат често ефективни информационни кампании, които да насърчават 
сепарирането при източника, като насърчават жителите да предават отпадъците 
си, които са различни от общинските битови отпадъци само на одобрени приемни 
съоръжения за рециклиране или за безопасно депониране. Центърът за 
рециклиране ще е оборудван за приемане на повечето видове отпадъци, 
включително и опасни битови отпадъци.  

В допълнение всяка община (кметът) ще гарантира наличие на изисканите по 
закон системи за всички видове отпадъци, които не се управляват от 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците, като излезлите от 
употреба превозни средства, отработени масла, батерии, акумулатори и др. 
електронни отпадъци и пр.  

Освен това специално задължение на всяка община е да сключва и контролира 
споразумения с една или повече организации за оползотворяване на отпадъци 
от опаковки за рециклиране. Условията на споразумението трябва да бъдат 
достатъчни, за да се осигури ефективно събиране на отпадъци от опаковки в 
цялата община. 

8.1.5. Третиране на отпадъците 

Третиране на смесени битови отпадъци 

Разделянето при източника и разделното събиране ще се извършва от 
организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки, които са подписали 
споразумение с една или повече общини в региона. 

Нивото на доходите в региона за управление на отпадъците води до значително 
по-ниска степен на поносимост от населението при установяване и експлоатация 
на съвременни мерки за управление на отпадъците. Също така, малкият размер 
на региона, заедно с относително ниското генериране на отпадъци на глава от 
населението води до ограничен проектен капацитет за някои разглеждани 
мероприятия за третиране на отпадъците. Поради икономия от мащаба, 
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единичните разходи за третиране стават високи и няма постигане на поносимост 
от населението в обозримото бъдеще. 

Предложеният инвестиционен план не предвижда изграждане на съоръжения за 
третиране на отпадъци през планирания период от сдружението. 

Най-приложимият и потенциално поносим начин за повишаване на степента на 
третиране на отпадъците е посредством споразумение със заплащане за 
съвместно третиране на избрани отпадъци от съседно Регионално сдружение за 
управление на отпадъците. Би могло да се осигури третиране на ограничени 
количества отпадъци, разделени при източника или разделно събирани 
отпадъци. 

Като алтернатива е възможно да се покани/разреши на частен инвеститор да 
изгради съоръжение за сепариране или третиране в рамките на регионалния 
център за управление на отпадъците. Това съоръжение би било поносимо за 
жителите на региона при положение, че таксата за третиране е равна на 
икономиите от намаляване на разходите за депониране - оперативни разходи и 
разходи, свързани с капацитета на депото.  

Компостиране на зелени отпадъци 

Всяка община трябва да осигури съоръжение за компостиране на зелени 
отпадъци, чрез публично-частно партньорство (т.е с концесионерите по 
поддръжка на зелените площи) или като се предостави изцяло общинска 
площадка. 

Общината е отговорна за извършване на мониторинг на околната среда на 
съоръжението. Общината е отговорна и за мониторинга на годишните количества 
на зелените отпадъци обработвани на съоръжението.  

Площадката за компостиране на зелени отпадъци трябва да може да приема и 
обработва също и отделно събраните градински отпадъци. Количеството на 
градинските отпадъци трябва да се контролира. 

Регионалният център за управление на отпадъци предвижда и има готовност за 
изграждане на съоръжение за компостиране на общински зелени отпадъци. 
Предвидено е това да се осъществи не по-късно от 2019 г. 

Предвижда се шредиране в регионалното съоръжение за компостиране на 
зелени отпадъци да се извършва главно от общински доставчици на услуги 
преди доставянето им на площадката за компостиране, за да се икономисат 
разходи за транспортиране. При все това ще има и един шредер с малък 
капацитет за обработка на градински отпадъци, получени от центъра за 
рециклиране. Обръщането на компостните редове ще се изпълнява чрез челен 
товарач, който ще се използва и за дневното запръстяване на отпадъците, 
депонирани на депото. Пресяването на зрелия компост ще се извършва по 
инициатива и за сметка на крайния ползвател. След въвеждане на разделно 
събиране, градинските отпадъци ще се компостират на същото съоръжение. 

Строителни отпадъци и отпадъци от разрушителна дейност 

Всяка община трябва да организира изграждането на определена площадка за 
временно съхранение и последваща обработка на строителни отпадъци за 
рециклиране. Общините ще начисляват такса вход, достатъчна за 
възстановяване на извършените инвестиции и разходи за раздробяване и 
сортиране на отпадъците. Остатъците, които не могат да бъдат рециклирани, 
трябва да бъдат доставени на регионалното депо за депониране. Общините 
могат да изградят съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци чрез 
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публично-частно партньорство. Мониторингът и контрола на съоръжението ще са 
отговорност на общината. 

Понастоящем не се предвижда депо за инертни отпадъци в региона. Строителни 
отпадъци, които не са подходящи за рециклиране ще се депонират на новото 
регионално депо срещу заплащане на одобрена входна такса. 

Едрогабаритни отпадъци 

Едрогабаритните отпадъци следва да са доставени до регионалното депо за 
депониране. Отпадъците ще се раздробят чрез използване на компактора от 
депото и ще се смесят с другите отпадъци за депониране. 

Утайки от канализацията 

Съществуващите и бъдещи ПСОВ следва да изготвят приложим план за 
управление на утайките. Регионалната система за управление на отпадъците ще 
може да приема само механично обезводнени утайки до съдържание на сухо 
вещество 20-25%. В противен случай трябва да бъде наложена допълнителна 
такса за покриване на разходи за третиране на инфилтрата. 

8.2. Регионален център за управление на отпадъците – 

Самоков 

Площадката определена за Регионален център за управление на отпадъците е 
разположен в землището на гр. Самоков, м. “Катранджията” над 2 км 
североизточно от града. До площадката се достига по черен път на около 150 м 
след отклонението на ляво от пътя гр. Самоков – гр. Ихтиман. 

Площадката е в съседство на сега действащото депо за ТБО гр. Самоков. 

Заема поземлен имот 65231.915.100, начин на трайно ползване – земеделска 
територия. Площта на имота е 321022 м2. 

РЦУО е проектиран така, че в бъдеще на него да могат да се разположат всички 
предвидени съоръжения.  

Предвидено е изграждане на стопански двор, сепарираща инсталация, площадка 
за третиране на зелени отпадъци и клетка І. 

Разгледани са варианти, като на база финансов анализ е доказано, че 
финансово ефективен и социално поносим е вариантът описан по-долу. 
Вариантът предвижда изграждане на стопански двор с клетка І на депото. 

Площадката условно е разделена на две зони: 

 Приемна зона и стопански двор – административна, обслужваща; 

 Технологична зона – осъществява основната дейност по третиране на 
отпадъци – депонирането им – клетка І (депо), ЦР. 

След навлизане в площадката по пътя за достъп, отдясно е ситуиран общински 
пункт за събиране на отпадъците.  

Инсталацията за едрогабаритни отпадъци се състои от: 

 Зона за разтоварване - предвидени са контейнери за разделно събиране 
на отпадъци, донесени и депонирани от отделни лица; 

 Зона за складиране - разположени са различни контейнери за събиране 
на отпадъците. След напълване на контейнерите те ще бъдат 
траспортирани до пункт за рециклиране. 
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След общинския пункт е разположен портален монитор и електронна везна. При 
влизане и излизане от депото сметовозните коли минават през електронния 
кантар за отчитане на количеството отпадъци. 

Стопанският двор се състои от: административна сграда, гараж с работилница и 
склад, автомивка и паркинг. 

В зоната за депониране е ситуиран навес за компактора. 

Клетки за депониране – предвиждат се три клетки за БО, в които ще се 
депонират неопасни отпадъци от обслужваните общини. 

Станцията за пречистване на инфилтрат ще бъде разположена в съседство с 1–ва 
клетка на депото. След пречистване водите ще постъпват в канализационната 
система на депото и посредством външен колектор ще се свържат с градската 
пречиствателна станция. 

Съоръжението за третиране на сметищен газ ще бъде изградено след запълване 
на клетката в Етап І. Възможно е да се инсталира система за улавяне на газа. 

Предвидено е и изграждането на охранителни канавки, ограда, лесозащитен 
пояс. 

Поради ограничения във финансирането и поносимостта обекта ще се изгради 
етапно.  

Първи етап  

Първоначално ще се изградят следните елементи: 

 Етап І на регионалното депо – І-ва клетка; (новото депо ще има общо 3 
клетки); 

 Необходимата инфраструктура (вкл. кантар, административна сграда и 
сграда за технологични нужди), както и мерки за екологична защита и 
мониторинг; 

 Център за рециклиране. 

Разположението на площадката дава възможност за бъдещо изграждане/на 
фаза II/ на съоръжение за компостиране на зелени отпадъци. 

Депото е проектирано за период на запълване 30 години. Предвиждат се три 
етапа на изпълнение. По 10 години за всяка клетка. 

След запълване на първа клетка ще се пристъпи към изграждане на втора и 
последваща рекултивация на първа. 

За региона като цяло се предвиждат прогнозни количества отпадъци - 44328 
м3/година. За 10 годишен период биха се генерирали 443300 м3. При използване 
на компактор за уплътнение на депонираните отпадъци се постига минимално 
уплътнение, като необходим обем на клетка 1 се получава 333000 м3. Клетката е 
проектирана с капацитет 350000 м3. 

8.3. Постижения във връзка с опазване на околната 

среда 

Екологосъобразното обезвреждане на отпадъците предвижда: 

 Закриване и рекултивиране на съществуващото общинско депо; 

 Засилване на прилагането на контрола върху неконтролираното 
изхвърляне и неконтролираното изгаряне на отпадъци и др. 
неконтролирани методи за обезвреждане на отпадъците; 
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 Изграждане на регионално депо, отговарящо на настоящите законови 
изисквания; 

 Почистване площи, замърсени с неопасни отпадъци и рекултивация на 
закрити/изоставени депа за битови отпадъци. 

Икономическите ограничения не дават възможност на Регионалното сдружение 
за управление на отпадъците – регион Костенец да изпълни всички мерки, 
необходими за достигане на индикативните регионални цели по отношение на 
възстановяване на ресурси и оползотворяване.  

Ще се постигнат следните цели: 

 Ограничаване и намаляване на вредното въздействие върху околната 
среда, причинени от образуваните отпадъци; 

 Подобряване на ефективността на използване на ресурсите;  

Възстановяване на ресурсите: Първоначално 5% от смесените битови отпадъци, 
с нарастване от 0.5-1% годишно общо до 10-12% (да се измерва като тегло на 
материалите, заплатени от крайните потребители на материали за рециклиране). 

Рециклиране чрез компостиране на общински зелени отпадъци в количества 
първоначално 6-7% от количеството битови отпадъци, получено за депониране 
(да се измерват като тегло от компостираните зелени отпадъци на площадките за 
компостиране на общински зелени отпадъци). 

 Максимална отговорност на замърсителите; 

 Насърчаване на инвестициите и дейностите, свързани с управление на 
отпадъците. 

8.3.1. Индикативни цели за отпадъчни фракции в региона 

МОСВ е разработило индикативни регионални цели за определени фракции 
отпадъци, с цел да бъдат изпълнени основните национални цели и целите на ЕС, 
свързани с настоящата Рамкова директива за отпадъците 2008/98/EO, от 22 
ноември 2008 година. Индикативните цели на НПУО, които са от значение за 
“Регионално сдружение за управление на отпадъците на община Костенец, 
Долна баня, Ихтиман и Самоков” в регион Костенец, са представени в таблицата 
по - долу. 

Рециклиране/оползотворяване 
на отпадъчни фракции 

2009 2010 2011 2012 2013 

Общински отпадъци (регион 
Костенец) 

- 16.95% 24.47% 28.78% 30.31%) 

Отпадъци от опаковки 45% 47% 49% 52% 54.9% 
- Хартия 60% 60% 60% 60% 60% 
- Стъкло 46% 51% 55% 59.6% 60% 
- Метали  50% 50% 50% 50% 50% 
- Дърво 15% 15% 15% 15% 15% 
- Пластмаса 17% 19% 20% 22% 22.5% 
Строителни отпадъци - 20% 25% 30% 35% 
Излезли от употреба моторни 
превозни средства 

81% 82% 82% 83% 84% 

Отпадъчни батерии и 
акумулатори 

5% 12% 25% 30% 35% 

Отработени масла и петролни 
продукти 

30% 35% 40% 40% 40% 
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Рециклиране и оползотворяване на общински отпадъци  

За прилагане на Рамковата директива за отпадъците България е заложила 
индикативни цели за рециклиране и възстановяване на материали от не по-
малко от 17% от общо генерираните на национално ниво общински отпадъци до 
2010 г. като до 2013 г. тази цел ще е не по-малко от 33%. 

За да се постигнат националните цели са определени регионални индикативни 
цели. Министерството на околната среда и водите е разработило индикативни 
краткосрочни цели (2009-2013 г.) за частта от общинските битови отпадъци в 
регион Костенец, която следва да се рециклира и оползотвори: 16.95% (2010 г.), 
24.47% (2011 г.), 28.78% (2012 г.), 30.31% (2013 г.). Не са определени 
допълнителни индикативни цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъци 
след 2013 г. 

Рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци 

В България през 2010 г. трябва да бъдат рециклирани 20% от отпадъците от 
разрушителни дейности и строителни отпадъци, а до 2013 г. трябва да бъдат 
рециклирани 35%.  

Рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки  

Според законодателството на ЕС, България е задължена да гарантира, че до 
2009 г. биха били рециклирани 45% от всички опаковъчни материали, които да 
достигнат 54,9% в края на 2013 г. 

Националните цели са разделени в 5 фракции: хартия, стъкло, метал, пластмаса 
и дърво. Целите за оползотворяване на хартия (60%), метал (50%) и дърво (15%) 
са постоянни през целия период. Оползотворяването на стъкло следва да се 
увеличи от 46% през 2009 г. до 60% през 2013 г., а целта за пластмасите се 
очаква да се увеличи от 17% (2009 г.) до 22,5% (2013 г.). 

Рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства 

България трябва да рециклира от 81% до 84% от излезлите от употреба 
автомобили. Няма изготвени специфични цели за регион Костенец. 

Рециклиране и събиране на отпадъци от батерии и акумулатори 

Събирането на отпадъци от батерии и акумулатори на национално ниво трябва 
да се увеличи от 5 % през 2009 г. до 35 % през 2013 г. 

Отработени масла и петролни продукти 

Националните цели за повторна употреба на отработени масла и петролни 
продукти са 30% през 2009 г., които да достигнат 40% през 2013 г. 

Депониране на биоразградима материя 

За да се намалят емисиите на парникови газове от депата следва постепенно да 
се намали депонирането на биоразградими материали. Границите са следните: 

 224 kg/жител през 2012 година;  

 152 kg/жител през 2013 до 2019 г. година;  

 109 kg/жител през 2020 г. и след това. 
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9. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

9.1. Разходи за дейността 

9.1.1. Общо разходи за дейностите по управление на 

отпадъците за последните 2-3 години 

Разходите за услуги по управлението на отпадъците се възстановяват от 
събрани от населението чрез данък „такса смет” (промил от данъчната 
оценената на имота) така, че жителите плащат за услугите по управление на 
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. 

Таксата се определя ежегодно от Общински съвет – Самоков на база одобрена 
План – сметка. 

Дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци 
се финансират съгласно разпоредбите на Закона за местни данъци и такси и 
определените от Общинския съвет ставки. 

В таблицата са дадени планираните разходи по компоненти за 2006÷2009 г. 

Компоненти 

Планирани разходи 

2006 2007 2008 2009 
Осигуряване на 
контейнери за събиране 
на БО, изграждане на п-ки 
за разполагяне на 
контейнерите и поддръжка  177480 20.36% 0 0.00% 72000 5.12% 146700 6.49% 

Сметосъбиране и 
сметоизвозване на БО до 
депо или други 
съоръжения за 
обезвреждане  486795 55.84% 486795 57.27% 618000 43.92% 688000 30.46% 

Проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и 
мониторинг на депото за 
БО или др. инсталации 
или съоръжения за 
обезвреждане на БО 111632 12.80% 251632 29.60% 391331 27.81% 606700 26.86% 

Почистване на уличните 
платна, площадите, алеи, 
паркове и др. територии 
от населените места, 
предназначени за 
обществено ползване 95893 11.00% 111573 13.13% 325800 23.15% 817600 36.19% 

Общо 871800 100% 850000 100% 1407131 100% 2259000 100% 

Съгласно изготвената План – сметка за 2009 г. (Решение №66 по Протокол 
№4/31.01.2008 г. - Общински съвет – Самоков), необходимите средства за 
извършване на видовете мероприятия по поддържане на чистотата по чл.66 ал.1 
от ЗМДТ са в размер на 2 259 000 лв. (таблицата). 
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Вид дейност Планувани 
лева 

Сметосъбиране на битови отпадъци 688 000 
Поддържане на депото на ТБО; 878 000 
Поддържане на чистотата на обществените места 150 600 
Ликвидиране на незаконни сметища 364 500 
Закупуване на нови съдове за сметосъбиране и ремонт на съществуващи 131 700 
Доставка на кошчета за отпадъц 15 000 
Лятно улично почистване (миене на улици, почистване на междублокови 
пространства и др 

108 000 

Зимно улично почистване в рамките на града (зимно поддържане на 
общинските пътища и републиканските пътища в рамките на града) 

125 000 

Зимно улично почистване в к.к. Боровец 88 000 
Зимно улично почистване в селата 66 000 
Изработване на проекти за депо за ТБО и процедури 154 400 
Други дейности по чистотата в т.ч.: 280 000 
- фонд “работна заплата”, осигуровки и издръжка на работниците и 
служителите в дейност “Чистота 

 

- издръжка на работниците по НП “ОСПОЗ” по Приложение 1 “Дейност с 
нетраен характер” (метене на улици, събиране на шума и почистване на 
тротоари и улучи) 

 

- изграждане на обособени стоянки за контейнерите за сметосъбиране в 
града и к.к. Боровец 

 

Общо: 2 259 000 

Планираният приход за 2009 г. е в размер на 2 259 000 лв. в т.ч.  

 От неочаквани постъпления от такси за битови отпадъци за 2009 г. в 
размер на 1 499 950 лв. 

 759 050 лв. от предходния остатък от 2008 г. 

9.1.1.1. Бюджет за управление на отпадъците  

Общинският бюджет за управление на отпадъците през 2009 г. е даден в 
таблицата по-долу. Общата сума в общинския бюджет включва разпределения 
за:  

 Разходи за закупуване на съдове за отпадъци; 

 Разходи за сметосъбиране и транспорт на отпадъците до депото; 

 Разходи за депониране;  

 Разходи за почистване на обществени места. 

Общински бюджет за управление на отпадъците за 2009 г., вкл. ДДС. 

Община 

Жители  
2009 

Предвижда- 
не на 

отпадъци-
те 2009 

Съдове 
за отпа- 

дъци 

Събиране 
и 

транспор- 
тиране  

Депони- 
ране 

Почиства-
не на 

обществе-
ни места 

Общо за 
2009 г. 

бр. тон/год. лв. лв. лв. лв. лв. 

Самоков*) 41,854 12141 146700 688000 606700 817600 2259000 
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В таблицата е даден Общинския бюджет за управление на отпадъците за 2009 г., 
- лв./тон с вкл. ДДС. 

Община 

Жители 
2009 

Предвиж-
дане на 

отпадъци-
те 2009 

Съдове 
за отпа- 

дъци 

Събиране  
и 

транспорти-
ране  

Депони- 
ране 

Почистване 
на 

обществени 
места 

ОБЩО за 
2009 

бр. тон/год. лв./тон лв./тон лв./тон лв./тон лв./тон 

Самоков*) 41,854 12,141 12.1 56.7 50.0 67.3 186.1 

*) Включително ~ 1,800 екв. жители, туристи в курортите. 

9.1.2. Разходи за изплащане на възнагражденията на 

фирмите, извършващи дейностите по третиране на 

отпадъците. 

На база сключен договор дейността по управление на отпадъците се изпълнява 
от частна фирма “БКС” ЕАД. 

Депото на което се депонират битовите отпадъци се експлоатира и поддържа от 
2010 г. от частна фирма “БКС” ЕАД. Годишната цена на услугата е в заложена в 
договор. Стойността на услугата се променя, съгласно утвърдена от Общинския 
съвет Самоков план – сметка за всяка дейност. Актуализацията на цената се 
прави при промяна на анализните цени на отделните показатели за всяка една от 
дейностите. Отчитането на изпълнения обем работа се извършва с двустранен 
протокол и обобщена сметка за дейността. Изплащането се извършва въз основа 
на данъчна фактура.  

9.1.3. Анализ на очакваните допълнителни разходи  

Регионализирането на дейностите по управление на отпадъците значително ще 
промени разстоянията за транспортиране на отпадъци в сравнение със 
сегашното положение за общините от региона. 

За община Самоков разстоянието до новото депо (регионален център) остава 
същото – 5 км.  

Среднопретегленото транспортно разстояние на отпадъци в община Самоков. 

Община 
Събрани 2012 

Среднопретеглено транспортно разстояние 
(km) 

тон/год. 
До новото 

депо 
До старото 

депо 
Промяна 

Самоков  12 360 5.0 5.0 0 

Допълнителните разходи за транспортиране на отпадъци се изчисляват на 0,6 
лв./тон/км, без ДДС. Допълнителните разходи покриват експлоатацията и 
поддръжката на превозните сметосъбиращи средства и заплатите на персонала 
по време на транспортиране.  

Разходите за поддръжка на съдовете за отпадъци и подновяване са включени 
като средна цена на тон генерирани отпадъци. Тези разходи могат да се 
изразходват за закупуване от общината или да се платят на концесионера в 
случай, че той е собственик на съдовете за отпадъци. 

В таблицата са дадени общинските разходи /тон за сметосъбиране и 
транспортиране преди и след допълнителните разходи за транспортиране на 
дълги разстояния поради въвеждането на регионално управление. 
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Изчислени разходи за общинско управление на отпадъците за предложената система (нивото на цените са с ДДС към 2009 г.). 

Община 

2012 г. 2009 г. 

Общинска (ползвателите плащат директно за 

транспортирането) 

Региона
лни 
разходи 
ОР за 
2012 г. 

Предвиждане 
за население 

Предвиждане  

за отпадъци 

Бюджет-
отпадъци 

Съдове 
за 

съхране
-ние*** 

Почист- 

ване 

Събиране 
и 

транспорт 

Транспорт 
на дълги 

разс. 

Събиране 
и 

транспорт 
общо 

Общо 
общински 
разходи 

Брой тон/год лв./тон лв./тон лв./тон лв./тон лв./тон лв./тон лв./тон лв./тон 
Самоков * 40 672 12 360 186.1 11.2 67.3 56.7 0.0 56.7 135.2  

*) - Включително курортите 

***) – Усреднени настоящи разходи за региона 
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Първоначалните експлоатационни разходи на Сдружението за бъдещата 
система за регионално управление на отпадъците възлизат на 80.9 лв./тон с вкл. 
ДДС. Разходите за амортизация и финансиране на първоначалните инвестиции, 
обаче, не са взети предвид. 

Приема се, че всички инвестиции ще се финансират изцяло като Безвъзмездна 
помощ. Всички разходи за експлоатация и реинвестиране се заплащат само от 
общините в съответствие с договорения бизнес-план на сдружението. 

За закриване на старото депото в гр. Самоков, след въвеждане в експлоатация 
на РЦУО са необходими инвестиции от 2369239 лв. (без ДДС). 

9.2. Приходи  

9.2.1. Такса „битови отпадъци”  

Такса „битови отпадъци” е основният механизъм за покриване на разходите за 
дейностите с битови отпадъци. 

Със ЗМДТ се определя вида на данъците и таксите, които се събират в 
общинския бюджет. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ, общината събира такса за 
битови отпадъци (ТБО). Размерът на таксите се определя въз основа на 
необходимите материално-технически и административни разходи за 
предоставянето на услугите (чл.7, ал.1). Общинският съвет приема наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (чл. 9).  

Регламентацията на ТБО се съдържа в ЗМДТ, Глава трета „Местни такси”, 
Раздел 1 „Такса за битови отпадъци”. Чл. 62 повелява, че ТБО се събира за 
услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места. За имоти, намиращи 
се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на 
битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или 
за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. Таксата 
се заплаща от собственика на имота или от ползвателя, според одобрените от 
общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл.62. 

Изискванията за определянето на таксата се съдържат в чл. 66 от ЗМДТ. Той 
гласи: „Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с 
решение на ОбС въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, 
включваща необходимите разходи за:  

 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 
контейнери, кофи и други; 

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

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

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

В община Самоков такса смет е определена в промили и се събира на база 
данъчна оценка на недвижимите имоти на населението и отчетна стойност на 
сградите на фирмите. 
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Количествени замервания за действителните обеми битови отпадъци не са 
правени, за да може да се определи такса смет на количество. 

Таксата включва само текущите разходи и с нея не се покриват пълните разходи 
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депото за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 
за третиране на отпадъци. Изразходваните суми са в повече със 12-15 % от 
събираната такса смет в общината. 

В таблицата са дадени планираните и отчетените приходи такса “битови 
отпадъци” за 2006 – 2009 г. 

Приходи (лв.) 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Планирани приходи такса битови отпадъци  749800 800000 1000000 1499950 

Дължими  0 0 0 0 

Физически лица         

Юридически лица         

Баланс от предишни години 122000 50000 407131 759050 

Отчетени приходи такса битови отпадъци  985342 1193297 1731334 1174360 

Физически лица         

Юридически лица         

% на събираемост 131% 149% 173% 78% 

Планирана такса битови отпадъци на 
физически лица на глава от населението         

Обща планирана такса битови отпадъци на 
глава от населението 18.16 19.52 24.62 37.17 

В таблицата е дадена Справка за начислените и постъпили суми по такса 
“битови отпадъци” за община Самоков за период 2006 – 2009 г. 

Период 
План Отчет % 

Данъчна 
оценка 

жилищни 
имоти 

лв. лв.  лв. 

2006 

Общо 871 800 

- от такса битови отпадъци 749 800 

- от предходен остатък – 122 000 

985 342 86.0 118 055 220 

2007 

Общо 850 000 

- от такса битови отпадъци 800 000 –  

от предходен остатък -50 000 

1 193 297 94.11 142 225 440 

2008 

Общо 1 407 131 

- от такса битови отпадъци 1 000 000 

- от предходен остатък – 407 131 

1 731 334 71.06 146 625 897 

2009 

Общо 2 259 000 

- от такса битови отпадъци 1499950 

- от предходен остатък - 759050 

1 174 360 66.39 

226 269 343 

(отчетено 
31.07.2009)  

9.2.1.1. Начин на определяне на таксата 
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Съгласно разпоредбите на чл. 67 от ЗМДТ, размерът на ТБО се определя в 
левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се 
установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в 
левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от ОбС. 

Масова практика е таксата за битови отпадъци да се определя върху данъчната 
оценка на недвижимите имоти на физическите лица и върху отчетната стойност 
на недвижимите имоти на юридическите лица. 

Във всички общини е възприет подхода за определяне на ТБО въз основа на 
данъчните оценки на имотите на физическите лица и отчетните стойности на 
имотите със стопанско предназначение. Допустимо е и определянето на таксата 
като абсолютна сума за обслужването на контейнер, която зависи от типа на 
контейнера и в отделните общини е различна. Този подход се предпочита от 
юридическите лица.  

Населено място 

Данъчна оценка 
на жилищни 

имоти на 
граждани 

Данъчна 
оценка на 

нежилищни 
имоти на 
граждани 

Данъчна 
оценка на 
жилищни 
имоти на 
фирми 

Данъчна 
оценка и 
отчетна 

стойност на 
бизнес имоти 

на фирми 

гр. Самоков 174017243 2793877 2382830 354641996 

с. Алино 1815517 18627   0 

с. Бели Искър 1878863 33558 27846 10126205 

с. Белчин 1843072 38700 21496 6591631 

с. Белчински бани 188481 38412 20626 10886593 

с. Говедарци 9259338 96537 152792 29940545 

с. Горни окол 1233630 87162 30909 762303 

с. Долни окол 1307657 20493 3098 117971 

с. Доспей 1794953 7053 - 9097658 

с. Драгошиново 1502533 31739 13162 1763774 

с. Злокучене 724603 14076 - 932847 

с. Клисура 726520 5854 - 179893 

с. Ковачевци 3003117 8572 15571 788056 

с. Маджаре 1059741 25164 25255 2642411 

с. Мала църква 1830552 14275 18317 3180320 

с. Ново село 387424 1586 4179 1538802 

с. Поповяне 1364339 30786 - 623423 

с. Продановци 1263040 19507 5270 3303950 

с. Радуил 4197030 65336 50040 1901536 

с. Райово 4922790 13356 140378 1459725 

с. Рельово 1661120 16023 25168 899393 

с. Шипочане 503677 3326 11733 312620 

с. Широки дол 5559508 26528 77696 2199590 

с. Ярлово 2499183 1228 34816 636242 

с. Яребковица 35017   - - 

с. Марица 882850 4005 35443 2315906 

с. Гуцал 807544 5413 17668 408939 

Общо за селата 52252099 627316 731463 92610333 
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Общо за Самоков 
и селата 226269342 3421193 3114293 447252329 

За отделните видове имоти се прилагат различни промили. Имотите се 
различават по предназначение (жилищни, нежилищни, смесени, земи 
(незастроени), стопански имоти, по собствеността (на физически лица, на 
юридически лица), по местоположение (градски, селски, в регулация (строителни 
граници), извън регулация (извън строителни граници). 

Броят и обхватът на категориите имоти, спрямо които се прилага различен 
промил са различни за отделните общини. С Решение на ОбС могат определени 
категории имоти да бъдат освобождавани от ТБО. 

Почти във всички общини промила за имотите със стопанско предназначение е 
по-висок от този за жилищни и нежилищни имоти на физически лица. Жилищните 
имоти на юридическите лица в повечето общини се облагат със същия промил, 
като този за физически лица. 

Жилищните имоти често се делят в зависимост от това, дали са в общинския 
център или са в останалите населени места, като промила за селата обикновено 
е по-висок от този за градовете, за сметка на по-ниската данъчна оценка на 
имотите в селата. 

В Наредба №12 за определяне и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Самоков (Глава втора - Местни такси, Раздел І) 
е определена Такса за битови отпадъци. 

За физическите лица заплащането е на база данъчна оценка на имота, за 
юридическите на база отчетна стойност на активите. 

Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането 
на депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането 
на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и 
сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 
съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. 

Таксата се определя от общинския съвет и се заплаща от: 

 Собственика на имота; 

 Ползвателя – при учредено вещно право на ползване; 

 Концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – 
концесия; 

 За общински и държавни имоти ползвани или наети от други лица таксата 
се заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на 
наемателя, съответно на ползвателя; 

 Предприятията, фирмите и търговските дружества начисляват дължимата 
такса върху отчетната стойност и я внасят съгласно размер определен от 
Общинския съвет. 

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка. 

Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет начин за определяне и 
размер на таксата битови отпадъци в течение на годината /чл.68 от ЗМДТ/. 

Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил 
размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на 
база действащия размер към 31 декември на предходната година. 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
НА ОБЩИНА САМОКОВ – 2010 – 2020 г. 

актуализация септември 2012 г. 111 

Таксата се събира от общинската администрация. 

Общински съвет – Самоков утвърждава предложената План-сметка за 
дейностите, свързани с битовите отпадъци, и утвърждава размера на такса 
битови отпадъци за 2009 г. пропорционално на данъчна оценка или отчетна 
стойност на ДМА за сгради и земя, както следва: 

Дължимият от населението облог през 2009 г. е 35%, а от бизнеса – 65%. 

Год.   %о 
Сметосъби- 
ране вкл. за 
контейнери 

Смето-
извозване 

Депони- 
ране 

Почистване 
на 

териториите 
за 

общ.ползване 

2006 

Жилищни и 
нежилищни имоти на 
граждани 

Самоков 3.5 2.5 0.3 0.7 

села 3.5 2.2 0.3 1 

Боровец 4 2.7 0.3 1 

2007 

Жилищни и 
нежилищни имоти на 
граждани 

Самоков 3 2 0.3 0.7 

села 4 3 0.5 0.5 

Боровец 4 2.7 0.3 1 

Жилищни и бизнес 
имоти на фирми   5 3 1.5 0.5 

2008 

Жилищни и 
нежилищни имоти на 
граждани 

Самоков  3 2 0.3 0.7 

села 5 4 0.5 0.5 

Боровец 4 2.7 0.3 1 

Жилищни и бизнес 
имоти на фирми   5 3 1.5 0.5 

2009 

Жилищни и 
нежилищни имоти на 
граждани 

Самоков 2.2 1.3 0.2 0.7 

села 4 2.6 0.4 1 

Жилищни имоти на 
граждани 

Боровец 

4 2.6 0.3 1.1 

Не-жилищни имоти 
на граждани 5 3 0.4 1.6 

Жилищни и бизнес 
имоти на фирми   6 4 1 1 

1. За фирми, декларирали по-малко т фактически използваните контейнери, 
се прилага чл.17, ал.4 от Наредба №12 на Общински съвет – Самоков. 

2. За лица подали декларация по чл.67, ал.1 от ЗМДТ до 30 ноември на 
предходната година, както следва: 

2.1. За гр. Самоков, селата и вилните зони при честота на извозване 52 
пъти годишно: 

 За деклариран 1 брой контейнер “Бобър” – 820 лв; 

 За деклариран 1 брой контейнер 4 м3 – 3400 лв. 

2.2. За к.к. Боровец при честота на извозване за месеците януари, 
февруари, март и декември – ежедневно, за останалите – веднъж 
седмично: 

 За деклариран 1 брой контейнер “Бобър” – 1700 лв.; 

3. За юридически лица, недекларирали брой съдове за сметосъбиране, такса 
битови отпадъци се дължи в размер на 6 промила в т.ч.: 

 4.0 промила - сметосъбиране и сметоизвозване; 

 Промила – такса сметище; 

 Промила – хигиенизиране на обществени места 
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4. Независимо от декларираните данни и начислени такси по т.6 лицата 
заплащат дължимите такси по чл.67, ал.4 от ЗМДТ за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване пропорционално върху 
данъчната оценка/отчетна стойност по реда на т.7. 

5. За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, 
през който е преустановено ползването и. 

6. Такса за сметосъбиране и сметоизвозване не се събират за: 

 Незастроени имоти на физически лица; 

 Сгради на трафопостове; 

 Имотите, стопанисвани от звената на общинска бюджетна издръжка и 
общинска фирма “Мальовица” ЕООД, както и в случаите, когато общината 
не предоставя услугите и не извършва спомагателните разходи по тях. 

7. Заявления за освобождаване от такса за битови отпадъци се приемат 
съгласно сроковете, определени в Наредба №12 на Общински съвет – Самоков, 
от лица с погасени задължения за имота към датата на подаване на 
заявлението. 

8. Общински съвет възлага на Кмета на общината да организира отпечатване и 
изпращане на уведомителни писма до данъчно задължените лица за дължим 
данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци за 2009 г. 

9.2.1.2. Ред за заплащане на таксата, необходимост от 

промяна 

Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове:  

 До 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за 
която се дължи; 

 На гражданите, предплатили пълен годишен размер на такса „битови 
отпадъци” в срок до 31 март, се прави отстъпка от 5 на сто. 

Собственикът на ново придобити имоти дължи такса от началото на месеца, 
следващ месеца на придобиване на имота. 

Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, 
таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който 
ползването е започнало. 

За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, 
през който е преустановено ползването й. 

За незавършени сгради, които не са водоснабдени и електрозахранени не се 
дължи такса битови отпадъци след представяне на служебни бележки от 
съответните организации.  

Лицата декларирали до 31.12. на предходната година, че няма да ползват 
услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” поради неползване на даден имот 
през следващата година, се освобождават от заплащане на същата. 
Декларацията се подава в съответното кметство, по местонахождение на имота. 

Имотите декларирани от граждани като основни жилища не се освобождават от 
такса битови отпадъци. 

Освобождаването на лицата подали декларация от населените места на 
общината, извън гр. Самоков, става с решение на Обществения съвет към 
съответното кметство.  
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9.2.1.3. Процент на събираемост и разходи на жител 

  2006 2007 2008 2009 

Планирани приходи лв. 871800 850000 1407131 2259000 

Отчетени приходи лв. 1019664 885586 1185871 614350 

% на събираемост % 117% 104% 84% 27% 

Разходи на човек лв. 24.88 21.81 29.38   

От таблицата се вижда, че процентът на събираемост средно (такси смет) в 
общината е над 83 %. 

9.2.1.4. Очаквана промяна на таксата, следствие на 

изпълнението на заложените в програмата мерки за 

прилагане на законодателството и подобряване на 

качеството на услугите 

За да се постигне пълно покритие на разходите по системата за управление на 
отпадъците от 2012 г. (регионално управление на отпадъците) ще се наложи 
поетапно увеличение на таксите за населението.  

В таблицата е предложен модел на нарастване на таксите на населението в 
регион Костенец за периода 2010 – 2035 (фиксирани цени 2009 г.). Моделът е на 
регионално ниво. 

      /години 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Фактор на 
нарастване, 
предлагани такси 

- 1.26 1.26 1.25 1.20 1.20 1.20 1.20 1.15 

      /години 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Фактор на 
нарастване, 
предлагани такси 

1.03 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.02 1.00 1.00 

      /години 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
Фактор на 
нарастване, 
предлагани такси 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 1.00 - 

В таблицата е предложен фактор на растеж на бизнес таксата в регион Костенец 
за периода 2010 – 2035 (фиксирани цени 2009 г.). 

      /години 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Фактор на 
нарастване, 
предлагани такси 

1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.80 0.80 0.70 0.70 

      /години 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Фактор на 
нарастване, 
предлагани такси 

0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

      /години 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
Фактор на 
нарастване, 
предлагани такси 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 

9.2.2. Приходи от предоставяне на услуги за дейностите 

със строителни и производствени отпадъци 

Общината ще организира площадки за временно съхранение и последваща 
обработка на строителни отпадъци за рециклиране.  
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Раздробяването и друго третиране за рециклиране ще се извършва от нает 
изпълнител с мобилно оборудване. Общината ще начислява такса вход, 
достатъчна за възстановяване на извършените инвестиции и разходи за 
раздробяване и сортиране на отпадъците.  
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10. ЦЕЛИ  

10.1. Описание на целите 

Въз основа на анализа на съществуващата практика по управление на 
отпадъците и идентифицираните проблеми и несъответствия, както и при 
отчитане на изискванията на националното законодателството и политика и на 
конкретните условия и нужди на района, са определени основните цели на 
програмата за управление на отпадъците на Община Самоков.  

Целите на НПУО за период 2009 – 2013 г. следват принципите за управление на 
отпадъците, както са описани в Рамковата директива на ЕС като са адаптирани 
към националните условия.  

Основната цел на НПУО в България е да допринесе за устойчивото развитие 
чрез установяване на интегрирана рамка за управление на отпадъците и 
стратегия за управление на отпадъците включена в НПУО, която да доведе до:  

 Ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, 
причинени от образуваните отпадъци; 

 Подобряване на ефективността на използване на ресурсите;  

 Максимална отговорност на замърсителите; 

 Насърчаване на инвестициите и дейностите, свързани с управление на 
отпадъците. 

НПУО определя следните 10 стратегически цели при управление на отпадъците 
за периода 2009-2013, които са залегнали в програмата: 

 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците; 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, 
събиране и транспортиране на отпадъците; 

 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; Предотвратяване и 
намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; 

 Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 
прилагането на законодателството и политиката в областта; 

 Осигуряване на база данни за отпадъците; 

 Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за 
управлението на отпадъците в страната; 

 Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите 
„отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” при интегрирано 
управление на отпадъците; 

 Участие на обществеността; 

 Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци 
отпадъци. 

“Регионално сдружение за управление на отпадъците на община Костенец, 
Долна баня, Ихтиман и Самоков” в регион Костенец ще участва в постигане на 
стратегическите цели чрез дейностите, изброени по-долу. Част от стратегически 
цели ще се управляват и от МОСВ и не са описани в програмата.  
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10.1.1. Предотвратяване и намаляване на образуването на 

отпадъците; 

Инициативите за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци 
са насочени както към производителите на продукти – да използват така 
наречените - чисти технологии, така и към домакинствата, учебните заведения, 
промишлените предприятия, по-малките фирми, строителните предприемачи и 
т.н. Това ще доведе до повишаване на общественото съзнание. Ролята на 
общината в този процес е изключително важна и се състои в: 

 Минимизиране и намаляване на образуването на отпадъците чрез 
провеждане на обществени компании за информираност на населението. 
Кампаниите ще включват предложения за начините за предотвратяване и 
минимизиране на битовите отпадъци; 

 Извършване анализ и изследвания на генерираните количества и видове 
отпадъци;  

 Насърчаване въвеждането на схеми за повторна употреба, разделно 
събиране и предаване за рециклиране на отпадъци; 

 Въвеждане на подходящи икономически инструменти – например 
определяне на размера на такса „битови отпадъци” съобразно реално 
образуваните количества от съответното домакинство, а не на база 
данъчна оценка. Предполага се, че така съответния генератор ще намали 
генерирането на отпадъци; 

 По-голяма популярност на системата за разделно събиране на 
отпадъците и др.; 

 Организиране на кампании за информиране и обучение на 
обществеността за прилаганите схеми за еко-маркировка. 

Кампаниите ще включват и предложения за начините за предотвратяване и 
минимизиране на битовите отпадъци.  

 Извършване на анализ и изследвания на генерираните количества и 
видове отпадъци;  

10.1.2. Увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци 

Участие на общината в системата за разделно събиране на отпадъци, за които 
се прилага принципа „отговорност на производителя”. 

Кметът на общината организира изпълнението на задълженията за участие в 
системите за разделно събиране на територията й в съответствие с чл. 16, ал. 3, 
т. 5 ЗУО и с наредбата и предаване за оползотворяване на отпадъците. 

За тази цел общината осигурява: 

 Достатъчен административен капацитет и заинтересованост от страна на 
общинската администрация; 

 Участие на общината като допълнително звено между Организациите по 
оползотворяване и фирмите, извършващи дейности с отпадъците относно 
забавяне и оскъпяване изпълнението на задълженията на съответните 
производители и вносители. 

През 2007 г. общината въведе системата за разделно събиране на отпадъците в 
Община Самоков. На територията на общината разделното събиране е основно 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
НА ОБЩИНА САМОКОВ – 2010 – 2020 г. 

актуализация септември 2012 г. 117 

в гр. Самоков, к.к. Боровец, с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала Църква, с. Бели 
Искър, с. Радул и с. Марица. Общината има договори с фирма “РЕПАК” която 
извършва разделно събиране на отпадъците от опаковки. 

Предвидено е следното: 

 Доусъвършенстване на настоящите системи за разделно събиране на 
възобновяеми потоци отпадъци; 

 Въвеждане на нова разделна схема за събиране, която допълва и 
изгражда инфраструктурата в съответствие с целите, определени от 
действащото законодателство и политика в сектора; 

 Въвеждане на изисквания и процедури за разделяне на отпадъците при 
източника, разделно събиране и транспортиране на рециклируеми 
(включително и биоразградими) материали от потоците битови отпадъци в 
програмите за управление на отпадъците и договори за общински услуги 
за събиране на отпадъци; 

 Разширяване на обхвата за организирано събиране на количествата 
отпадъци за рециклиране и тяхното оползотворяване; 

 Упълномощаване на длъжностни лица, които да контролират спазването 
на забраната за изхвърляне на отпадъци, обозначени с маркировка за 
разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци. 

Националната програма за управление на отпадъците 2009 – 2013 г. предвижда 
рециклирането на отпадъците от строителството (СО) да е 20% през 2010 г, като 
нарасне до 35% през 2013 г. 

10.1.3. Подобряване на организацията по разделяне, 

временно съхранение, събиране и транспортиране 

на отпадъците 

Една от основните мерки, която се предвижда с общинската програма, е 
разширяването на обхвата на системата за организирано събиране и 
транспортиране на отпадъци до 100%. 

Усилията на общинска  администрация ще бъдат насочени към:  

 Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране и 
транспортиране на битови отпадъци; 

 Разширяване на нивото на услугите на общинските системи за 
организирано събиране на отпадъци;  

 Осигуряване на съвременни контейнери за събиране на отпадъците и 
съответното транспортно оборудване;  

 Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране 
на битови отпадъци;  

 Създаване на изисквания за допълнителни нови ефективни технологии и 
специализирани транспортни средства; 

 Създаване на системи за интегрирано управление на опасни, широко 
разпространени и едрогабаритни битови отпадъци (луминесцентни лампи, 
батерии, акумулатори, бои, лакове, отпадъци от електроника и електронно 
оборудване, мебели и т.н.); 

 Въвеждане на система за разделно събиране на хартия в държавните и 
общински администрации, и други административни и обществени сгради. 
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Определяне на изискванията към организациите за оползотворяване, за 
сътрудничество при въвеждането на разделно събиране в държавните и 
общинските администрации и институции, на общината, с които те имат 
договор; 

 Извършване анализ и изследвания на генерирани количества и видове 
отпадъци особено в малките населени места;  

 Изграждане на пунктове за предаване на опасни битови отпадъци и 
излезли от употреба гуми (договори за приемането им от лицензирани 
фирми от площадката на РЦУО); 

 Визуална проверка на системите с индивидуални съдове за събиране на 
битови отпадъци и отказ за приемане, в случай че бъдат открити 
забранени за депониране отпадъци; 

 Информиране на обществеността;  

 Оптимизиране на разходите за събиране и транспортиране на отпадъците 
(административни и експлоатационни). 

10.1.4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците  

Екологосъобразното обезвреждане на отпадъците е заложено в нормативните 
документи и международни Директиви за отпадъците, отразени изцяло в 
българското законодателство. 

За да се намали въздействието върху околната среда от депонирането на 
биоразградими общински отпадъци, Директива 1999/31/ЕС за състава на 
депонираните отпадъци, съдържа клауза за поетапно намаляване на 
количествата на депонираните биоразградими отпадъци.  

Националната програма за управление на отпадъците 2009 – 2013 г. предвижда 
рециклирането на отпадъците от строителството. 

До изпълнение на крайните цели Националната програма за управление на 
отпадъците предвижда прилагането на различни мерки.  

В общинската програмата за управление на отпадъците са включени следните 
дейности за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците: 

 Закриване и рекултивация на съществуващото депо за ТБО; 

 Засилване прилагането на контрола върху неконтролирано изхвърляне и 
неконтролирано изгаряне на отпадъци и др. неконтролирани методи за 
обезвреждане на отпадъци; 

 Поетапно редуциране на количествата на биоразградимите отпадъци от 
общото количество на биоразградимите отпадъци, депонирани на депото; 

 Въвеждане на разделно събиране и третиране на зелените отпадъци; 

 Насърчаване на домашното компостиране; 

 Изграждане на регионално депо, отговарящо на настоящите законови 
изисквания; 

 Редуциране на обема на депонираните рециклируеми отпадъци чрез 
предварително сепариране и изграждане на център за рециклиране; 

 Осигуряване прием на широк спектър отпадъци, различни от 
обикновените домакински отпадъци, като например: опасни домакински 
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отпадъци, ОЕЕО, ЕГО, градински отпадъци, рециклируеми материали и 
др. на РЦУО - Самоков; 

 Всички други фракции домакински отпадъци, като опасни отпадъци, 
ОЕЕО, които не се приемат от общинската система за сметосъбиране, ще 
бъдат приемани и сортирани в центъра за рециклиране, за да се 
гарантира, че отпадъците ще бъдат третирани в съответствие с целите на 
НПУО. 

10.1.4.1. Предотвратяване и намаляване на риска от стари 

замърсявания с отпадъци 

Риска от стари замърсявания се предотвратява с ликвидирането на всички 
нерегламентирани сметища и тяхното рекултивиране до възможност за 
използване на терените за селскостопански или горскостопански нужди.  

В общината поетапно са закрити нерегламентираните сметища. 

Предвидено е закриване и рекултивиране на общинското депо, в съответствие с 
изискванията на действащите нормативни документи: 

 Наредба №7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да 
отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на 
отпадъци (обн. ДВ бр.81 от 2004г.); 

 Наредба №8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване на отпадъци (обн. Дв, бр.83 от 2004 г.); 

 Указания за разработване на планове за привеждане на съществуващите 
депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания – МОСВ; 

 Наредба №26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени подобряване 
на слабо продуктивни земи и оползотворяване на хумусния слой. 

Изготвеният проект за закриване, включва дейностите: предепониране и 
преоткосиране на съществуващите отпадъци, полагане на запечатващ слой 
пръст по откоси, берми и билото, предотвратяване постъпването на 
повърхностни води в тялото на депото, изграждане на 3 бр. газови кладенци, 
отвеждане на инфилтрата от старото тяло на депото, изграждане на ограда. 
Предвиден е и мониторинг на съществуващото депо.  

За предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци в 
общинската програма по управление на отпадъците е залегнало следното:  

 Участие на община Самоков като водеща община в изграждането на 
Регионален център за управление на отпадъците, отговарящ на 
съвременните законови изисквания; 

 Предприемане на своевременни мерки за ликвидиране и почистване на 
локално замърсени терени от временно депониране на строителни 
отпадъци и сезонни отпадъци с битов и растителен произход; 

 Активно участие на всички кметства и кметски наместничества на 
територията на общината за предотвратяване образуването на локални 
замърсявания на територията на цялата община както и за тяхното 
своевременно отстраняване; 

 Засилено прилагане на контрола върху неконтролирано изхвърляне и 
неконтролирано изгаряне на отпадъци и др. неконтролирани методи за 
обезвреждане на отпадъци; 
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 Закриване, рекултивиране и мониторинг на общинското депо, което ще се 
използва до изграждане на Регионалния център за управление на 
отпадъците - Самоков; 

 Своевременно възлагане на дейностите по управление на отпадъците 
(чрез обществена поръчка). 

Всички тези мерки водят до преустановяване нерегламентираното депониране, 
предотвратяват замърсяването на почвите и водите в района. Предотвратява се 
риска за здравето на хората в районите в близост до депото.  

С евентуалното разрастване на системата за разделно събиране на отпадъците 
се надяваме делът на локално натрупване на отпадъци от опаковки, особено в 
извънградската зона, да намалее значително. 

10.1.5. Правно регулиране на управлението на отпадъците 

на местно ниво 

Актуализация на общинските наредби за събиране, съхранение и 
транспортиране на битови, строителни и широко разпространени отпадъци, в 
съответствие с изискванията и целите на националното законодателство. 
Актуализацията ще включва изискванията за събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата, взаимодействие със системите за управление при разделно 
събиране на отпадъци, участието в сдружения на общините в управлението на 
отпадъците на регионално ниво. 

С настоящата програма се планират и мерки за осигуряване на ефективното 
прилагане на законодателството на местно ниво:  

 Идентификация на лицата, образуващи големи количества отпадъци, 
подлежащи на специално регулиране – биоразградими отпадъци, 
опаковки и други видове масово разпространени отпадъци; 

 Периодични проверки за спазването на изискванията на националното и 
местното законодателство; 

 Прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на 
изискванията, с цел постигане на съответствие със законодателството; 

 Осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран 
персонал в общинската администрация;  

 Осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване 
и т.н.); 

 Въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на 
данни;  

 Ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките. 

10.1.6. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за 

отпадъците 

Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, 
събирането, оползотворяването и обезвреждането на различните видове 
отпадъци е от съществено значение за правилната оценка на съществуващото 
състояние и за осъществяване на ефективно планиране и контрол на дейностите 
по управление на отпадъците. 

Предвиждат се следните мерки: 
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 Въвеждане на информационна система за събиране и управление, за да 
се гарантират коректни данни за характеризиране на отпадъците във 
връзка с докладването, съгласно Директива 1999/31/ЕО за депонирането 
на отпадъци; 

 Дефиниране на отговорностите на различните звена за обработка на 
информацията;  

 Обезпечаване дейността с достатъчен персонал, техническо оборудване 
и подходящи софтуерни продукти;  

 Оценка на количеството и дела на отделните видове масово 
разпространени и други отпадъци, за които е въведена системата за 
разделно събиране;  

 Въвеждане на прогнози за евентуалното изменение на количеството и 
морфологичния съставът на отпадъците;  

 Участие в разработването и прилагането на централизирана 
информационна система за отпадъците за региона. 

10.1.7. Укрепване на административния капацитет на 

институциите, отговорни за управлението на 

отпадъците в страната 

В общинската програма за управление на отпадъците се предвижда следното:  

 Ревизия на административния персонал, отговорен за управление на 
отпадъците в община Самоков; 

 Приоритетно обучение на специалисти в общинската администрация, 
ангажирани в прилагането на законовите изисквания за управление на 
отпадъците; 

 Периодично обучение и квалификация на администрацията имаща 
отношение с контрола и извършването на проверка за спазване на 
изискванията за управлението на отпадъците; 

 Определяне участието и коопериране с другите общини в регионалното 
управление на оползотворяването или обезвреждането на отпадъци; 

 Провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на 
дейностите по управление на отпадъците; 

 Осигуряване на договори с фирми с подходяща техника и оборудване. 

10.1.8. Увеличаване на инвестициите в сектора и 

прилагане на принципите „отговорност на 

производителя” и „замърсителят плаща” при 

интегрирано управление на отпадъците 

Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за 
населението системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на 
отпадъците, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е 
предизвикателство за общините като цяло.  

За прилагането на принципа „замърсителят плаща”, в съответствие с 
изискванията на националното и европейското законодателство, се налага 
бъдещо нарастване на таксите, заплащани от домакинствата до нива, 
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позволяващи възстановяване на всички разходи за извършваните в момента 
дейности, както и за бъдещото въвеждане на нови съоръжения и услуги.  

При повишаването на таксите следва да бъде отчитано състоянието на местната 
икономика и поносимостта им, съобразно доходите на населението. 

Програмата предвижда: 

 Мерки за реално нарастване на „такса битови отпадъци”, с цел достигане 
на нива, покриващи дългосрочните разходи; 

 Определяне на конкретните дейностите по управление на отпадъците за 
които ще бъдат изразходвани средствата от постъпващи такси; 

 Определяне на такси за депониране на регионалното депо; 

 Обсъждане на възможностите за определяне и въвеждане на такса 
битови отпадъци на база обем и/или количества генерирани отпадъци, 
вместо въз основа на данъчната оценка на имотите; 

 Оценяване на възможности за въвеждане на допълнителна такса за 
депониране на отпадъците и създаване на по-благоприятни условия за 
рециклиране и оползотворяване, както и за акумулиране на допълнителни 
средства за ликвидиране на замърсявания с отпадъци; 

 Проучване на възможности за финансиране на изграждането на 
инфраструктурата по управление на отпадъците от ДБ, национални и 
международни финансови институции, както и привличане на инвестиции 
от частния сектор, под формата на публично-частни партньорства с цел 
намаляване на тежестта върху домакинските бюджети от разходите за 
управление на отпадъците.  

10.1.9. Участие на обществеността 

Участието на обществеността в цялостния процес на промени в сектора за 
управление на отпадъците има голямо значение. Населението е основен 
участник в процеса на управление на отпадъците, защото то е постоянен техен 
генератор и поради това трябва да бъде информирано за въздействието върху 
околната среда, причинено от обезвреждането на отпадъци, както и за 
възможностите и отговорностите относно предотвратяването и 
оползотворяването на отпадъците.  

За тази цел е предвидено: 

 Непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление на 
отпадъците и организирането на кампании за повишаване на 
общественото съзнание; 

 Редовно предоставяне на информация на населението за състоянието на 
околната среда по подходящ начин – радио, интернет, частен канал ТV, 
материали предоставени от общината; 

 Привличането на населението, неправителствени организации и 
заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по 
въпросите на управление на отпадъците; 

 Запознаване с начина за определяне на „такса битови отпадъци” и 
отчитането на изразходваните средства;  

 Провеждане на срещи с населението и запознаване с изискванията на 
законодателството и политиката за управление на отпадъците у нас и в 
света, с цел повишаване на общественото съзнание и промяна в 
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поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, 
свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на 
отпадъците;  

 Провеждане на обществени мероприятия свързани с управлението на 
отпадъците в общината; 

 Отчет за успеха на прилаганите мерки за управление на отпадъците. 

10.1.10. Управление на специфични потоци отпадъци, в 

съответствие с изискванията на националното 

законодателство 

Електрическо и електронно оборудване 

Предвидени са следните мерки, които задължително ще бъдат вземани под 
внимание при сключването на договорите (ако такива не са сключени до 
момента) с организациите по оползотворяване и/или на лицата, изпълняващи 
задълженията си индивидуално:  

 Определяне на места за разполагане на съдове, места за разделно 
събиране и площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО; 

 При определянето на броя и разположението на местата за разделно 
събиране на съответния вид ИУЕЕО се отчита броя на жителите в 
съответното населено място, като създадените от производителите и 
вносителите на ЕЕО системи за разделно събиране трябва да осигуряват 
най-малко 1 място на 10 000 жители; 

 Организиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на 
ИУЕЕО и сключване на договор с организация по оползотворяване, с 
предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) и/или с производителите и вносителите на ЕЕО, 
изпълняващи задълженията си индивидуално; (Община Самоков има 
сключен договор от 2010 г. до 2013 г. с „ИУЕЕО рециклиране” АД; 

 Производителите и вносителите на ИУЕЕО, предназначено за употреба в 
бита, създават системи за разделно събиране на ИУЕЕО, които трябва да 
осигуряват: 

o събиране от крайните потребители: чрез превозни средства – от 
местата, в които се образува ИУЕЕО, или чрез поставяне на съдове за 
събиране, разположени на мястото на продажбата на ЕЕО от същия 
вид или на друго достъпно място в района, в който се образува 
ИУЕЕО, или чрез оборудване на места за разделно събиране на 
ИУЕЕО; 

o предаване на събраното ИУЕЕО на площадки за временно 
съхраняване, съоръжения за предварително третиране, рециклиране, 
оползотворяване и/или обезвреждане; 

 ИУЕЕО, образувано извън бита, се събират разделно на мястото на 
образуване; 

 Изготвяне и утвърждаване на график за събиране на ИУЕЕО, образувано 
в бита, включващ не по-малко от 2 дати годишно. 

 Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с 
неконтролираното обезвреждане на ИУЕЕО и привличане на 
потребителите за участие в разделното им събиране. 
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Батерии и акумулатори 

Предвидени са следните мерки, които задължително ще бъдат вземани под 
внимание при сключването на договорите с организациите по оползотворяване 
и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално:  

 Осигуряване на съдове за събиране на негодни за употреба портативни 
батерии и акумулатори на 1000 жители на територията на гр. Самоков;  

 Осигуряване най-малко на едно място за поставяне на съдове за 
събиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори на 
5000 жители;  

 Включване в системата за разделно събиране на всички видове батерии и 
акумулатори, образувани в бита, които попадат в обхвата на Наредбата за 
изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за 
третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори; 

 Определяне на изискванията към местата за разполагане на съдове за 
събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията 
на общината; 

 Определяне на изискванията към маршрутите за транспортиране на 
отпадъците;  

 Контрол над изхвърлянето на батерии и акумулатори в съдове за смесени 
битови отпадъци; 

 Контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране и за 
предоставяне на информация относно депонираните отпадъци; 

 Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с 
неконтролираното обезвреждане на батерии и акумулатори, значението 
на символите, използувани за маркиране, изискванията при отделяне на 
батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие 
в системите за събиране; 

 Организиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на 
негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за 
предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 
обезвреждане. Сключване на договор с организациите по 
оползотворяване и/или с лицата, изпълняващи задълженията си 
индивидуално.  

Излезли от употреба моторни превозни средства  

 Изготвяне на планове, утвърдени от Общински съвет - гр. Самоков, за 
събиране на ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска 
собственост;  

 Определя на площадка за временно съхраняване на ИУМПС. 
Организиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на 
ИУМПС и предаването им за разкомплектоване чрез сключен договор 
между Общината и съответната фирма; 

 Сключване на договор с фирма, притежаваща необходимите документи за 
извършване на дейностите по събиране, временно съхраняване, 
транспортиране и разкомплектоване и/или оползотворяване и 
обезвреждане на образуваните отпадъци от ИУМПС; 

 Определяне на задълженията за извършване на контрол над лицата, 
експлоатиращи площадката за временно съхранение и за предоставяне 
на навременна информация; 
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 Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с 
неконтролираното разкомплектоване /обезвреждане на ИУМПС, части и 
елементи от тях и възможностите за предаване на ИУМПС. 

Отработени масла  

 Сключване на договор с фирма, притежаваща необходимите документи за 
извършване на дейностите по събиране на отработените масла и 
предаването им за предварително третиране, рециклиране, 
оползотворяване и/или обезвреждане ; 

 Организиране на дейностите по събиране на отработени масла и 
предаването им за предварително третиране, рециклиране, 
оползотворяване и/или обезвреждане;  

 Осигуряване най-малко на едно място за смяна на масла на 5000 жители;  

 Определяне на изискванията към местата за смяна на масла на 
територията на общината;  

 Въвеждане на задължения към лицата, които образуват отработени 
масла;  

 Контрол над местата за смяна на масла;  

 Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с 
неконтролираното обезвреждане на отработени масла и възможностите 
за смяна на отработени масла на територията на общината.  

Полихлорирани бифенили/ Полихлорирани терфенили  

Съгласно действащото законодателство, общината няма задължения за участие 
в инвентаризацията и постепенното обезвреждане на оборудването, замърсено с 
ПХБ/ПХТ. 

Утайки от градските пречиствателни станции за отпадъчни води  

Общината Самоков има изградена ПСОВ. Част от населението на общината (в 
по-малките села) - използва септични ями и попивни кладенци. При почистване 
на самата канализация и колекторите, утайките се изхвърлят на депото.  

При функциониране на Регионалния център за управление на отпадъците - 
Самоков, на депото ще се приемат само предварително третирани утайки от 
ГПСОВ. 

Ще бъдат определени изискванията и процедури за контрол на утайките, 
постъпващи за оползотворяване съвместно с биоразградимите битови отпадъци. 

Ще се определи начина на отчитане на количествата при оразмеряване на 
капацитета на съоръжението за оползотворяване на биоразградимите битови 
отпадъци. 

Отпадъци от опаковки  

Общинската програма предвижда за изпълнение следните мерки:  

 Разширяване обхвата на системата за разделно събиране; 

 Своевременно сключване на договори с лицензирани фирми за 
дейността; 

 Определяне на изискванията към местата за разполагане на съдове за 
събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината ; 

 Определяне на изискванията към маршрутите за транспортиране на 
отпадъците; 
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 Задължаване на собствениците или наемателите на търговски обекти, 
домсъветите, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища и 
др. да се отнасят съзнателно към разделното събиране и да използват 
специализираните съдове по предназначение;  

 Контрол над изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдове за смесени 
битови отпадъци; 

 Контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране; 

 Въвеждане на изисквания и ред за предоставяне на информация на 
общината от лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране; 

 Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с 
неконтролираното обезвреждане на отпадъците от опаковки, значението 
на символите, използувани за маркиране и възможностите за участие в 
системите за разделно събиране. 

Отпадъци от хуманната медицина  

Депонирането на инфекциозни отпадъци е забранено от националното 
законодателство.  

Съгласно принципа „замърсителят плаща”, болниците и другите лечебни и 
здравни заведения са отговорни за безопасното управление на образуваните 
отпадъци в резултат на тяхната дейност.  

За подобряване на практиките по управление на отпадъците от лечебните 
заведения и създаването на интегрирана мрежа от съоръжения за третирането 
им са обхванати всички лечебни и здравни заведения на територията на 
общината.  

В тази връзка в програмата е включено: 

 Уточняване и картотекиране на всички на лечебните и здравни заведения 
разположени на територията на общината, които генерират болнични 
отпадъци; 

 Специално внимание на новосъздадените ветеринарни лечебници и 
хосписи. 

В картотекирането ще бъде включено: 

 Адрес/местоположение на лечебното заведение; 

 Съдебна регистрация на лечебното заведение (по Търговския закон, 
Закон за кооперациите и други); 

 Вида на собствеността (общинска, държавна, смесена, частна), като се 
посочва процентното участие на общината/държавата. 

Ще бъдат уточнени: 

 Видовете отпадъци, които се генерират от съответното лечебно 
заведение, съгласно Приложение № 1 - Списък на отпадъците на Наредба 
№3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 
44/25.05.2004 г.); 

 Описание на съоръженията и инсталациите за третиране на различните 
видове отпадъци от лечебните заведения, тяхното местоположение на 
територията на общината, капацитет; 

 Информация за финансовите средства, изразходвани за управление на 
отпадъците при лечебните заведения с общинско участие. 
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Поради липса на собствено съоръжение за обезвреждане на опасните болнични 
отпадъци на територията на болничните заведения и на територията на 
общината, опасните отпадъци се предават на лицензирана фирма. Предаването 
на отпадъците се извършва от определения със заповед на Управителя на 
лечебното заведение дезинфектор, един път месечно, след измерване на 
количеството и попълване на документация по Наредба 10 на МОСВ. 

Едрогабаритни отпадъци  

В националното законодателство не са въведени задължения за разделно 
събиране или ограничаване на депонирането на едрогабаритни битови 
отпадъци.  

 Постепенно ще бъдат въведени изисквания и мерки за разделното им 
събиране и оползотворяване с цел намаляване на обема на депонираните 
отпадъци и удължаване полезния живот на регионалното депо за 
отпадъци; 

 Ще бъде въведен задължителен и строг контрол при отделянето на 
неоползотворими материали и опасни вещества (съдържащи се в 
едрогабаритните отпадъци) и предаването им за обезвреждане; 

 Проучване възможността и провеждане на кампании (веднъж или няколко 
пъти в годината) за събиране на отпадъците от домовете или 
предаването им на определени от общината места; 

 Ще се популяризира новоизградения център за рециклиране на РЦУО - 
Самоков. 

Негодни за употреба автомобилни гуми  

С цел изпълнение на забраната за депониране на пневматични и автомобилни 
гуми на територията на общината в програмата се предвижда следното: 

 Осъвременяване на организацията за разделно събиране и предаване за 
оползотворяване на негодните за употреба гуми на лицензирана фирма; 

 Сключване на договори с организации по оползотворяване. 

10.2. Подходи за постигане на целите – определяне на 

тактиката за решаване на проблемите 

“Регионално сдружение за управление на отпадъците на община Костенец, 
Долна баня, Ихтиман и Самоков” в регион Костенец ще участва в постигане на 
стратегическите цели чрез дейностите и мерките, предвидени в програмата, 
прилагане на националното законодателство и политика на местно ниво. 

За да се постигнат националните цели са определени регионални индикативни 
цели.  

МОСВ е разработило индикативни регионални цели за определени фракции 
отпадъци, с цел да бъдат изпълнени основните национални цели, които 
отговарят на настоящата Рамкова директива за отпадъците 2008/98/EO, от 22 
ноември 2008 г.  



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
НА ОБЩИНА САМОКОВ – 2010 – 2020 г. 

актуализация септември 2012 г. 128 

 

Индикативните цели на НПУО, които са от значение за “Регионално сдружение за 
управление на отпадъците на община Костенец, Долна баня, Ихтиман и 
Самоков” в регион Костенец са представени в таблицата по-долу: 

Рециклиране/оползотворяване на 
отпадъчни фракции 

2009 2010 2011 2012 2013 

Общински отпадъци (регион 
Костенец) 

- 16.95% 24.47% 28.78% 30.31%) 

Отпадъци от опаковки 45% 47% 49% 52% 54.9% 

- Хартия 60% 60% 60% 60% 60% 

- Стъкло 46% 51% 55% 59.6% 60% 

- Метали  50% 50% 50% 50% 50% 

- Дърво 15% 15% 15% 15% 15% 

- Пластмаса 17% 19% 20% 22% 22.5% 

Строителни отпадъци - 20% 25% 30% 35% 

Излезли от употреба моторни 
превозни средства 

81% 82% 82% 83% 84% 

Отпадъчни батерии и акумулатори 5% 12% 25% 30% 35% 

Отработени масла и петролни 
продукти 

30% 35% 40% 40% 40% 

Рециклиране и оползотворяване на общински отпадъци 

В съответствие с Рамковата директива за отпадъците, всички страни членки на 
ЕС са задължение да рециклират и възстановяват 17% от общо генерираните 
общински отпадъци до 2010 г., като до 2013 г. това изискване се величава до 
33%. 

За да се постигнат националните цели са определени регионални индикативни 
цели. Министерството на околната среда и водите е разработило индикативни 
краткосрочни цели (2009-2013 г.) за частта от общинските битови отпадъци в 
регион Костенец, която следва да се рециклира и оползотвори: 16.95% (2010 г.), 
24.47% (2011 г.), 28.78% (2012 г.), 30.31% (2013 г.). Не са определени 
допълнителни индикативни цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъци 
след 2013 г. 

Рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци 

В България през 2010 г. трябва да бъдат рециклирани 20% от отпадъците от 
разрушителни дейности и строителни отпадъци, а до 2013 г., трябва да бъдат 
рециклирани 35%.  

Общината следва да разпореди на генераторите на строителни отпадъци да 
извършват сепариране при източника. Общината определя площадки за 
временно съхранение на строителните отпадъци до влизане в сила на 
Националната програма за управление на строителни отпадъци. 

Рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки 

Според законодателството на ЕС, България е задължена да гарантира, че до 
2009 г. са рециклирани 45% от всички опаковъчни материали, които да достигнат 
54,9% в края на 2013 г. 

Националните цели са разделени в 5 фракции: хартия, стъкло, метал, пластмаса 
и дърво. Целите за оползотворяване на хартия (60%), метал (50%) и дърво (15%) 
са постоянни през целия период. Оползотворяването на стъкло следва да се 
увеличи от 46% през 2009 г. до 60% през 2013 г., а целта за пластмасите се 
очаква да се увеличи от 17% (2009 г.) до 22,5% (2013 г.). 
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Рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства 

България трябва да рециклира от 81% до 84% от излезлите от употреба 
автомобили. Няма изготвени специфични цели за регион Костенец. 

Рециклиране и събиране на отпадъци от батерии и акумулатори 

Събирането на отпадъци от батерии и акумулатори на национално ниво трябва 
да се увеличи от 5% през 2009 г. до 35% през 2013 г. 

Отработени масла и петролни продукти 

Националните цели за повторна употреба на отработени масла и петролни 
продукти са 30% през 2009 г., които да достигнат 40% през 2013 г. 
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10.2.1. Индикатори за постигане целите на програмата 

№ Цел Основни индикатори за постигане на цел 
1 Предотвратяване и намаляване 

на образуването на отпадъците 
 сравнение на количеството образувани битови 

отпадъци спрямо предходни години; 
 процент на обхванато население от системи за 

събиране на опасни битови отпадъци; 
 работеща база данни; 
 използване на “чисти технологии от 

производителите на продукти; 
 повишена екокултура на населението. 

 Увеличаване на количествата 
рециклирани и оползотворени 
отпадъци. Предложена 
технология за предварително и 
поетапно постигане на 
оползотворяване на отпадъците 

 изградена система за събиране, съхранение на 
РЦУО с работещ ЦР на опасни отпадъци от 
домакинствата; 

 количества разделно събрани опасни отпадъци от 
домакинствата; 

 количество рециклирани /оползотворени отпадъци 
и съотношението им спрямо общото количество 
образувани отпадъци; 

 изградена инсталация за компостиране на „зелени 
отпадъци” на РЦУО след 2019 г.; 

 въведени в експлоатация инсталации за 
рециклиране.  

3 Подобряване на организацията 
по разделяне, временно 
съхранение, събиране и 
транспортиране на отпадъците 

 усъвършенствана системата за събиране на 
зелени отпадъци от общинска фирма по 
озеленяване и компостиране на РЦУО; 

 количества събрани ЕГО на РЦ в РЦУО;  
 планиране на система за събиране на отпадъци от 

отопление на твърдо гориво /сгурия/ в еднофамилни 
къщи. 

4 Екологосъобразно обезвреждане 
на отпадъците 

 ликвидиране на локални замърсявания с битови и 
строителни отпадъци;  

 намаляване замърсителите в инфилтрата от 
РЦУО - показатели на ПСОВ.  

 Предотвратяване и намаляване 
на риска от стари замърсявания 
с отпадъци 

 извършена рекултивация на общинското депо за 
ТБО. 

5 Осигуряване на база данни за 
отпадъците  

 въвеждане на информационна система за 
събиране и управление на отпадъците; 

 дефиниране на отговорностите на различните 
звена за обработка на информацията;  

 оценка на общото количество на образуваните 
отпадъци и дела на отделните видове. 

6 Правно регулиране на 
управлението на отпадъците и 
ускоряване прилагането на 
законодателството и политиката 
в областта 

 актуализирана наредба, издадена съгласно 
разпоредбите на чл. 19 от ЗУО. 

7 Укрепване на административния 
капацитет на община / 
сдружение 

 създаден и функциониращ екип за управление на 
Сдружението;  

 проведени обучения по управление на отпадъците 
на общинската администрация/сдружение. 

8 Увеличаване на инвестициите в 
сектора и прилагане на 
принципите „отговорност на 

 определяне на такса за депониране; 
 привличане на инвестиции от частния сектор, под 
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производителя” и „замърсителят 
плаща” при интегрирано 
управление на отпадъците 

формата на публично-частни партньорства. 

9 Участие на обществеността  брой проведени информационни кампании. 

10 Управление на специфични 
отпадъчни потоци 

 количество приемане  на опасни отпадъци от 
домакинствата в РЦ; 

 сключени договори с фирми по оползотворяване. 
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11. ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ  

11.1. Безвъзмездно финансиране на инвестиционни 

проекти 

Мерките по управление на отпадъците, планирани в обхвата на настоящата 
програма проектите за региона са получили финансова подкрепа от Програма 
ИСПА – проект към договор за техническа помощ EuropeAID/124484/D/DV/BG 
„Управление на отпадъците в регион Луковит, Стара Загора и Костенец”. От 
Структурните фондове/ Кохезионния фонд в съответствие с Националната 
стратегическа референтна рамка (НСРР), Националния план за развитие и ОП 
„Околна среда 2007-2013 г.” е предвидено финансиране на РЦУО - Самоков в 
рамките на програмен период 2009-2013 г.  

Прилагането на мерките по ОПОС ще допринесе за изпълнението на основния 
приоритет на НСРР, а именно „подобряване на базисната инфраструктура”, чрез 
инвестиции в инфраструктура свързана с опазване на околната среда и в 
частност – управление на отпадъците. 

На територията на страната са обособени няколко региона, в които се базират 
регионални съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци. 

Един от тези региони е регион Костенец. Регионът включва общините Костенец, 
Ихтиман, Долна баня и Самоков, област София. Местоположението на основната 
площадка, избрана за регионално депо е в гр. Самоков. 

Регистрирано е сдружение по реда на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел “Регионално сдружение за управление на отпадъците на 
община Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков” в регион Костенец. 

Подготвя се пълен пакет документация и формуляр за кандидатстване за 
финансиране със средства от Структурните /Кохезионния фондове на 
краткосрочните приоритетни инвестиционни компоненти от 20-годишните 
инвестиционни програми. 

Максималната налична безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 
2007 – 2013 г.“ възлиза на 4,363,981 евро или 8535205 лв. 

Финансирането на Фаза 1 на проекта „Изграждане на регионално депо за 
управление на отпадъците” се предвижда да се извърши по Приоритетна ос 2 на 
„ОПОС 2007-2013 г.” с помощта на следните финансови източници: 

Задължителният принос на бенефициента определен от МОСВ е 5% от 
допустимите разходи.  

Безвъзмездна помощ – в размер до 95% от допустимата инвестиционна стойност 
на проекта. 

Безвъзмездната помощ се формира със средства от ЕФРР (85% от 
безвъзмездното финансиране) и Националния бюджет на РБ (15% от 
безвъзмездното финансиране). 

Собственото финансиране се формира със средства на общините, формиращи 
Регионалното сдружение в региона. Тези средства се разпределят 
пропорционално спрямо населението на всяка една община, съгласно Решение 
№5/11.05.2009 г. на „Регионално сдружение за управление на отпадъците на 
община Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков” в регион Костенец. 
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Инвестиционните разходи свързани с бъдещо регионално управление на 
отпадъците са съгласно изготвеното „Прединвестиционно проучване за 
управление на отпадъците в регион Костенец” и отчитат капиталовите 
инвестиции свързани с реализацията на инвестиционния проект. 

Регионалният център за управление на отпадъците гр. Самоков се предвижда да 
се изгради близо така че в бъдеще да може да се разположат всички съоръжения 
предвидени с най-малко разходи. Предвижда се инвестицията да се изпълни в 
няколко фази:  

Първоначално ще се изградят само следните елементи (фаза 1): 

 Външни връзки; 

 Клетка I за регионалното депо; 

 Част от вътрешните пътища и съпътстващата инфраструктура, 
обслужваща клетка I на регионалното депо; 

 Мерки за мониторинг и защита на околната среда (Пречиствателна 
станция за инфилтрат, резервоари за техническа вода, мониторингови 
кладенци и др.) 

 Необходима инфраструктура (вкл. кантар, административни и технически 
сгради, охранителни канавки, ограда и др.); 

 Център за Рециклиране. 

Във фаза 2 се предвижда изграждането на: 

 Площадка за компостиране на зелени отпадъци; 

 Клетка II за регионалното депо; 

 Система за улавяне и изгаряне на газовете; 

 Закриване на Клетка I. 

Във фаза 3 се предвижда изграждането на 

 Клетка III за регионалното депо; 

Инвестиционните разходи представени в Инвестиционния план са следните: 

 Разходи за закупуване на земя; 

 Разходи за планиране и проектиране; 

 Разходи за строителство на съоръжения включени в системата за 
управление на отпадъците и изграждането на съответната структура; 

 Разходи за закупуване на оборудването и машините за експлоатация на 
съоръжения, както и разходите за тяхната бъдеща подмяна при изтичане 
на експлоатационния им срок; 

 Техническа помощ за общинска администрация, надзор по време на 
строителството и публичност. 

Предвижда се финансиране на фаза I на проекта за „Изграждане на регионален 
център за управление на отпадъците да се изпълни със средства по „ОПОС 
2007-2013 г.” Първоначалните инвестиции за изпълнението на фаза I на проекта 
са както следва: 
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Регионални дейности – общи за всички членове на Сдружението за управление на отпадъците в региона 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН НА РЦУО 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 

2011 2018 2021 2026 2028 2031 2036 

лв. лв. лв. лв. лв. лв. лв. 

Разходи за придобиване на земя 162,500             

Разходи за подготовка на проекта (проектиране и др. 200,000             

Разходи за строителство 7,372,000 6,057,500 2,980,000 3,800,000 3,380,000   3,780,000 

Разходи за доставка на мобилно оборудване 701,400 157,500 698,300   78,800 698,300   

Разходи за строителен надзор 440,530 341,038 167,840 209,000 185,900 3,940 207,900 

Разходи за управление на проекта и публичност 220,266 170,519 83,920 104,500 96,890 1,970 103,950 

Непредвидени разходи 737,200 605,750 298,000 380,000 339,970   378,000 

ОБЩА СТОЙНОСТ, без ДДС  9,833,896 7,332,307 4,228,060 4,493,500 4,081,560 704,210 4,469,850 

ОБЩА СТОЙНОСТ на разходите, с ДДС  11,768,175 8,798,768 5,073,672 5,392,200 4,897,872 845,052 5,363,820 
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11.2. Инвестиционен план за системата за управление на 

отпадъците – Община Самоков  

В рамките на договор за Техническа помощ към МОСВ, избрания консултант -  
РНЕП е представил за целия регион Костенец 20-годишен инвестиционен план 
на системата за управление на отпадъците (ИПСУО) - разделен на краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен.  

Таблиците по-долу показват конкретно необходимите инвестиции – 
инвестиционния план за община Самоков. Първоначалните инвестиции се 
приема да се изпълнят през 2011 г. (годината 0), с цел да се даде възможност 
изпълнението да започне през 2012 г. (година 1). Строителните работи за ЦР са 
включени в общите разходи на новия Регионален център за управление на 
отпадъците, само разходите за оборудване са показани в отделна бюджетна 
линия. 

Дяловото участие на общината в РСУО е в размер на 51% от финансирането на 
регионалните дейности, съгласно Решение №5/11.05.2009 г. на „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците на община Костенец, Долна баня, 
Ихтиман и Самоков” в регион Костенец.  

Предвижда се финансиране на фаза I на проекта да се изпълни със средства по 
„ОПОС 2007-2013 г.”  

Краткосрочен инвестиционен план за периода 2011- 2015 г. 

Инвестиции с ДДС 2011 2012 2013 2014 2015 
Краткосрочен 

план  
2011 – 2015 г. 

Съхранение на отпадъци  77,279 92,621 94,371 96,122 97,872 458,266 

Събиране  0 0 0 0 0 0 

Сепариране 0 0 0 0 0 0 

Компостиране 0 0 0 0 0 0 

Ново депо 5,947,887 0 0 0 0 5,947,887 

Старо депо 0 3,269,550 0 0 0 3,269,550 

ЦР 53,882 0 0 0 0 53,882 

СО 0 0 0 0 0 0 

ЕГО 0 0 0 0 0 0 

Общо, с ДДС  6,079,048 3,362,171 94,371 96,122 97,872 9,729,584 

Средносрочен инвестиционен план за периода 2016- 2020 г. 

Инвестиции с ДДС  2016 2017 2018 2019 2020 
Средносрочен 

план 
2016-2020 г. 

Съхранение на отпадъци  108,374 110,124 111,875 113,625 115,375 559,373 

Събиране  0 0 0 0 0 0 

Сепариране 0 0 0 0 0 0 

Компостиране 0 0 0 1,266,951 0 1,266,951 

Ново депо 0 0 3,220,421 0 2,156,596 5,377,017 

Старо депо 0 0 0 0 0 0 

ЦР 0 0 0 0 0 0 

СО 0 0 0 0 0 0 

ЕГО 0 0 0 0 0 0 

Общо, с ДДС  108,374 110,124 3,332,295 1,380,576 2,271,971 7,203,341 
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Дългосрочен инвестиционен план за периода 2021- 2030 г. 

Инвестиции 
с ДДС 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Дълго-
срочен 
план  

2021-2030 

Съхранение 
на отпадъци  117,126 118,876 120,772 122,668 124,564 126,461 92,621 94,371 96,122 97,872 1,111,453 

Събиране  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сепариране 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Компостиране 0 0 0 0 0 0 0 0 51,810 0 51,810 

Ново депо 407,569 0 0 0 0 2,750,022 0 2,446,072 0 0 5,603,663 

Старо депо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЦР 51,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,843 

СО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо, с ДДС  576,537 118,876 120,772 122,668 124,564 2,876,483 92,621 2,540,444 147,932 97,872 6,818,769 

Инвестиционни разходи за закриване на старото депо в общината (цените са 
в лв., фиксирани към средата на 2009 г.) 

Закриване на 
старо депо 

Разходи в лева без ДДС 
Обща 

стойност, 
без ДДС 

Обща 
стойност, 

с ДДС 

СМР 
Технически 

резерв 
5% 

Финансов 
резерв  

5% 

Надзор на 
строителството 

5% 
лв. лв. 

Самоков 2,369,239 118,462 118,462 118,462 2,724,625 3,269,550 

Експлотационни разходи за закриване на старото депо в общината (цените 
са в лв. без ДДС) 

Закриване на 
старо депо 

Годишни оперативни разходи в лева без ДДС 

Мониторинг 
Събиране и 

преработване 
на инфилтрат 

Поддръжка Общо 

Самоков 7,500 14,000 6,000 27,500 

Инвестиционните разходи са определени на база на фиксирани цени от 2009 г.  

Оценените разходи за закриване на старото депо са 2369239 лева, което трябва 
да се извърши след 2012 г. Тези разходи ще се финансират от общинския 
бюджет по реда на ПМС №209/2009 г. за осигуряване на източниците на 
финансиране изграждането на регионалните системи за управление на битовите 
отпадъците, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битови 
отпадъци и закриването на общински депа за битови отпадъци, които не 
отговарят на изискванията на Наредба №8 от 2004 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83 от 
2004 г.; изм., ДВ, бр.87/2007 г.). 
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12. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Планът за действие обхваща периода 2011 – 2030 г. и включва основните мерки 
и дейности, предвидени за изпълнение на поставените в Програмата цели. 
Структурата на Плана за действие е съобразена с целите и приоритетите на 
програмата.  

Планът отразява основно регионализацията в УО в контекста на Кандидатстване 
по ОПОС за изграждане на РЦУО - Самоков и произтичащите от това действия. 

Краткосрочният план за действие обхваща период – 2011 – 2015 г. 

Средносрочният план за действие обхваща период – 2016 – 2020 г. 

Дългосрочният план за действие обхваща период – 2021 – 2030 г. 
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Краткосрочен план за действие 2011 – 2015 

 

 

 

№ Цел/дейност 
Начален 

срок 
Краен 
срок 

Отговорна институция 
Очаквани 
разходи 

лева 

Предлагани източници за 
финансиране 

1. Предотвратяване и намаляване на 
образуването на отпадъците 

     

1.1. Информационна кампания за насърчаване 
въвеждането на схеми за повторна употреба, 
разделно събиране и предаване за 
рециклиране на отпадъци 

2011 2015 

Общината - Отдел „Екология” 7500 Общински бюджет 

1.2 Възлагане на проучване за определяне на 
най-подходящия за общината механизъм за 
диференцирано заплащане на такса битови 
отпадъци съобразно реално образуваните 
количества от съответното домакинство, а не 
на база данъчна оценка 

2011 

Общината - Отдел „Екология” 1500 Общински бюджет – такса битови отпадъци 

1.3 Организиране на кампании за информиране и 
обучение на обществеността за прилаганите 
схеми за еко-маркировка – Празници на 
града, пролетно и есенно почистване 

2011 2012 

Общината – Отдел „Екология” 5000 Общински бюджет 
Възможности за финанасиране по 
оперативни програми  

1.4 Организиране на мероприятията за 
популяризиране на схемите за „еко-
маркировка” и повишаване на екологичното 
съзнание на купувачите 

2012 2013 

Общината - Отдел „Екология” 5000 Общински бюджет 
Възможности за финансиране по 
оперативни програми 

1.5 Провеждане на информационни кампании за 
въвеждане на “чисти технологии” от 
производителите на продукти и повишаване 
обществената информираност и екокултура 

2012 2015 

Общината - Отдел „Екология” 
Фирми производители в региона  
 
Организация по оползотворяване  

20000 Организацията по оползотворяване и 
Фирмите производители в региона 

№ Цел/дейност 
Начален 

срок 
Краен 
срок 

Отговорна институция 
Очаквани 
разходи 

лева 

Предлагани източници за 
финансиране 
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2 Увеличаване на количествата 
рециклирани и оползотворени 
отпадъци 

     

2.1 Запознаване на обществеността с Център за 
Рециклиране , като място за предаване на 
битови опасни отпадъци, зелени отпадъци и 
разделно събрани отпадъци – разпечатване 
на информационни брошури/работа със 
журналисти  

2011 2012 

Общината – Кмет и Отдел 
„Екология” 
 
Регионално сдружение за 
Управление на отпадъците 

5000 

Общински бюджет 
 
Бюджет на Регионалното сдружение за 
Управление на отпадъците  

2.2 Включване на повече населени места от 
общината в схемата за разделно събиране – 
доставка на съдове  

2011 2015 
Общината - Отдел „Екология” 
 
Организация по оползотворяване 

20000 Организация по оползотворяване 

2.3 Закупуване на контейнери за домашно 
компостиране на биоразградими отпадъци и 
раздаване на населението 

2011 2015 Общината - Отдел „Екология”  25000 Общински бюджет 

2.4 Контрол и мониторинг на системата за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки 
от населението  

2011 2015 Общината - Отдел „Екология”  Общински бюджет 

2.5 Упълномощаване на длъжностни лица, които 
да контролират спазването на забраната за 
изхвърляне на отпадъци, обозначени с 
маркировка за разделно събиране, в 
контейнери за смесени битови отпадъци. 

2011 2015 Общината – кмет   Общински бюджет 

№ Цел/дейност 
Начален 

срок 
Краен 
срок 

Отговорна институция 
Очаквани 
разходи 

лева 

Предлагани източници за 
финансиране 

3. Подобряване на организацията по 
разделяне, временно съхранение, 
събиране и транспортиране на 
отпадъците 

     

3.1. Повишаване качеството на предлаганите услуги 
за събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци, автопарк 

2011 2015 Общината – кмет  Общински бюджет 

3.2. Осигуряване на контейнери за сметосъбиране 
/подмяна на амортизирани/ 

2011 2015 Общината – кмет 458266 Общински бюджет 
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1. Индикативно, процентно участие на община Самоков е 51%, от тях 5% са собствено участие. 

3.3 Оптимизиране на честотата и маршрутите за 
събиране и транспортиране на битови отпадъци 

Периодично Общината   

4. Екологосъобразно обезвреждане на 
отпадъци 

     

4.1 

Изграждане на РЦУО- Самоков  2011 2012 

Изпълнител 
Кмет на общината 
Отдел „Екология” 
Рег. сдружение 

6001769
1
 

ОПОС 
Национален бюджет  
Общински бюджети на общините в 
сдружението  

5. Предотвратяване и намаляване на риска 
от стари замърсявания с отпадъци 

     

5.1. 

Възлагане на дейностите по поддръжка на 
съществуващото общинско старо депо и 
предотвратяване на създаването на нови 
нереглементирани сметища  

2011 2012 Кмет на общината 
Отдел „Екология 

1200000 Общински бюджет 

5.2 
Закриване и рекултивация на съществуващото 
депо за ТБО /разходи по СМР/ 

2012 2013 Община – кмет  2369239 
Общински бюджет  
Национален бюджет ПМС 209 

5.3 

Засилено прилагане на контрола върху 
неконтролирано изхвърляне и неконтролирано 
изгаряне на отпадъци и др. неконтролирани 
методи за обезвреждане на отпадъците 

Ежегодно 
Кмет на общината 
Отдел „Екология” 
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№ Цел/дейност Начален срок 
Краен 
срок 

Отговорна институция 
Очаквани 
разходи 

лева 

Предлагани източници за 
финансиране 

6. Осигуряване база данни за 
отпадъците 

     

6.1. 

Разработване и прилагане на 
централизирана информационна система за 
отпадъците – създаване на база данни за 
количества и вид отпадъци  

2011 
Общинска администрация 
Регионално Сдружение за 
управление на отпадъците  

5000 Общински бюджет 

7. Правно регулиране на управлението 
на отпадъците и ускоряване 
прилагането на законодателството и 
политиката в областта 

     

7.1 

Актуализиране на наредбата за управление 
на отпадъците и поддържане на чистотата 
издадена съгласно разпоредбите на чл. 19 от 
ЗУО 

2011 2012 
Общински съвет 
Кмет на общината 
Отдел „Екология”  

1000 Общински бюджет 

8. Укрепване на административния 
капацитет на община / сдружение  

     

8.1. 
Назначаване/определяне на един общински 
служител, който да администрира единствено 
въпросите на управлението на отпадъците 

2011 2012 
Кмет на общината 
Отдел „Екология”  

5000 Общински бюджет 

8.2 Подбор на персонал за работа в РЦУО 2012 2013 
Кмет на общината 
Отдел „Екология” 
Регионално сдружение 

5000 Общински бюджет 

8.3 
Провеждане на обучения по управление на 
отпадъците на общинската 
администрация/сдружение 

Ежегодно 
Отдел „Екология” 
Регионално сдружение 

7000 Общински бюджет 
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№ Цел/дейност Начален срок 
Краен 
срок 

Отговорна институция 
Очаквани 
разходи 

лева 

Предлагани източници за 
финансиране 

9. Увеличаване на инвестициите в 
сектора и прилагане на принципите 
„отговорност на производителя” и 
„замърсителят плаща” при 
интегрирано управление на 
отпадъците 

     

9.1 Определяне на такса БО –такса вход РЦУО Ежегодно 
Общински съвет 
Регионално сдружение 

 
Общински бюджет 

9.2 
Привличане на инвестиции от частния сектор, 
под формата на публично-частни 
партньорства 

Ежегодно 
Кмет на общината 
Отдел „Екология” 

 
Общински бюджет 
Частни инвеститори  

10. Участие на обществеността      

10.1 

Провеждане на информационни кампании за 
повишаване на общественото съзнание,  за 
осъзнаване на екологимните рискове, 
свързани с изчерпване на ресурсите, 
генерирането и обезвреждането на 
отпадъците  

2011 2015 

Кмет на общината 
Отдел „Екология” 
Организации по 
оползотворяване 

10000 
Общински бюджет/ Организации по 
оползотворяване 

11. Управление на специфични отпадъчни 
потоци 

     

11.1 

Сключване на договори с фирми по 
оползотворяване/контрол върху дейностите 
по третиране на отпадъците от специфичните 
потоци  

2011 2015 
Кмет на общината 
Организации по 
оползотворяване 

 
Бюджет на фирмите по 
оползотворяване  

11.2 

Разработване и прилагане на 
информационна система за количеството на 
приетите опасни отпадъци от домакинствата 
на РЦ в РЦУО-Самоков и отчитането им 
пред ОбС и Регионалното сдружение 

 

2012 2013 

Общинска 
администрация 
Общински съвет 
 

2000 Общински бюджет 
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Средносрочен план за действие 2016 – 2020 

 

                                                 
* Индикативно, процентно участие на община Самоков е 51%, от тях 5% са собствено участие. 

№ Цел/дейност Начален срок 
Краен 
срок 

Отговорна институция 
Очаквани 
разходи 

лева 

Предлагани източници за 
финансиране 

1. Подобряване на организацията по 
разделяне, временно съхранение, 
събиране и транспортиране на 
отпадъците 

     

1.1. Осигуряване на контейнери за 
сметосъбиране 

2016 2020 Общината – кмет 559373 Общински бюджет /Концесионер 

2. Екологосъобразно обезвреждане на 
отпадъци 

     

2.1 Изграждане на междинна фаза на ново РД на 
РЦУО- Самоков 

2016 2020 Изпълнител 
Кмет на общината 
Отдел ООС 
Рег. Сдружение 

5377017
*
 Общински бюджети на общините в 

сдружението  

2.2 Компостиране - елемент на РЦУО 2016 2020 Изпълнител 
Кмет на общината 
Отдел ООС 
Рег. Сдружение 

1266951 Общински бюджети на общините в 
сдружението 
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Дългосрочен план за действие 2021 – 2030 

 

 

                                                 
3. Индикативно, процентно участие на община Самоков е 51%, от тях 5% са собствено участие. 

№ Цел/дейност Начален срок 
Краен 
срок 

Отговорна институция 
Очаквани 
разходи 

лева 

Предлагани източници за 
финансиране 

1. Подобряване на организацията по 
разделяне, временно съхранение, 
събиране и транспортиране на 
отпадъците 

     

1.1. Осигуряване на контейнери за 
сметосъбиране 

2021 2030 Общината – кмет 1111453 Общински бюджет /Концесионер 

2. Екологосъобразно обезвреждане на 
отпадъци 

     

2.1 Изграждане на последна фаза на ново РД на 
РЦУО- Самоков  

2021 2030 Изпълнител 
Кмет на общината 
Отдел ООС 
Рег. Сдружение 

56555063 Общински бюджети на общините в 
сдружението  

2.2 Компостиране – елемент на РЦУО 2021 2030 Изпълнител 
Кмет на общината 
Отдел ООС 
Рег. Сдружение 

51810 Общински бюджети на общините в 
сдружението 
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13. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОГРАМАТА 

Определените отговорници отчитат изпълнението на етапите на плана пред Кмета на 
община Самоков. 

Годишните отчети по чл.32 от ЗУО се подготвят на базата на данните от фирмите, 
изпълняващи дейностите по третиране на отпадъците. 

Ежегодно се изготвя отчет за изпълнение на Програмата. Годишният отчет за 
изпълнение на програмата се представя пред Общинския съвет на Самоков. Копие на 
отчета се представя на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, 
до 31 март на следващата година. 

Ежегодното докладване за конкретните дейности по изпълнение на Плана за действие 
към Програмата се изготвя съвместно с “Регионално сдружение за управление на 
отпадъците на община Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков” в регион Костенец. 

Организатор и изпълнител на програмата е общинската администрация. Изпълнението 
и се контролира от Кмета и Зам. Кмета на община Самоков. 

Кметът на общината определя оторизираните лица, за изпълнение на контролните 
функции по чл.92, ал.1 от ЗУО; също за прилагане на разпоредбите на Раздел ІІ 
“Административни нарушения и наказания” от същия закон. 

Периодичния контрол за изпълнение на мероприятията от програмата, се осъществява 
от съответната комисия към ОбС и РИОСВ - София. 

Оценка на резултатите и на работата на общинската администрация, по изпълнението 
на програмата се прави от ОбС при обсъждане на годишния отчет. 
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14. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА 

14.1. Нормативни документи взети под внимание при 

изготвяне на програмата - опис 

 Закон за управление на отпадъците /ДВ бр.53/2012 г./. 

 Закон за опазване на околната среда /обн.ДВ,бр.91/25.09.2002 г./. 

 Заповед № РД-323 на МОСВ и МЗ за определяне класификацията на 
отпадъците по смисъла на § 1,точка 1 от ДР на Закона за ограничаване 
вредното въздействие на отпадъците върху околната среда /обн. ДВ, 
бр.120/1998г./. 

 Наредба №3/01.04.2004 г. на МОСВ и МЗ за класификация на отпадъците. 

 Наредба №7/24.08.2004 г./ обн. ДВ бр.81/04 г./ за изискванията, на които трябва 
да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на 
отпадъци. 

 Наредба №8/24.08.2004 г. /обн. ДВ, бр.83/04 г./ за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и др.съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

 Наредба №9/28.09.2004 г. /обн. ДВ, бр.95/04 г./ за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 
на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните 
документи и на закритите обекти и дейности. 

 Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки /ПМС № 41/26.02.2004 г./. 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци /приета с ПМС №53 от 19.03.99 г. /обн. ДВ, бр.29/1999 г./. 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла 
и отпадъчни нефтопродукти /приета с ПМС №230/01.11.2005 г. /обн. ДВ, бр.90 
от 2005 г./. 

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за 
третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори /приета с 
ПМС №144/2005 г. /обн. ДВ, бр.58/2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. бр. 
53/2009 г. в сила от 2009 г. 

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване /приета с ПМС № 82/10.04.2006 г. /обн ДВ, бр.36/2006 г., 
изм. бр.57/2006 г., бр. 53/2008 г., бр.5 от 2009 г., в сила от 2009 г. 

 Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от МПС /приета с ПМС 
№311/17.11.2004 г. 

 Наредба за набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за 
опазване на околната среда /приета с ПМС №168/1708.1995 г., обн. ДВ, бр.75/95 
г.; изм. бр.72 и бр.106/96 г.; бр.42 и бр.54/97 г. бр.5 и бр.81/99 г.; бр.48/2000 г.; 
бр.4 и бр.6/2001 г., 2002 г./. 

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и 
продукти /обн. ДВ, бр.10/2000 г./ бр.91/02 г./. 

 Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или 
замърсяване на ОС над допустимите норми /обн.  ДВ, бр. 69/2003 г./. 
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 Наредба №2/05.03.03 г. за реда за извършване на ОВОС на националните, 
регионалните областни планове и програми за развитие, устройствени планове 
и техните изменения /обн. ДВ, бр.24/2003 г./. 

 Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС върху ОС на 
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /обн. ДВ, 
бр.25/2003 г./. 

 Закон за подземните богатства /обн. ДВ, бр.23/99 г.; бр.28/2000 г.; бр.108/01 г.; 
бр.47/02 г./. 

 Наредба №3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в 
почвата /обн. ДВ, бр. 36/79 г.; бр.5/96 г.; бр.54/97 г.; бр.21/2000 г.; бр.39/2002 г./. 

 Закон за водите /обн. ДВ, бр.67/99 г.; бр.81/2000 г.; бр.34/2001 г. бр.41/2001 г.; 
бр.100/01 г.; бр.47/02 г./. 

 Закон за устройство на територията /обн. ДВ, бр.1/01 г.; бр.41/01 г.; бр.110/01 г.; 
бр.43/02 г./. 

 Наредба №6 за разрешаване ползването на строежите в Република България 
/обн. ДВ, бр.54/2001 г./. 

 ЗМДТ 

 ЗМСМА 

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – на Община 
Самоков и взаимодействието му с общинската администрация.  

 Наредба №13 за определяне на размера на местните данъци на територията на 
Община Самоков. 

 Наредба за реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в 
Община Самоков. 

 Наредба за управление на общинските пътища. 

 Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на 
Община Самоков. 

 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване 
или премахване на строежи или части от тях от органите на Община Самоков. 

 Наредба за обществения ред на територията на Община Самоков.  

14.2. Органи, отговорни за управлението на отпадъците: 

адреси, длъжности и имена 

Община Самоков 

Владимир Георгиев– Кмет на община Самоков 

Адрес:  

гр. Самоков 

ул. „Македония” № 34 

тел. 0722/666 66, 666 31 ц. в. 222 

http://www.ihtiman-obshtina.com/docs/Pravilnik%20na%20ObS.doc
http://www.ihtiman-obshtina.com/docs/Pravilnik%20na%20ObS.doc
http://www.ihtiman-obshtina.com/docs/Naredba%201-Ihtiman.doc
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14.3. Име, длъжност и адрес за контакти на отговорника за 

изпълнението на програмата 

Община Самоков 

Длъжност Име и фамилия Телефон вътр. 

Кмет Владимир Георгиев 
mayor@samokov.bg 

6 66 66 
6 64 60 

222 

Гл. експерт „Връзки с обществеността” Веска Тодорова факс 6 00 50 200 

Заместник кмет Радослав Стойчев 6 66 67 333 

Заместник кмет Васил Сайменов 6 66 65 402 

Председател на Общински съвет Ирена Коцева 6 66 06 111 

Секретар на Общински съвет Петя Лазарова факс 6 66 10 100 

    

    

Лице за контакти: 

инж. Любка Иванова Кьосева – тел. 0722 66630 в.409 (Екология и озеленяване) 

Елена Лобутова - Екоинспектор  

Във връзка с чл.15, ал. 2 от ЗООС и чл.19 от Закона за управление на отпадъците е 
издадена Заповед, с която кметът възлага функциите си по ЗООС и ЗУО на кметовете 
на кметства в Община Самоков.  

Кметове на кметства (2009 г.) в Община Самоков: 

Алино Стоян Клисуранов 07124 22-41     

Белчин Венета Балабанова 07124 22-60     

Бели Искър Крум Георгиев 071227 220      

Говедарци Бойчо Шуманов 07125 23-15; 23-16 

Горни Окол Мая Стоянова 07126 220        

Гуцал Иван Борисов 071220 220      

Доспей Николай Гешев 0722 6-63-48 

Долни Окол Данчо Димитров 07126 225 

Драгошиново Стефан Домишляров 0722 6-66-24 

Злокучане Иван Велинов 07127 20-93 

Клисура Иван Пенов 07124 22-89 

Ковачевци Йорданка Бекярова 07123  22-36  

Маджаре Иван Марков 07125 23-11 

Мала Църква Ивайло Петров 07125 23-12 

Марица Теменушка Димитрова 071228 250 

Ново село Росица Герова 071225 240 

Поповяне Константин Беров 07123 22-60 

Продановци Борислав Стаменов 0722- 6-69-47 

Райово Васил Васов 07127 20-05 

Рельово Георги Фасулков 07124 23-25 

Радуил Любомир Димитров 07129 21-21;  22-75 

Шипочане Здравко Пенев 071224 240 

Широки дол Силвана Лобутова 07127 20-07 

Ярлово Васил Миленов 071221 Ярлово 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците на община Костенец, 
Долна баня, Ихтиман и Самоков” в регион Костенец 

Седалище и адрес на управление: гр. Самоков; ул. “Македония” №34 

Програмата е приета на основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА с Решение № 

1661/23.12.2010 г. по протокол № 38/23.12.2010 г- на ОбС-Самоков. 

Актуализацията на Програмата е приета на основание чл.21 ал.1 т.12 от от ЗМСМА с 

Решение №                                                                                                     на ОбС-Самоков. 

mailto:mayor@samokov.bg


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
НА ОБЩИНА САМОКОВ – 2010 – 2020 г. 

актуализация септември 2012 г. 149 

 


