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1.ВЪВЕДЕНИЕ: 

Общинската  програма  за  управление  на  дейностите  по  отпадъците  се  

разработва  на основание изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр.53 от 

13.07.2012г.). Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от 

общинската програма за околна среда и се разработва, приема и отчита по реда на глава 

пета от ЗООС. Чрез нея се отчита, че отпадъците са риск за човешкото здраве и 

околната среда и се цели да се постигне екологосъобразно управление на отпадъците в 

общината.  

Програмата е инструмент за подобряване на организацията за управлението на 

отпадъците в общината. Тя създава необходимите предпоставки генераторите на 

отпадъци – промишленост, търговия и потребители, общественост – да намалят 

количеството на образуваните отпадъци.  

Ключов елемент на програмата е спазването в приоритетен ред на йерархията за 

третиране на отпадъците:  

 Предотвратяване образуването на отпадъци;  

 Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и енергия;  

 Екологосъобразно обезвреждане;  

 

Друг основен момент за изработването на програма за управление на отпадъците 

е сключеното споразумение с другите общини от регион Разлог за изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците за съвместна експлоатация. 

Изграждане на Регионално депо в землище на с. Баня, община Разлог. 

Изпълнява се проект DIR-5112122-12-80 „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Разлог“, по договор за безвъзмездна финансова 

помощ № DIR-5112122-C003, финансиран от Европейския фонд за регионално равитие 

и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“ 

Програмата е разработена в съответствие с целите и предвижданията на 
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Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., който от своя 

страна кореспондира с изискванията на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците, 

Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци и Стратегията на общността за управление 

па отпадъците.  

Програма  за  управление  на  отпадъците  на  общината  обхваща  дейностите,  

свързани  с отпадъците, изведени и приоритизирани на база идентифицираните 

проблеми, които общинското ръководство  трябва  да  реши,  за  да  се  постигне  

екологосъобразното  им  управление. Разработването на програмата за управление на 

дейностите по отпадъците се явява един от най– важните  инструменти за  прилагането  

на законодателството  по  управление  на  отпадъците  на местно ниво.  

1.1. Обхват на програмата  

Настоящата програма обхваща всички дейности, свързани с управлението на 

отпадъците, формирани  на  територията  на  община  Банско.  Програмата  разглежда  

процесите  от образуването на отпадъците до тяхното крайно обезвреждане, а именно:   

 видът на отпадъците и тяхното образуване;  

 количества и характеристика на отпадъците;  

 начин на събирането и използвани съдове;  

 транспортиране и използвана техника;  

 рециклиране и оползотворяване;  

 обезвреждане на отпадъците.  

Програмата за управление на отпадъците на oбщината е с период на действие 

2015-2020г. Изготвен е анализ на съществуващото състояние по отношение управление 

на отпадъците, на база който са идентифицирани проблемите и са формулирани целите. 

Разработен е План за действие, в който са посочени необходимите мерки в близка и в 

средно-срочна перспектива, отговорните институции и необходимите финансови  

средства  за  обезпечаване  на програмата. Същата е отворен  документ,  изпълнението  

на който се отчита  във връзка с планираните мерки и действия и тяхната обезпеченост.  
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1.2. Принципи и нормативна уредба  

 При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата, се спазват 

основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в общата европейска и 

национална политика  в  тази  област,  както  и  основните  принципи,  на  които се 

основава  Националният план за управление на отпадъците:  

 устойчиво развитие 

 предотвратяването и йерархия на управлението на отпадъците 

 превантивност - предимство на предотвратяването на замърсяване пред 

последващо отстраняване на вредите, причинени от него   

 самостоятелност при управление на отпадъците 

 най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи 

 ”замърсителят плаща” и в частност “отговорност на производителя” 

 интегрирано управление на отпадъците 

 участие на обществеността. 

Мерките в настоящата програма  са  набелязани  в  съответствие  с  изискванията  на 

действащото законодателство и изпълнението им следва да се съобрази с  изискванията  

на следната законодателна рамка:  

 Закон за опазване на околната среда 

 Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, 

води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, които 

оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и 

антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. ЗООС очертава принципите за защита на 

компонентите на околната среда –като например “устойчиво развитие”, “предимство на 

предотвратяване пред обезвреждане”, “замърсителят плаща” и интегрирането на 

политиката на опазване на околната среда в секторните и регионалните политики. 

Освен рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се спазват за опазване 

на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) и общите задължения 

на лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по 
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извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда 

(ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи. 

 Закон за управление на отпадъците 

 До приемането през септември 1997 г. на Закон за ограничаване на вредното 

въздействие на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна 

уредба в тази област. Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор 

„Управление на отпадъците” и въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова 

Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, извършващи 

дейности по отпадъци, информация за дейностите с отпадъци, програмиране чрез 

национална, общински и фирмени програми за управление на отпадъците, разрешаване 

и контрол на дейностите с отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, глоби и санкции 

за неизпълнение. За първи път се дефинират понятията „отпадък”, „причинител” и 

„притежател” на отпадъци. С този закон се въвежда и принципа за „разширена 

отговорност на производителите” чрез изискване към производителите и вносителите 

на продукти, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба 

образуват опасни или масово разпространени отпадъци, да заплащат продуктови 

екотакси. За детайлизиране разпоредбите на закона впоследствие са утвърдени редици 

подзаконови нормативни актове.Законът за управление на отпадъците, приет през 

септември 2003 г., доразвива философията на закона от 1997 г. и транспонира напълно 

РДО 75/442/ЕЕС и заедно с наредбите към закона се въвеждат изискванията на всички 

европейски директиви в сектор “Управление на отпадъците”. Към момента на приемане 

на България като страна член на ЕС през 2007г., законодателството в сектора е 

хармонизирано с европейското право. С допълненията в закона през 2010 г. се 

въвеждат икономически стимули за предприемане на реални действия от местните 

власти за намаляване на депонираните отпадъци, както и за преминаване към 

регионален принцип на управление на битовите отпадъци.ЗУО, в сила от юли 2012 г. 

въвежда изискванията на РДО 2008/98/ЕО, включително принципите „замърсителят 

плаща”, „разширена отговорност на производителя” и йерархията на управление на 

отпадъците. Той въвежда за първи път конкретно адресирани оперативни цели за 

рециклиране на битови и строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и 

инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и регулаторни механизми и 

инструменти за прилагане на законодателството; правила за управление на масово 
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разпространените отпадъци; урежда подхода за „край на отпадъка” и „странични 

продукти”, определя детайлно контролните функции на институциите и конкретните 

глоби и санкции за неспазване на закона. 

Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са: 

 количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и 

стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат 

общините, в следните срокове и количества: 

                     1. до 1 януари 2016 г. -най-малко 25 на сто от общото им тегло  

                     2. до 1 януари 2018 г. -най-малко 40 на сто от общото им тегло  

                     3. до 1 януари 2020 г. -най-малко 50 на сто от общото им тегло.  

 Въвежда изисквания най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат 

количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото 

количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.  

 Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което 

отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, така 

и бизнес: 

      1. до 1 януари 2016 г. -най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;  

      2. до 1 януари 2018 г.-най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;  

      3. до 1 януари 2020 г.-най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-

голямо от 5000 жители и за курортните населени места. 
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 Кметовете на общини да осигурят до средата на 2014 г. 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 и при необходимост в други населени места. 

 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните 

населени места са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от 

хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините 

по чл.22 от ЗУО. Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до средата на 

2014 г.  

 Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в 

регионални сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално 

ниво чрез регионални съоръжения и организация. 

 Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за 

закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на 

превенцията и оползотворяването на отпадъци преди депонирането. 

 

 Закон за устройство на територията 

Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на 

територията,изискванията към инвестиционното проектиране и строителство в страната 

и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.  

Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като 

елементи на техническата инфраструктура. Това създава допълнителни 

административни бариери и забавяния на планирането и изграждането им, тъй като се 

изисква изработването на специален ПУП, дори ако теренът е определен с ОУП или 

ПУП за промишлени цели, т.е. неясен остава въпросът защо на терени, определени с 

устройствен план като промишлени, на които могат да се изграждат енергийни, 

химически, металургични и други подобни обекти, могат да стартират проекти за 

отпадъци, например компостираща или сепарираща инсталация, но след провеждане на 

процедура за нов ПУП. От гледна точка на характеристиките, значимостта, сложността 

и рисковете при експлоатация, тези инсталации са определени като втора категория 
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строеж от общо осем категории, като първа категория са най-сложните и рискови, а 

осма категория –с незначителен риск и сложност.  

Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания 

относно строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради: 

  оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с 

редица изисквания, включително и с изискванията за селективно разделяне на 

отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по 

разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително 

рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и 

рециклиране. 

  премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление 

на строителни отпадъци, изискван от ЗУО. 

  в разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на 

отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по 

разрушаване и осигуряване на последващото оползотворяване, включително 

рециклиране. 

  на фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска 

въвеждане в експлоатация, когато: 1) липсва определен размер на отчисленията за 

единица депониран отпадък за последващо закриване и експлоатация по чл.60 от ЗУО; 

2) не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, 

когато такива се изискват по реда на ЗУО. 

С приемането на Закона за устройство на територията през 2001 г. се въвежда 

разпоредба общините да осигуряват терените и изграждането на съоръженията и 

инсталациите за третиране на битовите и строителните отпадъци. Този текст поставя 

значителни ангажименти на общините в сравнение с компетенциите им, произтичащи 

от ЗУО от 2012 г., които по отношение на строителните отпадъци и от разрушаване на 

сгради на територията на общината се свеждат до организирането на събирането, 

оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци единствено от ремонтна 

дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община, както и 

общите изисквания, валидни за всички възложители на инвестиционни проекти.  



Програма за управление на отпадъците на община Банско 2015-2020 г. 

12 

 

Посоченото несъответствие следва да се отстрани, тъй като общините не следва 

да имат задължението за осигуряване на терени, съоръжения и инсталации за 

производствени отпадъци (в случая строителни отпадъци), отговорност за които по 

ЗУО има строителният бизнес, генериращ тези отпадъци. Този текст би представлявал 

и пречка пред инвеститорите в съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци, 

тъй като текстът на закона не им позволява да си осигурят терен за инвестицията. 

Спорен и неясен е и текстът от Закона за устройство на територията, съгласно 

който не се допуска въвеждане в експлоатация на строеж, когато не е издадено 

разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци. 

 Закон за местните данъци и такси 

 

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 

управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на 

отпадъците е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е такса 

„битови отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоражения на битовите отпадъци, както и за 

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

Tаксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

общински съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ); 

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери, кофи 

или други; 

Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други 

инсталации и съоражения за обезвреждането им; 

Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване; 

Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг 

на депата за битови и строителни отпадъци или други инсталации или съоражения за 

обезвреждане на битови и строителни отпадъци. 
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Подзаконови нормативни документи по прилагане на Закона за управление на 

отпадъците: 

 

 Наредбата № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците (издадена 

от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, 

бр. 66 от 08.08.2014 г.). 

 Наредба  № 4  за  условията  и  изискванията  за  изграждането  и 

експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне 

на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.). 

 Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17. 09. 

2004 г.). 

 Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13. 09. 2013 г., в сила от 13. 09. 2013 г.). 

 Наредба № 1 от 04. 06. 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за воденето на публичния 

регистър на закритите обекти и дейности (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).  

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр.85/06.11.2012 

г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.). 

 Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов 

диоксид (обн., ДВ., бр. 49/04.06.2013 г.). 

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването 

на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета от ПМС  № 339 от 

14.12.2004 г., обн., Дв, бр. 112 от 23.12.2004 г.). 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (приета от ПМС № 275 от 

06.12. 2013 г., обн., ДВ, бр. 107 от 13.12. 2013 г.). 

 Наредба за третиране на биоотпадъците (приета от ПМС № 235 от 15.10. 2013 

г. , обн., ДВ, бр. 92 от 22.10. 2013 г.). 

 Наредба за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране  на  отработени  

масла  и отпадъчни нефтопродукти (приета от ПМС № 352 от 27.12. 2012 г., обн., ДВ, 

бр. 2 от 08.01.2013 г.). 

 Наредба за излезлите от употреба МПС, ПМС№11/15.01.2013г.,ДВ 
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бр.7/25.01.2013 г.  

 Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни 

средства ( приета от ПМС № 311 от 17.11. 2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11. 2004 г., в 

сила от 1.01. 

 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 от 5.07.2005 г., обн. ДВ, бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. 

и доп. бр. 53 от 10.06. 2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01. 2009г., в сила от 20.01. 2009 г., 

изм. и доп., бр. 29 от 08.04. 2011 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 № 256 от 13.11.2013 г., обн. 

ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.). 

 Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка 

на планове и програми ( приета от ПМС № 139 от 24.06.2004 г., в сила от 01.07. 2004 

г., обн. ДВ., бр. 57 от 2 .07. 2004., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 

16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 

2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.).  

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда ( приета от ПМС № 59 от 07.03. 2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18 

март 2003 г. изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., 

изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. 

бр.94 от 30 Ноември 2012г.). 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали (приета с ПМС № 277 от 05. 11.2012 г., обн. ДВ, 

бр. 89 от 13. 11. 2012 г.). 

 



Програма за управление на отпадъците на община Банско 2015-2020 г. 

15 

 

2.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 

2.1. Географска характеристика на територията на общината 

Община Банско е разположена в Югозападна България (Югозападен район), в 

границите на Благоевградска област. Включва части от Северен Пирин и обхваща 

малки части от Разложката котловина, от пролома Момина клисура на река Места и 

части от Дъбрашкия дял на Западни Родопи. Граничи с общините Разлог, Белица, 

Велин град (обл. Пазарджик), Гърмен, Гоце Делчев,Сандански и Кресна. 

 

Фиг.1. Карта на община Банско – географско положение 

Общата площ на община Банско (475,881 км²), заема 5-то място сред 14-те 

общини на областта. Граничи с 6 други общини: на север - Община Разлог и Община 

Белица; на запад - Община Кресна; на югозапад - Община Сандански; на юг - Община 

Гоце Делчев; на югоизток - Община Гърмен и на изток - Община Велинград от Област 

Пазарджик. 

Общата територия на общината възлиза на 49 621 ха, от които: 

 72,2% са горски фонд  

 26,8% селскостопански фонд 

 1.0% фонд населени места. 

  Основната част на територията – 88,7% е необработваема земя, срещу 11,3% 

обработваема (ниви, пасища и овощни градини).  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%8A%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
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Град Банско е административен център на общината. Разположен е в 

северозападната част на общината, в подножието на Пирин. Градът е на 160 км. от 

София, на 60 км от регионалния център Благоевград и на 6,5 км от най-близкия съседен 

общински център – гр. Разлог. По статистически данни територията на гр. Банско е 

148.28 км². Височината на терена варира между 700-999 м. (средна стойност 925 м). 

Най-високата точка е разположена в квартал Грамадето на 1,028.64 м надморска 

височина.  

2.1.1. Релеф 

Областта попада в южната периферия на Разложката долина, северно от 

подножието на североизточния склон на Пирин. Теренът в региона е с надморска 

височина от 800 – 1000 м с наклон на север и североизток около 2-4 . 

Релефът е твърде разнообразен, относително равнинен в поречието на реките, 

хълмист в предпланинската част, планински и алпийски във високите части на 

планината.  Планинският релеф е преобладаващ. Общината обхваща значителни 

области на най-високата северна част на Пирин (североизточните склонове), малка част 

от средно високия склон Дъбраш в западни Родопи (западни и северозападни 

склонове), южната част на Разложката котловина и малка част от долината на р. Струма 

с пролома Момина клисура (северната му част).В границите на общината се издигат 23 

пирински върха с височина над 2500 м, в т.ч. 7 над 2800 м -- факт, който недвусмислено 

показва защо Банско е известен като "Вратата към Българските Алпи".       
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                     Фиг. 2. Карта на релефа 

Високопланинската част на Пирин е изпъстрена с множество интересни 

геоморфоложки форми с ледников произход /глациогенни форми/ – карлинги, циркуси, 

трогови долини, ригели, мутонирани скали, морени и т.н. Сред тях особена 

туристическа атракция представляват иглообразните върхове /карлинги/ Вихрен /2914 

м/, Бъндеришки чукар /2731 м/, Василашки чукар /2615м/, Момин двор /2725 м/, 

Полежан /2851 м/ и др.; красивите циркуси Бански Суходол, Казаните, Бъндеришкият, 

Василашкият, Валявишкият, Поповоезерният, Кременският и др., в повечето от които 

блестят бистрите леденостудени води на циркусните езера, величествените каменни 

реки, езера и морета в троговите долини и по циркусните склонове. 

2.1.2. Климат 

Климатът е умерено-континентален с незначително средиземноморско влияние, 

а в по-високите части на планината – планински. Средиземноморският климат макар и 

не особено силно прониква от юг по долината на р. Места. По-голямо влияние обаче 

оказва планинския релеф, значителната надморска височина и североизточната 

експозиция на пиринския макросклон. 

Различното географско положение оказва влияние на температурата, 

влажността, скоростта на вятъра и дъждовния режим. Най- голям брой слънчеви и 

топли дни се наблюдават през месеците юли и август за летния сезон. Като цяло лятото 

е прохладно и късо. В температурно отношение регионът се характеризира през 

зимното полугодие със студено време особено във високопланинската част. Средната 

януарска температура за гр. Банско е -1,9 градуса по С.  

 Температурите на въздуха са типични за планинския климат. Територията на 

община Банско се отнася към категорията на територии със стабилно и устойчиво 

време.Задържането на снежната покривка в курортната зона се колебае от 5 до 8 

месеца, но средно се задържа около 180 дни. Максималната температура на въздуха е 

измерена през август (36,5  С) , а минималната през февруари (- 24,8  С). 
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Таблица №1. Средномесечни температури в Банско. 

Максималната стойност на валежите е между месеците ноември и декември, а 

минималната стойност – август-септември. 

Таблица №2. Средни месечни дъждовни количества в Банско. 

Станция Нм XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Сума 

Банско 936 89 89 73 62 54 55 60 58 40 28 36 61 705 

Папазчаир 1400 126 93 90 74 64 76 111 103 54 36 58 93 978 

х.Демяница 1894 168 163 141 100 106 92 119 95 71 48 67 92 1262 

х. Вихрен 1970 194 200 166 148 119 106 141 134 78 60 84 112 1542 

Таблица №2 представя месечното разпределение на дъжда в Банско. Разпределението 

по сезони от общото средно годишно количество е както следва: зима - 210 мм; пролет 

- 172 мм; лято – 130 мм; есен – 181 мм. 

Във високопланинската част на Пирин планина вятърът  може да достигне скорост от 

35-40 m/s през зимата. Преобладаващата посока на вятъра е запад. В таблица №3 е 

представена средната скорост на вятъра, отчетена в климатична станция Банско. 

Таблица №3.  Преобладаваща месечна посока на вятъра в Банско (категории, %) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годиш

но 

Посока W14 W 4 W 4 W12 W15 W 21 W 19 W 17 W 12 W 5 W 2 W 5 W 11 

Честота 77,3 85,8 79,7 82,1 78,4 76,2 78,9 80,4 80 79,2 84,9 82,9 79,8 

2.1.3. Водни ресурси 

Община Банско се характеризира с водното си богатство.  Водните артерии в 

региона  са р. Демяница и р. Бъндерица. Река Демяница извира от големия Демянишки  

циркус, който включва 49 езера. Река Бъндерица води началото си от Бъндеришки 

циркус, обхващащ 14 езера. Над гр. Банско двете реки се сливат  и образуват 

Средномесечна температура в Банско 

Месец януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември 

Дневна  -7 -6 -4 0 3 7 10 12 8 4 0 -4 

Нощна -12 -10 -9 -5 -1 2 4 5 2 0 -6 -10 
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многоводната река Глазне, която пресича целият град. През територията на общината 

минава и р. Места. 

 Изобилните валежи, продължителното задържане на снежната покривка и 

сравнително добре развитата горска и тревна растителност, обуславят пълноводието на 

реките на територията на общината. 

 През пролетта се формира половината от годишния обем на повърхностния 

отток. Летния отток значително спада поради намаляване на валежите и засилване на 

изпарението.  

  Община Банско разполага и с минерални води, които са на територията на гр. 

Добринище.  Има 17 бр. извори с минерални води, като 8 от тях са каптирани. Те се 

намират в м. ”Римска баня “, м. ”Копането “ и  по течението на р. ”Десилица”. 

Температурата на водата е от 28 до 41,2 градуса по С. Общият дебит на каптираните 

кладенци е 782 л/мин. 

 Минералните води се използват за балнеоложки цели и битови нужди. 

Потенциалът  им  не е използван. Развитието на гр. Добринище като курортно селище 

ще доведе до по – широкото използване на това  богатство.  

Питейни води 

Водоснабдяването на град Банско и община Банско се извършва от подземни 

водоизточници. Същите се захранват основно от планински водохващания – каптажни 

и дренажни. Всяко населено място от общината има собствени водохващания и 

водопроводна мрежа. Състоянието на водоизточниците е добро, имат разрешително за 

водоползване от БДЗР - Благоевград. Учредени са и необходимите санитарно-

охранителни зони (СОЗ). 

1. Подземен водоизточник „Асаница“ – гр. Банско 

2. Подземен водоизточник „Циганско кладенче“ – гр. Банско 

3. Подземен водоизточник „ Мотиката и на дренаж р. Глазне“ – гр. Банско 

4. Подземен водоизточник „ Пепев кладенец“ – гр. Банско 

5. Подземен водоизточник „ Тръбни кладенци“ – м. „Мъртва поляна“ и 

дренаж – гр. Банско 
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6. Подземен водоизточник „ Усипо“ – гр. Банско 

7. Подземен водоизточник „ Караманица“ – гр. Банско 

Водоизточниците са разположени сравнително близо един ди друг, поради което 

физикогеоргафските, геоложките и хидроложките условия са сходни. 

Водоснабдителната мрежа на град Банско е независима от общата 

водоснабдителна система на община Банско и в момента снабдява постоянно общо 

около 8 939 жители. Водохващане „Пепев кладенец, намира се на около 2.70 км 

югоизточно от Банско, в съседство с местностите „Шилигарника“ и „ Бъндеришка 

поляна“ и е с надморска височина около 1137 м. Средният дебит на водосборния 

басейн е 14,87 л/сек, а минимално наблюдавания е Q = 3,4 л/сек. 

Водохващане „ Циганско кладенче“ се намира в двора на почивна станция 

„B&EC“ ООД – Благоевград с надморска височина от около 1130м. Защитената зона е 

оградена. Максималният дебит на водосборния басейн е 18 л/сек, а минимално 

наблюдавания е Q= 6 л/сек. 

Водохващане „Асаница“ се намира на около 320 м западно от резервоара с обем 

1700 куб. м., в непосредствена близост (35м) до стената на коригираното корито на река 

Глазне. Максималният дебит на водосборния басейн е 25 л/сек, а минимално 

наблюдавания Q = 6 л/сек. 

Водохващане „Мотиката” се намира на около 250 м югоизточно от ресторант 

"Мотиката" в старото корито на река Глазне с надморска височина около 1130 м. 

Защитената зона е оградена. Съоръженията и оградата са в добро оперативно 

състояние. Средният дебит на водосборния басейн е 33 л/сек, а минимално 

наблюдавания е Q = 5 л/сек. 

  Водохващане „Мъртва могила” е разположено в подножието на североизточните 

склонове на Пирин, между реките Демяница и Бъндерица. То е на 3.0 km югозападно от 

центъра на Банско с надморско ниво 1107 м. Съоръженията и оградата са в добро 

експлоатационно състояние. Максималният дебит на водосборния басейн е 74 л/сек, а 

минимално наблюдавания е Q = 6 л/сек. Защитената зона е оградена. 
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  Водохващане „Усипо” се намира на около 5 км южно от Банско, на левия бряг 

на р. Дамяница с надморска височина 1478 м. То е разработено между 1975 и 1980. 

Водата от "Усипо" се зауства в съществуващата събирателна шахта на "Мъртва 

поляна". Дебита от Усипо е от 18 до 25 л/сек.  

Водохващане „Карантията” се намира на около 50 м по-високо по хълма от 

резервоара с обем 700 m³, който захранва новозастрояващия се район Кошерината. 

Средният дебит е около 15 л/сек. Водохващане „Свети Иван” се намира на около 120 

км по-високо по хълма от резервоара с обем 350 m³, който захранва новозастрояващия 

се район Свети Иван. Средният дебит на Свети Иван е 6 л/сек. 

Екологичните условия в региона на водоизточниците са добри. Най-близкото 

селище е град Банско и той е разположен под водоизточниците. В областта на изворите 

няма индустриални предприятия, които да указват негативно влияние върху околната 

среда. 

  Водснабдяването на селищата Места, Добринище, Обидим, Гостун, Осеново и 

Филипово  осигурява  напълно нуждите на населението от питейна вода. За с. Кремен 

общата дължина на водопроводната мрежа е 3130 м. Водопроводна мрежа е стара и е 

проблем и количеството и качеството на подаваната питейна вода. Освен водохващане  

„Харами бунар“, през 2010 г. по проект бе изградено и ново водохващане в местност 

”Серафимов чарк” на кота 1686,42 м.  и външен водопровод от полиетиленови  тръби 

тип 100  до съществуващият в момента каптаж в м. ”Харами бунар”. 

Дължината на изградените външни водопроводи в общината е общо - 62.714 км. 

Вътрешната водопроводна мрежа е с дължина 55.812 км. Вътрешната водопроводна 

мрежа на гр. Банско е изградена от етернитови, стоманени и полиетиленови тръби с 

обща дължина 39 980 м. Етернитовите тръби представляват 56,80%  и са положени за 

периода от края на петдесетте до средата на осемдесетте години. Стоманените тръби са 

40,30% и са положени основно за периода 1975 г. до 1990 г. Полиетиленовите тръби 

представляват 2,90%, положени предимно след 1995 г. 
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Отпадни води 

Общата канализирана площ на град Банско е приблизително 742 хектара. 

Канализационна мрежа е изградена и в осемте селища на общината, като в селата 

степента  на изграденост е 100%, за гр. Банско процентът е 98%. Броят на жителите (без 

туристите) в градската част е 8639 за 2011 г. Допълнително трябва да бъдат взети под 

внимание значителен брой туристи (гости на хотели и частни квартири). Предполага се, 

че в момента общия брой на жителите и туристите се увеличава до 26 099 в активни 

сезони (при 90% степен на заетост за хотели и частни квартири) и до 12 519 по време на 

неактивния сезон (20% степен на заетост). 

Промишлеността в Банско е незначителна, но туристическиата индустрия 

допринася за променлив отток в канализацията през различните сезони, с повече 

отпадъчни води през зимата (активния сезон), отколкото в неактивния сезон.  

Канализационната мрежа на гр. Банско е изградена въз основа на работен проект 

от 1965 год. Типът й е смесен, поради което се предвижда изграждането на пет броя 

дъждопреливници. Канализационната система на град Банско се състои от мрежа от 

около 65,6 км, която включва около 1261 канализационни секции и 1183 

канализационни шахти. 51,5 км са смесена, 8,3 км са битова разделна канализация и 5,8 

км са дъждовна разделна канализация. Канализационната система е организирана по 

такъв начин, че заустването на отпадъчните води се извършва в четири потока в р. 

Глазне условно обозначени като Канализационен колектор №1, Канализационен 

колектор №2, Канализационен колектор №3 и Канализационен колектор №4. 

Съществен недостатък на канализационната мрежа е, че няма изградени 

пречиствателни съоръжения. Община Банско разполага с проект за Градска 

пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). 

В момента е в ход изпълнение на проект „Рехабилитация на водоснабдителната 

и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ“ на стойност около 

90 млн. лева, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, със срок за 

изпълнение до края на 2015 г. Проектът предвижда строителство на нова 

пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 29 980 еквивалент жители, за 

проектен хоризонт 2034 година и рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. 
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Банско.За пречиствателната станция е определен терен в местността „Гарван”,с площ 

от около 32 ха, около 900 м северно от ул. „Патриарх Евтимий“, на десния бряг на река 

Глазне. Комплексът включва пречиствателна станция, помпена станция, път с трасета 

за инженерна инфраструктура и корекция на р. Глазне. Ще бъдат изградени общо 27 км 

канализационна мрежа и 14 км водоснабдителна мрежа. 

Разработена е и Проектна документация за“Изграждане на ПСОВ Добринище”, 

реконструкция, модернизация и разширение на ВиК системи и съоръженията към тях 

на гр. Добринище. Проектът предвижда строителство на нова пречиствателна станция 

за отпадъчни води с капацитет 8 635 еквивалент жители. 

2.1.4. Почви  

Преобладаващата част от територията на община Банско (над 95%) е с 

естествено почвено покритие. В по-голямата част от територията на общината почвите 

не са податливи към деградационния процес дехумификация. 

Различните типове почви са силно повлияни от  височинната зоналност на 

района. Кафявите горски почви са най-разпространени на територията на община 

Банско. Канелено –горските почви заемат районите с надморска височина от 600 до  

800 м, а в планинско – горските тъмноцветни почви са характерни за районите над 1800 

м.н.в. Над 2200 м. върху заравнената повърхност на билата се образуват планинско-

ливадните почви. По склоновете към р. Дамяница се срещат хумусно –карбонатни 

излужени почви по стръмните участъци на планинските склонове върху малки 

площадки се срещат каменливи, ембрионални планински почви. 

2.1.5. Защитени територии 

В териториалния обхват на община Банско попада значителна част (около 31%) 

от Националния парк „Пирин“, който е включен в списъка на ООН на Националните 

паркове и еквивалентните на тях резервати. Със Заповед на ЮНЕСКО от 1983 г. той е 

включен в Списъка на световното културно и природно наследство. 

Резерватът «Юлен» е създаден със заповед № 223/26.08.1994 г. на МОС с цел 

запазване на образцови горски екосистеми, развити върху силикатна скална основа и 
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находища на редки, застрашени и ендемични животински и растителни видове в 

землището на гр. Банско. Обхваща 3156.2 ха от НП "Пирин", от които 2385 ха земи от 

горския фонд и 771 ха от поземления фонд. 

В границите на общината попадат следните природни забележителности: 

"Бъндеришки скок"- водопад на р.Бъндерица в землището на Банско; "Бъндерица"- 

пропастна пещера в Пирин планина, района около х. Бъндерица, в землището на 

Банско; "Казана"- пещера в землището на ; „Перостията“,землище на с Добринище; 

“Черната скала”, природна забележителност в ДЛ Места. 

На територията на община Банско се намират следните защитени зони, 

включени в екологичната мрежа НАТУРА 2000: Пирин BG0000209- Предмет на 

опазване в зоната са 25 вида природни местообитания, 12 вида бозайници, 46 вида 

птици; 12 вида риби, земноводни и влечуги; Пирин буфер, BG0002126 предмет на 

опазване в зоната са 45 вида птици; Места BG0002076- Предмет на опазване в зоната са 

46 вида птици. 

2.2. Социално-демографска характеристика 

2.2.1. Численост и динамика на населението  

По данни от последното преброяване на населението и на жилищния фонд в 

Република България, извършено през 2011 г., в община Банско към тази година живеят 

13125 д. За изминалия десетгодишен период между двете преброявания на населението 

( 2001 и 2011 г.), броят на населението на общината е намалял от 14010 д. на 13125 д., 

или с 885 д. (6,3%). 
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фиг.3. Динамика в броя на населението на община Банско за периода 2001 – 2015 г. 

 Данните от текущата демографска статистика показват, че броя на населението  

на общината към 31.12. 2012г. в община Банско е 12 873 или 3,9% от населението на 

област Благоевград и 0,61% от това на Югозападния район  (ЮЗР). В селищната мрежа 

на общината са включени 8 населени места, т.ч. два града – центърът на общината – 

град Банско и град Добринище и 6 села. Наблюдава се тенденция на много слабо 

намаление на населението на община Банско, което го отличава от темповете на 

обезлюдяване характерни и за област Благоевград и за Югозападния район. За периода 

2007-2012 г.,общинският център намалява незначително броя на населението си –само 

с 97д. (0,7%), което се обяснява с неговата жизненост на основата на курортно-

туристическите му функции.  

Таблица  № 4. Динамика в броя на населението на община Банско (по населени места) 

за периода 2007 г.- 2012 г. 

№ по ред 

 

Населени места Брой население Ръст 

2012/2007 г. 

          2007 г. 2012 г.  

1.  Град Банско 8748 8890  1,6 

2.  Град Добринище 2796 2753           -1,5 

3.  Село Гостун 67 39 -41,8 

4.  Село Кремен 273 191 -30,0 

5.  Село Места 263 229 -12,9 

6.  Село Обидим 127 77 -39,4 

7.  Село Осеново 103 68 -34,0 

8.  Село Филипово 593 626 5,6 

Общо за общината  12970 12873 -6,3 

           Източник: Националния статистически институт 

По населени места, броят на населението е разпределено твърде неравномерно. 

Общината е с голям дял на градското население – в центъра на общината – град Банско 

е съсредоточено 69,1% от общото население, а заедно с град Добринище делът на 

градското население достига до 90,5%. В третото най-многолюдно населено място – с. 

Филипово се падат 4,9% от цялото население на общината. Това показва, че в три 

населени места е концентрирано 95,4% от броя на населението в общината, я в 
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останалите 5 села – едва 4,6%. С най-малобройно население (под 100 души) са селата 

Гостун, Обидим и Осеново. 

Половата структура на населението на община Банско е с пропорции, които са 

характерни за страната. Преобладава броят на жените, които са 6614 д., или 51,4 % от 

общия брой на населението на общината. Налице е тенденция на нарастване на 

относителния дял на жените. В териториален аспект, броят на мъжете преобладава над 

този на жените в селата Гостун и Кремен. 

Данни от последното преброяване през 2011 г. сочат , че община Банско е с 

проблемна възрастова структура на населението. Стандартните възрастови групи (под 

трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст) имат отношение както 

към фактическото състояние, така и към прогнозите за броя на активното население, в 

т.ч. и на броя на заетите лица и др., т.е на трудовия потенциал на общината. 

Структурата на населението по основни възрастови групи, както и коефициентът на 

възрастова зависимост са близки до средното ниво за областта и Югозападния район, 

налице е процес на остаряване на селското население.  

Таблица № 5.  Население на община Банско по основни възрастови групи и по 

населени места 2011 г. 

Населено 

място 

Общ 

брой 

Под труд.възр. Трудосп. възр. Над трудосп. възр. 

Брой % Брой % Брой % 

гр. Банско 9019 1116 12,4 6386 70,8 1514 16,8 

гр.Добринище 2836 360 12,7 2004 70,7 472 16,6 

с. Гостун 46 0 0,0 16 34,8 30 65,2 

с. Кремен 205 4 2,0 100 48,8 101 49,3 

с. Места  242 29 12,0 158 65,3 55 22,7 

с. Обидим 84 2 2,4 37 44,0 45 53,6 

с. Осеново 78 0 0,0 31 39,7 47 60,3 

с. Филипово 615 114 18,5 444 72,2 57 9,3 

Общо -

община 

13 125 1625 12,4 9179 69,9 2321 17,7 

 Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г. 

Налице е тенденция на продължаващо застаряване на населението, което е по – 

силно подчертано за селата в общината. Този процес с е изразява в намаляване на 

относителния дял на населението в под трудоспособна за сметка на нарастване на дела 
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на населението в над трудоспособна възраст. С висок относителен дял (над 50%) на 

население в над трудоспособна възраст, както бе отбелязано, са малолюдните села в 

общината – Гостун, Обидим, Осеново. 

По отношение на коефициента (равнището) на безработица към 2012 г. община 

Банско е в по – благоприятна позиция от средното за област Благоевград и в страната, 

което се дължи основно на високата заетост в сектора на туризма и отраслите, свързани 

с туристическата дейност. Статистиката за броя и структурата на безработните е 

динамична във времето. Обект на анализ са данните за безработните към края на 2012 

г., които са по данни на Агенцията по заетостта. Тези данни са отразени в следващата 

таблица. 

Таблица № 6. Структура на безработните лица и равнище на безработица в община 

Банско – 2012 г. 

№ по ред Показатели Брой % от безраб. 

лица 

1. Безработни лица  528 100,0 

2. Регистр. безработни до 29 години., вкл. 112 21,2 

3. Регистр. безработни с регистр. над 1 година 98 18,7 

4. Равнище на безработица %  7,9 

 

2.3. Икономическо развитие на общината  

Икономическото развитие на община Банско през последните години се 

характеризира с различна динамика – лек ръст през 2008 г. и спад след общата 

икономическа финансова криза за 2009 г. и 2010 г. 

Община Банско е с по-скромен принос в икономическото развитие на област 

Благоевград. Тя е с много добри позиции в областта и в Югозападния район в сферата 

на туризма. Развитието на туристическата инфраструктура предоставя нови места в 

сферата на туристическите услуги и строителни дейности. Изключително интензивното 

застрояване, обаче, е променило значително инфраструктурата и характера на града. 

Изграждането на нови туристически съоражения е достигнало максимума и бъдещото 

застрояване няма да се развива със същата степен на интензивност както през 

последните години. Бизнес секторът е представен основно от малки и средни 
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предприятия (около 75% от всички) с дейности най-вече в сферата на туристическите 

услуги. През 2011 г. в общината се произвежда 5.5% от продукцията и 5,3% от нетните 

приходи от продажби в областта и делът на наетите лица е 4,6% от общо наетост в 

областта.  

Представа за състоянието и динамиката в развитието на икономиката на 

общината за периода 2008 г.-2011 г. дават основните икономически показатели. Те са 

отразени в таблица № 7. 

Таблица № 7. Динамика в развитието на икономическия комплекс на община Банско по 

основни икономически показатели за периода 2008 г. – 2011 г. 

Показатели 2008 г. 2010 г. 2011  

г. 

1.Брой предприятия  805 1028 1089 

2.Размер на произведената продукция (хил лв.) 300759 138186 148457 

3.Размер на приходите от дейност (хил. лв.) 391600 193015 214251 

4.Размер на нетните приходи от продажба (хил 

лв.) 

295220 147684 174365 

5.Брой на заетите 4852 4323 4741 

6.Брой на наетите лица 4364 3657 4047 

7.Размер на дълготрайните материални активи 

(хил. лв.) 

269751 337616 352069 

Анализът на данните от таблица №7 добре илюстрира последиците от 

икономическата криза в страната, появила се след 2008 г. Тези последици са най- ясно 

видими за икономическата дейност на стопански субекти. До 2010 г. е налице ясно 

изразена тенденция на спад в размера на произведената продукция, размера на 

приходите от дейност и размера на нетните приходи от продажба.  

През 2010 г. в сравнение с 2008 г. е регистриран спад по посочените показатели, 

който е в границите на около 50-55%. Същото се отнася и за брой на наетите лица. За 

посочените 3 години е отчетен ръст единствено в размера на дълготрайните материални 

активи. 

След 2010 г. се наблюдава слабо изразено оживление в икономическото 

развитие. Това показват данните за 2011 г. Стойностите на отделните икономически 

показатели за 2011 г., макар и по-високи в сравнение със съответните за 2010 г., са 

много по-ниски от постигнатото равнище през 2008 г. Този процес не засяга в такава 
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степен сферата на туризма. По данни на информационната система на МИЕТ в Банско 

са реализирани 339,6 хил. нощувки, като по този показател курортът Банско се нарежда 

на първо място сред останалите зимни ски –курорти в страната. 

Последните няколко години са едни от най-успешните в туристическия сектор, 

както по броя на туристите, така и по размера на приходите от туристическа дейност. 

Тази тенденция подължава и през зимно-пролетния туристически сезон на 2013/2014 г. 

Благодарение на високото качество на изградената туристическа инфраструктура и на 

имиджа на общината като утвърден зимен курорт с възможности за практикуване на 

ски-туризъм, отрасъла понася последиците от икономическата криза сравнително по-

безболезнено. Въпреки икономическите трудности нараства броят на регистрираните 

фирми- от 217 (2008 г.) на 307 (2011 г.). 

Tаблица № 8. Динамика в икономическите показатели на отрасъл „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ в община Банско за периода 2008-2011г. 

Показатели Състояние към 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Брой предприятия 

(фирми) 

217 277 293 307 

Произведена продукция 

(хил. лв.) 

26549 10557 32048 30695 

Приходи от дейност 

(хил.лв.) 

43724 54910 44568 38829 

Размер ДМА (хил. лв.) 51180 116693 108425 112035 

Заети лица - брой 1156 1237 1352 1394 

Източник: Националния статистически институт 

Туристическият сектор в общината осигурява към 2011 г. заетост на 1394 д., 

което е 28,7% от броя на всички заети лица в общината,или почти всеки трети от 

заетите намира препитание в туристическа дейност. По отношение на произведената 

продукция и на размера на приходите от дейност, като по-неблагоприятна се очертава 

2010 година. За анализираните 4 години, над 2 пъти е нараснал размера на 

дълготрайните материални активи. Това е резултат от изградената значителна 

туристическа инфраструктура в общината. Същата е локализирана основно в градовете 

Банско и Добринище и техните землища (двата ски центъра). Туристическата функция 

на община Банско и основните икономически показатели на посочения отрасъл дават 
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отпечатък върху социално-икономическото развитие на общината през последните 

десет години.  

Индустриалното производство е концентрирано изключително в град Банско, 

където са реализирани почти 89 % от всички продажби. Като по-важни производства се 

очертават производство на мебели има около 85 малки и средни предприятия за 

мебели, производството и обработката обла дървесина, производството на 

дограма),производство на храни, напитки и тютюневи изделия и др.  

В град Банско има и няколко големи индустриални предприятия: 

 „Пиринска мура“ АД- основана през 1968 г. и от тогава е най-големият 

производител на столове на Балканския полуостров. Продукцията й варира между 

200 000 и 240 000 стола на година, като повечето от тях са за износ. 

 Предприятие за телефонни апарати (ЗТА)“ АД- основано през 1967 г. . В него се 

произвеждат основно телекомуникационни устройства и морски радарни системи за 

световния пазар.Технологичните процеси се управляват в два цеха: цех за обработка на 

метали и цех за филмиране на повърхности и боядисване. 

 Регионална потребителска кооперация „Славянка“ АД- основните дейности на 

компанията са търговия с хранителни продукти ,производство на хлебни и тестени 

изделия, сладки. Компанията притежава и дузина малки търговски магазина, кафета и 

заведения за бързо хранене. 

Структурата на бизнеса в общината се доминира от микрофирмите, които през 

2011 г. са 90.6% от общия брой. 

2.3.1. Селско стопанство 

През последните години се наблюдава нарастване на броя на селскостопанските 

животни и на размера на обработваемите земеделски земи. Общината последователно 

изгуби значителна част от индустриалните си позиции след прехода към пазарна 

икономика, като икономическата криза след 2008 г. влоши още повече условията за 

развитие на бизнеса, особено в индустрията и строителството и доведе до ново свиване 

на производството. 
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Селско и горско стопанство е с подчинено значение, независимо от наличието на 

необходимите за неговото развитие ресурси – поземлен селскостопански и горски 

фонд. По отношение на броя на заетите лица секторът се характеризира с неголям брой 

– 111 д., или 2,3% от всичко заетите в икономиката на общината. За посочения период 

нараства и размера на произведената продукция с около 79%. В общината най-често 

срещани са регистрираните малки земеделски стопанства – с площ до 10 дка. Те са 

90,7% от общия брой на земеделските стопанства в общината, а размерът на 

стопанисваната земя (2333 дка) съставлява само 3,2% от общия и размер (72983 дка). 

На практика, това наистина са дребни земеделски стопанства, които трудно могат да 

определят облика на земеделския сектор. Обратно, относително по - големите 

стопанства, които стопанисват по над 500 дка, независимо, че са едва 1,3% от всички 

регистрирани земеделски стопанства, обхващат 89% от общо стопанисваната 

земеделска площ в общината. Селското стопанство в общината се характеризира със 

своята екстензивност. Основната част от произведената продукция е за 

самозадоволяване. В организационните производствени структури, както бе посочено, 

преобладават малките частни (семейни) стопанства. Животновъдството също обхваща 

частния сектор. Отглеждат се предимно крави, кози и овце. Тенденцията към 

намаляване на броя на селскостопанските животни, характерна за периода 2007-2009 г. 

Е преодоляна. През последните 2-3 години се наблюдава нарастване на броя на 

селскостопанските животни в общината. 

2.3.2. Туризъм 

Община Банско се утвърждава като национален и международен зимен център. 

Ресурсният потенциал на планинската зона и на самия град създава възможност за 

развитие на следните видове туризъм: 

 зимни спортове – налице са подходящи терени, осигуряващи сравнително 

голямо разнообразие на пистите, както и продължително снегозадържане със 

възможности за ефективна експлоатация на ски-съораженията; 

 природно-мотивирани, предимно летни видове туризъм – пешеходен 

туризъм, природо-познавателен туризъм, екотуризъм, специализиран ботанически, 

орнитологически и други; 
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  познавателен туризъм, основан на богатото културно-историческо 

наследство- съсредоточаването на много и разнообразни паметници на културно-

историческото наследство в град Банско, представляват голям интерес и са 

предпоставка за развитие на познавателен туризъм с национално значение; 

  стационарна почивка в природна или селищна среда – основаваща се на 

спокойствието и благоприятните климатични условия, както и на възможностите за 

разнообразяване на престоя с дейности, ориентирани към природата или културното 

наследство; 

  делови и конгресивни прояви – формираният имидж на туристически център, 

наличните подходящи съоражения и разнообразна настанителна база, възможностите за 

разнообразие на престоя са достатъчно основание за осъществяването на тази дейност; 

 туризъм, основан на ресурсите на близките места – обуславя се от наличието 

на минерални води (Баня и Добринище), организиран ловен туризъм, познавателен 

туризъм към обектите по долината на р. Места и околните планини, възможности за 

посещение в рамките на кратък период на три силно развиващи се по своя облик 

планини (Пирин, Рила и Родопи). 

Община Банско е с водещи функции на туризма, като са обособени два ски 

центъра – Банско и Добринище. 

2.3.3. Транспортна инфраструктура и връзки 

Община Банско има добри транспортни връзки с различните части от страната, 

осъществени чрез пътища от републиканската пътна мрежа и теснолинейна жп-линия.  

Движението в рамките на самата община се осъществява чрез автомобилен 

транспорт. Достъпът до обектите за зимен спорт и туризъм е осигурен от кабинкова 

въжена линия, пусната в експлоатация през 2003 г. 

Участъците от Републиканската пътна мрежа, пресичащи община Банско са 

както следва: 

 път ІІ-19 „Симитли – Банско – Добринище – Гоце Делчев – граница Гърция“, 

преминаващ през територията на общината, пресича северната част на град Банско, 

като осъществява връзка на тези територии на запад с Автомагистрала „Струма“; 
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 път ІІІ-1901 „Банско–Баня”; 

 път ІІІ-1903 „ІІ-19 – Елешница“ 

В непосредствена близост, северно от територията на Община Банско преминава 

път ІІ-84 (Белово – Пазарджик) Звъничево – Ветрен дол – Велинград – Юндола – 

Якоруда –о.п. Разлог. 

Общинската пътна мрежа се състои от бившите четвъртокласни пътища от 

републиканската пътна мрежа и местни пътища. Общата дължина на трасетата на 

общинската пътна мрежа е 109,100 км. 

С Решение на Общинският съвет на гр. Банско от 01.08.2000 г. са определени 

пътищата от четвъртокласната пътна мрежа и местните пътища, както следва: Банско–

хижа „Вихрен”; отклонение от път ІІ-19–Места–Обидим; отклонение от път ІІ-19–

Места–Кремен; отклонение от път ІІ-19–Места–Осеново; отклонение от пътІІ-19–

Места–Гостун. Пътищата от четвъртокласната пътна мрежа в общината са с обща 

дължина 42 км. 

Обслужването на община Банско с жп транспорт се осъществява посредством 

преминаващата през територията й теснолинейка жп линия Септември – Велинград -  

Банско – Добринище (краен участък) с обща дължина 125 км. Населението се обслужва 

от две жп гари, които са разположени на територията на община Банско – в градовете 

Банско и Добринище (крайна гара). Това е единствената действаща теснолинейна 

железопътна линия у нас. (с междурелсие 760 мм). 

2.4. Екологична характеристика 

Община Банско се характеризира с благоприятна екологична  обстановка , която 

е не само съществен елемент от качеството на живот  на местното население, но и 

важен фактор за бъдещето развитие на туризма. Това се обуславя  с липсата на 

замърсяващи производства, рязко намаляване на замърсяването от предприятията от 

съседни общини  и от статута на Национален парк ”Пирин“. 

 Главният проблем са свързани със замърсяването на водите, поради липса на 

пречиствателна  станция на отпадни води, както и уврежданията на част от горските 



Програма за управление на отпадъците на община Банско 2015-2020 г. 

34 

 

екосистеми. Туризмът е главният фактор, който причинява увреждане на околната 

среда в два аспекта : 

- строителство на туристически обекти, увреждането от  които по право са 

еднократно, но необратими или трудно възстановими; 

- в резултат от присъствието и дейностите на туристите. 

2.4.1. Атмосферен въздух 

Климатичните условия имат значителна роля по отношение качествата на 

въздуха, за района на Банско са характерни условия, стимулиращи разсейването на 

локално емитираните замърсители и в този смисъл общината е в благоприятна позиция. 

Основните източници за влошаване качествата на атмосферния въздух в общината са: 

 Автомобилния транспорт, който въздейства по-осезаемо през активния 

туристически сезон; 

 Битов сектор – чрез използване на твърдо гориво през есенно-зимния сезон; 

 Производствения сектор 

Те са с различна интензивност, пространствено и времево проявление, различни 

количествени и качествени стойности. 

2.4.2. Води 

От анализа на състоянието на ВиК инфраструктурата на територията на 

общината се констатира, че във всички населени места има изградена канализационна 

мрежа. Към момента ПСОВ се изгражда, затова  провежданите от канализационните 

мрежи отпадни води в населените места се изливат свободно и попадат  в речната 

мрежа. В р. Глазне има 4 зауствания на отпадни води, условно обозначени като 

Канализационен колектор №1, Канализационен колектор №2, Канализационен 

колектор №3 и Канализационен колектор №4. В общината няма стопански обекти, 

които с отпадъчните си води да имитират приоритетни и приоритетно опасни вещества. 

Проблемът с качествата на отпадните води в ски-зона Банско е решен с изградените 3 

локални ПСОВ. Те са разположени в местността „Шилигарника“, Платото“ и 

„Бъндеришка поляна“. 
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2.4.3. Почви и нарушени терени 

Преобладаващата част от територията на община Банско (над 95%) е с 

естествено почвено покритие. 

Почвите са потенциално уязвими на вкисляване. Този процес се реализира с 

ниска интензивност и относителна равномерност. Наличие на преовлажняване се 

установява само при планинско-ливадните торфенисти почви и в ограничени участъци 

по поречията на реките. Това преовлажняване е генетично обусловено и не застрашава 

екологичното равновесие в разглежданата територия.  

Няма информация и за наличие на техногенно замърсяване на почвите с тежки 

метали, нефто продукти и опасни вещества. Възможно е частично локално замърсяване 

с нефтопродукти в района на бензиностанциите, намиращи се на територията на 

общината,  но  за  това  няма  данни.  (Нормата  за  допустимо  съдържание  на  

нефтопродукти  в почвата е 300мг/кг почва). От деградационните процеси, най-

съществен за екологичното състояние на района има ерозията. На определени места се 

проявява площна ерозия (терени за ски-писти и туристически пътеки), а в редки случаи 

– ровинна ерозия, също характерна за главните трасета на туристическите маршрути и 

горски пътища. За спирането й голямо значение има  правилното извеждане на сечите и 

начините за почистване на сечищата и своевременното и качествено залесяване. В 

лесоустройствените планове цялата стопанска дейност ще бъде насочена към 

преодоляване на условията, пораждащи ерозионните процеси. Борбата с площната 

ерозия върху земите от горския фонд се предвижда чрез залесяване и създаване на 

пълноценни култури върху голи площи.Между почвите, формиращи почвеното 

разнообразие на територията на общината няма такива, които са генетично засолени. 

Нарушените земи ( механично са унищожени повърхностните почвени хоризонт и или 

цялата почва) са тези, върху които е извършено строителство и/или друг вид постоянна 

промяна. 

Замърсявания на почвите в общината се предизвиква от изхвърлянето на твърди 

битови отпадъци (отпадъци от различен характер, вкл. и опасни). Непрекъснатото 

усъвършенстване на системите  и  контрола  по  сметосъбирането  ще  елиминира  

изцяло съществуващите локални замърсявания  от микросметища  и  нерегламентирано  
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изхвърляне  на  отпадъците.  В  местата  с високи подпочвени води, съществува 

тенденция /естествен процес/ за вкисляване и засоляване на почвите.  

3.СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ  

3.1. Генерирани отпадъци 

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма 

важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на 

системите, инсталациите и съоръженията за третиране. Непрекъснато нарастващото 

количество отпадъци, образувани от жизнената дейност на хората, производството и 

търговията, налага предприемането на мерки за намаляване на общото им количество, 

повторната им употреба и увеличаване рециклирането и оползотворяването им. 

Същевременно с развитието на технологиите за третиране на отпадъци, все  повече  се  

разширяват  възможностите  за  използването  на  отпадъците  като  алтернативен 

суровинен и енергиен източник и намаляване на количеството, предназначено за 

депониране. 

3.1.1. Битови отпадъци 

Процесите, свързани с формиране, събиране, извозване, депониране и друго 

обезвреждане на отпадъците, са в пряка зависимост от развитието и организацията на 

стопанската дейност, демографските особености на района и от природните условия, в 

които се осъществява човешкия живот. Битовите отпадъци се формират в резултат от 

жизнената дейност на хората по домовете, в административните, социалните и 

обществени сгради. Количеството и съставът им зависят от:  

 Мястото на образуване;  

 Стандарта на живот на населението и неговата култура;  

 Степен на благоустроеност на населените места;  

 Начин на отопление;  

 Други фактори.  

Като  се  изхожда  от  административно-териториалната  и  социално-

икономическа характеристика на община Банско,източници на ТБО се явяват:  
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 Домакинствата;  

 Промишлените предприятия;  

 Търговски и обслужващи обекти.  

Общия поток битови отпадъци съдържа различни компоненти, които ако не се 

третират правилно могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве и 

околната среда. В същото време в битовите отпадъци има редица подходящи за 

оползотворяване материали като хартия, метали, стъкло, пластмаса, биоразградими 

отпадъци и други. 

Това налага въвеждането/оптимизирането на практиките за разделно събиране 

на масово разпространени отпадъци, като отпадъците от опаковки, биоразградимите 

отпадъци и опасните отпадъци от домакинствата. 

Отделянето от общия поток битови отпадъци на опасните вещества и 

веществата, които могат да бъдат рециклирани и оползотворени, предотвратява 

замърсяването на околната среда, води до пестене на естествени суровини и в 

значителна степен намалява количествата на отпадъците постъпващи за обезвреждане, 

което от своя страна намалява разходите, които се изразходват от общините за 

обезвреждане на битови отпадъци. 

Местната  промишленост,  която  почти  изцяло  е  лека  е  свързана  с  

образуването  на характерни за отрасъла производствени отпадъци, които са предимно 

неопасни. Промишлените отпадъци са в много малки количества, поради факта,  че на 

територията на общината функционират предприятия, основно от дървообработващата 

промишленост, голяма част от отпадъците на които се оползотворяват. 

Основен източник на генерираните битови отпадъци са домакинствата. Предвид, 

че най-голям дял в генерираните отпадъци в общината са битовите отпадъци, 

следователно акцентът за предотвратяване генерирането на отпадъците и повторната 

им употреба за община Банско, ще се приложи върху домакинствата и гражданите. 

Количествата твърди битови отпадъци, образувани на територията на Община 

Банско през последните пет години, са представени в таблица № 9. 
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Таблица № 9. Количество генерирани битови отпадъци в община Банско 

ГОДИНА ГЕНЕРИРАНИ ТБО ТОНА БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ 
СРЕДНО ТОН НА 

ЖИТЕЛ 

2009 4639,8 13198 0,351 

2010 4059 13150 0,309 

2011 2986,4 13125 0,228 

2012 3085,2 12873 0,240 

2013 3495 12854 0,272 

2014 3385,3 12784 0,249 

Общо 21650,7   

От 1997 г. в общината е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване 

във всички населени места.  От 2015 г. сметосъбирането и сметоизвозването на 

битовите отпадъци се извършва от ДЗЗД „Евро Импекс - Банско“ . От средата на месец 

юли 2009 г. извозването и обезвреждането на битовите отпадъци се извършва на 

общинското  депо в гр. Разлог, местността „Седръч“, където количеството на събраните 

отпадъци се отчита в куб. метри. От РИОСВ- Благоевград е прието 1 куб.м. отпадък е 

да е равен на 0,300 тона. От средата на месец юли 2009 г. със Заповеди на Директора на 

РИОСВ- Благоевград са закрити депата в гр. Банско и гр. Добринище.  

 

фиг. № 4. Количество ТБО за периода 2009-2014 г. 

Анализът показва, че през първите 3 години от отчетения период се наблюдава 

намаляване на генерираните ТБО, а през следващите 3 години тенденция на завишаване 
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на образуваните количества отпадъците. Забелязващата се тенденция се дължи от една 

страна на неравномерността на туристическия поток през годините и отсъствието на 

точност при определяне на тези количества /тъй като те са изчислени на база 

товароносимостта на сметоизвозващата техника, което не гарантира точност/. Важен 

показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на отпадъците, 

представена като количество образувани битови отпадъци за година на човек. Общото 

количество депонирани битови отпадъци на територията на община Банско за 

разглеждания период е 21650,7 тона. Средното годишно количество генерирани 

отпадъци на жител в община Банско варират в границите между 228 и 351 

кг/жител/година, което показва, че генерираното количество е по-ниско от 

средногодишното за България (375 кг./жител/година). В сравнителен план количеството 

генериран отпадък на жител на година в община Банско е под средното ниво за 

страната. Цитираните количества ТБО са образувани не само от домакинствата, но и от 

обществените сгради, търговските обекти и тези, действащи в сферата на услугите. 

В национален план се очаква рязко намаляване в близките години на 

количествата депонирани битови отпадъци, тъй като до 2 години в голяма част от 

регионите в страната ще се въведат съоражения за сепариране и оползотворяване на 

битови отпадъци. В посока на бързо намаляване на депонираните битови отпадъци за 

сметка на оползотворените е въведена екотакса за депониране на битови отпадъци, 

която нараства значително в годините. Очакваното въвеждане в експлоатация  на 

останалата част от съвременните регионални депа за битови отпадъци ще допринесе и 

за по-прецизното измерване на реалните количества депонирани отпадъци. Тази 

прогноза важи и за община Банско, след като регионалното съоражение за 

обезвреждане на неопасни отпадъци в землище на с. Баня, община Разлог влезе в 

експлоатация. 

На територията на община Банско всички нерегламентирани сметища са 

закрити. Преустановена е експлоатацията на общинските депа за ТБО в гр. Банско и гр. 

Добринище, тъй като не отговарят на нормативните изисквания. Със Заповед № 

120/17.08.2009 г. на Директора на РИОСВ-Благоевград е закрито депото за твърди 

битови отпадъци в град Банско. Със Заповед № 121/17.08.2009 г. на Директора на 

РИОСВ-Благоевград е закрито депото за твърди битови отпадъци в град Добринище. 
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За депото в гр. Банско общината е изготвила  проект “ Закриване, рекултивация 

и мониторинг на общинското депо за битови отпадъци - гр. Банско“, съгласуван от 

РИОСВ - Благоевград. Община Банско е подала заявление за финансиране към 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и следва да 

се пристъпи към физическо закриване на депото. 

3.1.2. Строителни отпадъци 

Образуваните строителни отпадъци на територията на община Банско са 

предимно формирани от физически лица вследствие на ремонтни дейности. Наблюдава 

се нелегално депониране на земни маси и строителни отпадъци на територията на  

общината. Много често населението събира смесено строителните отпадъци с 

битовите. Към момента на изготвяне на настоящата програма на територията на 

община Банско няма изградено специализирано депо за строителни отпадъци. 

Предвижда се в бъдеще, строителните отпадъци да се обезвреждат на специално 

изградени клетки (част от Регионалното депо за обезвреждане на отпадъци в землището 

на с. Баня, м. „Кривосер“, община Разлог), включващо и инсталация за 

предварителното им третиране и оползотворяване, в съответствие на целите поставени 

в националното законодателство. Няма достоверни данни за генерираните годишни 

количества строителни отпадъци, както и данни за постоянно генерирано количество на 

територията на общината. Декларират се количествата, за които строителните фирми са 

се обърнали към общината за посочване на място и условия за депонирането им. При 

това положение се обхващат само тези случаи, когато това действие се извършва 

легално, а количествата се определят на база на вместимост на колите и няма 

конкретни замервания. Необходимо е въвеждане в общинските нормативни актове ясни 

текстове относно нормативните задължения на кандидатите за издаване на строително 

разрешение. 

С Наредбата  за  управление  на  строителните    отпадъци  и  за  влагане  на  

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277/05.11.2012 г. (ДВ бр.89/2012 

г.) се регламентира предотвратяване  и  ограничаване  на  замърсяването  на  въздуха,  

водите  и  почвите,  както  и ограничаване  риска  за  човешкото  здраве  и  околната  

среда  в  резултат  на  третирането  и транспортирането на строителните отпадъци.  
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Целта е:  

 Да се предотврати и минимизира образуването на строителни отпадъци (СО);  

 Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО;  

 Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;  

 Да се намали количеството за депониране на СО.  

Строителните  отпадъци  са  получени  вследствие  на  строително-монтажни  

работи  и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, 

изолационни материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др., съответстващи 

на кодовете на отпадъци от група 17 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците  

(ДВ бр. 66/2014г.). Минералните отпадъци се образуват в резултат на строителство или 

събаряне на сгради и съоръжения, които основно се състоят от минерални материали 

като тухли, бетон, строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни 

материали, бетонови блокчета и/или газобетонови блокчета и др.  

„Строително-монтажни“  са  работите,  чрез  които  строежите  се  изграждат,  

ремонтират, реконструират,  преустройват,  поддържат  или  възстановяват,  а  

„Премахване“  е  дейността  по отстраняване на строежите чрез селективно отделяне на 

оползотворимите отпадъци в процеса на премахването.  

Дейностите  по  събиране,  транспортиране,  подготовка  преди  оползотворяване  

и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се 

извършват от лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на 

отпадъците. 

Кметът на общината отговоря за предаването на отделените  строителни 

отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на 

материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за 

покриването на разходите за извършване на  дейностите  по  транспортиране  и  

третиране  (чл.10,  ал.  4 от ЗУО).  Разходите  за  извършване  на дейностите по 

транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на 

принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния 

строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила 
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заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по 

транспортиране и оползотворяване на отпадъците  кметът  на  общината  подава  

заявление  за  издаване  на  заповед  за  незабавно изпълнение за събиране на вземането 

от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс.   

  В случаите, когато кмета на община е възложител на строителни и монтажни 

работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, 

следва да изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и 

изискванията към плана са определят в Наредба за управление на строителните 

отпадъци. 

При възлагане на обществени поръчки от кмета на община за проектиране и 

изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, в условията за избор 

на изпълнител и в договорите за възлагане се включват задължения към изпълнителите 

за влагане на рециклирани строителни материали. 

За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за 

управление на строителните отпадъци се одобряват от кмета на общината или 

оправомощеното от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът. 

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на 

строежите, за които не се упражнява строителен надзор, се установяват с отчет до 

кмета на общината, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и 

рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни 

материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични 

счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи 

разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци. 

Прогноза: Отчитайки факта, че в община Банско по-голямата част от сградния фонд е 

обновен, не се очаква генериране на големи количества земни маси и строителни 

отпадъци. 

3.1.3. Производствени отпадъци 

Производствените отпадъци са отпадъци, образувани в резултат на 
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промишлената дейност на физически и юридически лица. Управлението на 

производствените отпадъци е задължение на съответните предприятия, при чиято 

дейност се образуват, но в изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците те са длъжни да представят в общинската администрация годишните отчети 

за генерираното количество отпадъци, с цел създаване на база данни за 

производствените отпадъци, образувани на територията на общината и включването им 

в общинската програма за управление на отпадъците. Трябва да се отчете факта, че не 

всички фирми изпълняват задълженията си да предоставят необходимата информация 

за генерираните и третираните производствени отпадъци, съгласно действащото 

законодателство. 

Производствените отпадъци се водят на отчет в ИАОС, която заедно с РИОСВ-

Благоевград провежда и контрола по управлението на отпадъците. 

Местната промишленост на територията на община Банско, която е изцяло лека 

е свързана с образуването на характерни за отрасъла производствени отпадъци, които 

са предимно неопасни – от дървопреработката.  

3.1.4 Отпадъци от опаковки  

През  периода  2004-2012  г.  общото  потребление  на  опаковки  в  България  се  

запазва относително постоянно. Потреблението на опаковки от жител в страната е 

почти четири пъти по-ниско от средните нива в ЕС. Съществуват значителни колебания 

в потреблението на отделните опаковъчни материали, като ясно изразена е тенденцията 

на намаляване на опаковките от стъкло и увеличаване на опаковките от хартия и 

картон.  

Община  Банско има сключен  договор  с  „Екопак България“ АД за реализиране 

на програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки в цветни контейнери на 

територията на Община Банско, образувани от домакинствата, административните, 

социалните и обществени сгради, училищата, заведенията за обществено хранене, 

търговски обекти и обектите за отдих забавления и туризъм.  В системата за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки са включени населените места – гр. Банско и гр. 

Добринище. Обхвата на системата е от 143 бр. цветни контейнери тип „Иглу“ с обем 

1,5 м³, за гр. Банско -107 бр.,а за гр. Добринище – 36 бр. 
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За периода 2010 – 2014 година, чрез системата за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки на територията на община Банско са събрани следните количества 

отпадъци от следните групи: 

2010 (т) 2011 (т) 2012 (т) 2013 (т) 2014 (т) 

бруто нето % бруто нето % бруто нето % бруто нето % бруто нето % 

11,27 9,29 82,43 32,54 26,17 80,42 31,40 25,11 79,97 32,62 22,90 70,20 31,26 21,96 70,23 

8,64 6,85 79,22 23,31 17,11 73,40 22,46 16,61 73,95 29,13 20,51 70,42 28,14 19,74 70,13 

12,92 11,01 85,22 26,61 20,59 77,38 20,03 14,51 72,46 26,30 18,43 70,07 28,87 20,23 70,06 

32,83 27,15 43,30 82,46 63,87 77,45 73,88 56,23 76,11 88,04 61,84 70,24 88,27 61,92 70,14 

Резултатите от таблицата показват трайната тенденция към увеличаване на 

количествата разделно събрани отпадъци и по-конкретно: 

 2011 година → 2010 година – увеличение с 250 % 

 2013 година → 2011 година – увеличение с 7 % 

 2014 година → 2013 година – увеличение с 0,3 % 

Общото увеличение в количествата на разделно събраните отпадъци за този 

петгодишен период е в размер на 270 %, който може да бъде обяснен с увеличената 

леглова база и посещаемостта на града, в качеството му на курортна дестинация. 

3.1.5. Специфични потоци отпадъци – отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, 

отработени малса и отпадъчни нефтопродукти 

За специфичните потоци масово генерирани отпадъци, системата за разделно 

събиране се организира в съответствие с принципа „ разширена отговорност на 

производителя“- чрез сключване на договори с организации по оползотворяване.  

Във връзка със задълженията на кмета на общината да организира дейности по 

разделно събиране на опасни отпадъци от общия поток битови отпадъци, Община 

Банско има сключен договор с „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ“ АД за организиране,  

изграждане  и  прилагане  на  система  за  събиране,  транспортиране,  временно 

съхранение, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или 

обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани на 

територията на общината, с „НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ“ ЕАД за организиране и 

прилагане на система за събиране и оползотворяване на излезли от употреба моторни 
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превозни средства и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

Община Банско има сключени още договори с „НОРД МАСЛА“ЕАД за организиране и 

прилагане на система за събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и 

обезвреждане на отработени масла, образувани на територията на общината. През 

текущата година чрез съдове за негодни за употреба батерии, поставени в 

административните сгради и учебните заведения са събрани общо – 24 кг. Периодично 

се извършват проверки за наличието на излезли от употреба МПС, паркирани в имоти – 

общинска собственост, като собствениците на МПС се насочват към площадките за 

изкупуване на черни и цветни метали и центровете за разкомплектоване на ИУМПС, 

притежаващи разрешително по реда на Закона за управление на отпадъците. През 

последните години не се наблюдава изоставени излезли от употреба МПС в имоти - 

общинска собственост. 

Информацията за управлението на отпадъците от опаковки, излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла, негодни за употреба батерии 

и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО) се набира чрез допълнителни  годишни  отчети,  регламентирани  в  

съответните  наредби  за  управление  на специфичните отпадъчни потоци. С влизането 

в сила на Наредбата за определяне на реда и размера за плащане на продуктова такса за 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, са 

прецизирани изискванията за воденето на отчетността от фирмите, които заплащат 

продуктови такси към ПУДООС.   

По данни количествата събрани от лицензираните организации отпадъци от 

ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО в община Банско, са много малки,  поради тази причина не е 

възможо да се направи количествена прогноза за следващия петгодишен период. 

Необходимо е да се предвиди по-гъвкаво решение за приемането и екологосъобразното 

по-нататъшно третиране на тези отпадъци. 

3.1.6. Утайки от пречистени отпадъчни води 

На терититорията на община Банско не се формират утайки от пречистване на 

отпадни води. В момента е в ход изпълнение на проект „Рехабилитация на 

водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ“ 
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на стойност около 90 млн. лева, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”. 

Проектът предвижда строителство на нова пречиствателна станция за отпадъчни води с 

капацитет 29 980 еквивалент жители, за проектен хоризонт 2034 година и 

рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Банско. За пречиствателната 

станция е определен терен в местността „Гарван”,с площ от около 32 ха, около 900 м 

северно от ул. „Патриарх Евтимий“, на десния бряг на река Глазне.  

3.1.7. Морфологичен анализ на твърдите битови отпадъци 

Определянето на раличните съставки на отпадъците в количествено 

съотношение е необходимо за планиране на системата за разделно събиране и 

оползотворяване на отпадъците. Морфологичният състав показва съдържанието на 

отделните компоненти на отпадъците по отношение на техния вид, изразени в проценти 

от общото тегло, обема или други мерни единици (кг/жител, кг/жител/год и др.) 

При провеждане на морфологичния анализ се определят следните фракции: 

- Хранителни; 

- Хартия и картон; 

- Пластмаса; 

- Текстил; 

- Гума; 

- Кожа; 

- Градински; 

- Дървесни; 

- Стъкло; 

- Метали; 

- Инертни; 

- Опасни; 

- Други – неопределими. 

В община Банско, все още не е стартирано извършване на морфологичен анализ 

на количеството и състава на генерираните отпадъци на нейната територията. 

Оценката на качествения състав на генерирания в община Банско битов отпадък 
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е изчислен на база на Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци на МОСВ, утвърдена със Заповед № РД-744/29.09.2012 г., която определя 

морфологичния състав спрямо големината на населените места, разпределени в 5 

категории – до 3 хил. жители; от 3 до 25 хил. жители; от 25 до 50 хил. жители; от 50 до 

150 хил. жители; над 150 хил. жители. 

Таблица 3.1.5.1. Морфологичен състав на отпадъците, съгласно Методиката  

Населени 

места 

Над 150 

хиляди 
50-150 хиляди 25-50 хиляди 3-25 хиляди Под 3 хиляди 

Хранителни 28,9% 30,6% 28,0% 23,2% 15,6% 

Хартия 11,4% 9,4% 8,1% 8,5% 6,1% 

Картон 9,4% 8,2% 6,9% 5,5% 4,0% 

Пластмаса 11,3% 15,4% 12,8% 10,1% 10,3% 

Текстил 2,8% 2,9% 2,9% 3,7% 2,0% 

Гума 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 

Кожа 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 

Градински 11,0% 11,0% 13,1% 21,7% 30,9% 

Дървесни 2,0% 2,1% 2,9% 2,0% 2,9% 

Стъкло 9,2% 7,8% 7,0% 6,1% 2,4% 

Метали 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 

Инертни 9,7% 8,0% 13,7% 14,8% 21,3% 

Опасни 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

общо 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

В методиката е направен задълбочен анализ на тенденциите в развитието на 

материалите и връзката им с образуване на различни фракции. Определени са и 

основните параметри, влияещи върху нормата на натрупване и морфологичния състав 

на отпадъците. Морфологичният състав, предложен като референтни стойности в 

Методиката на основата на задълбочени проучвания, е представен по групи в населени 

места в таблица 3.1.5.1. 

В малките населени места под 3 хил. ж. и от 3 до 25 хил. ж. с най-голям 

относителен дял са биоразградимите отпадъци -около 60%, като градинските са водещи 

с относителен дял 30% в най-малките населени места, а хранителните –с малък превес 

над градинските в групата на населените места от 3 до 25 хил. ж. За големите населени 

места от 50 хил. ж. до 150 хил. ж. и над 150 хил. ж. хранителните отпадъци имат най-  



Програма за управление на отпадъците на община Банско 2015-2020 г. 

48 

 

висок относителен дял (около 30%), следвани почти поравно (по около 10% за 

изброените групи) от хартия и картон (които заедно са над 20% от отпадъците), 

пластмаса, градински отпадъци, стъкло и инертни отпадъци. Следователно, над 60% от 

състава на битовите отпадъци и в населените места над 50 хил.ж. представляват 

биоразградимите отпадъци. С увеличаване на броя жители нараства  ни съдържанието 

на хартия и картон в битовите отпадъци –от 10% на 20%, както и на хранителни 

отпадъци –от около 15% на около 30%.Във връзка с изчисленията, които общините ще 

правят и ще трябва да доказват пред МОСВ за изпълнение на целите за рециклиране и 

оползотворяване на битовите отпадъци, общините са задължени на определена 

периодичност да извършват морфологичен анализ на битовите си отпадъци, като 

използват методиката, утвърдена през 2012 г. Това ще даде възможност за  

съпоставимост на данните и проследяване на тенденциите за промените в 

морфологията на битовите отпадъци. 

3.2.  Съществуващи практики за събиране, третиране и транспортиране на 

битовите отпадъци  

3.2.1.  Обхват на системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци  

  На територията на община Банско функционира добре организирана система за 

сметопочистване  и  сметосъбиране  на всички  населените  места  в  общината.  

Извършва се организирано, съгласно график изработен и изпълняван от фирма ДЗЗД 

„Евро Импекс – Банско“, под непосредственото ръководство на община Банско. 

Използваната сметосъбираща техника, с която разполага фирмата по чистота за 

осъществяване на дейностите е: 

1. Мерцедес АКТРОС с регистрационен номер СА5895АА 

2. Мерцедес ЕКОНИК с регистрационен номер СА1269ХМ 

3. МАН с регистрационен номер СВ1690АН 

4. ИВЕКО с регистрационен номер СА7601ВК 

Събирането на битовите отпадъци на територията на община Банско се 

извършва в различни видове съдове: контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м³, кофи с обем 

0,110 м³ и контейнер 4 м³, посочени по брой, тип, разположение в населените места от 
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общината и честота на извозването им  в табличен вид. 

Tаблица № 10. Брой съдове за събиране на отпадъци по видове, за всяко населено 

място: 

Банско 

 

Общ Брой на 

контейнерите 

Седмична честота на обслужване – брой 

извозвания/седмица 

Труднодостъпни Норнмална 

проходимост 

Търговски 

обекти 

брой честота брой честота брой честота 

Банско        

Контейнер с обем 1,1 м
3
 800   250 7 200 2 

Контейнер с обем 0,11 м
3
 5300   4950 1 350 7 

Контейнер с обем 4 м
3
 8   8 1   

Улични кошчета с обем 

…… 

100   50 7   

Контейнер с обем ….. м
3
 за 

сгурия 

       

Добринище        

Контейнер с обем 1,1 м
3
 100    1/ седмица   

Контейнер с обем 0,11 м
3 
 1100    1/ седмица   

Контейнер с обем 4 м
3
 5    1/ седмица   

Meста        

Контейнер с обем 1,1 м
3
 17    1 /седмица 

в сряда 

  

Контейнер с обем 0,11 м
3 
 98       

Контейнер с обем 4 м
3
 1    1 /седмица 

в сряда 

  

Кремен        

Контейнер с обем 1,1 м
3
 18    1 /седмица 

в сряда 

  

Контейнер с обем 0,11 м
3
 10    1 /седмица 

в сряда 

  

Филипово        

Контейнер с обем 1,1 м
3
 18    2/месечно 

в сряда 

  

Контейнер с обем 0,11 м
3
 81    2/месечно 

в сряда 

  

Осеново        
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Контейнер с обем 1,1 м
3
 8    2/месечно 

в сряда 

  

Гостун        

Контейнер с обем 1,1 м
3
 8    2/месечно 

в сряда 

  

Обидим        

Контейнер с обем 1,1 м
3
 20    2/месечно 

в сряда 

  

Таблица № 11. Контейнери тип „Бобър“ 1.1 м³ за гр. Банско 

ден от 

седмицата 
бр.в наряд х-ли 5* и 4*  ЦГЧ 

жилищни 

комплекси 

общо 

за деня 

Понеделник 101 200 60   361 

Вторник 164   60 160 384 

Сряда 103 200 60   363 

Четвъртък 151   60 160 371 

Петък 105 200 60   365 

Събота  0 200 60 135 395 

Неделя 0 200 60   260 

ОБЩО  624 1000 395 455 2474 

Таблица № 12. Кофи с обем 0,110 м³ за гр. Банско 

ден от 

седмицата 
бр.в наряд ЦГЧ 

  

общо за 

деня 

Понеделник 995 
   

995 

Вторник 974 
   

974 

Сряда 995 
   

995 

Четвъртък 997 
   

997 

Петък 998 
   

998 

Събота 
 

518 
  

518 

Неделя 
 

518 
  

518 

ОБЩО 4959 1036 
  

5995 
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3.2.2. Използвани съдове и техника за събиране на битови отпадъци. 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община 

Банско се осъществява от специализирана механизация, собственост на дружеството 

или наета такава. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва под контрола на 

община Банско. Дейността се извършва през цялата година по график, като кратността 

на извозване на битовите отпадъци се определя със заповед на кмета на община 

Банско.Техниката е специализирана и позволява едновременното извозване на съдове 

тип „Контейнер 4м ³“, контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м³ и кофи с обем 0,110 м³. 

Използването на такъв тип техника позволява по-бързо извозване на отпадъка, тъй като 

един камион може да поема различен вид съдове, без да е необходимо да се изпращат 

няколко отделни автомобила. Този процес ще намали риска от създаване на 

дискомфорт и напрежение сред туристите и гостите на община Банско. 

Сметоизвозването се извършва директно на регламентираните депа без да се използват 

претоварни площадки. Изпълнителят носи отговорност при транспортиранията да не се 

допускат вторични замърсявания. За различните населени места сметопочистването се 

извършва с различна кратност. 

За град Банско, дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са организирани 

по следния начин – градът е разделен на 5 района (наряда), като всеки район се 

обслужва в точно определен ден от седмицата (от понеделник до петък). Централната 

градска част, ул. „Пирин“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Глазне“ от ул. „Хан Аспарух“ до 

пресечката с ул. „ Пирин“ се обслужват всеки ден. Кратността на обслужване на 

съдовете за смет на четири и пет звездни хотели през зимния сезон е ежедневна, през 

летния сезон от 15 юли до 15 септември е през ден (понеделник, сряда и петък). През 

останалото време е един път седмично.  

За град Добринище дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са 

организирани по следния начин – градът е разделен на 2 района (наряда). Всеки район 

се обслужва в точно определен ден от седмицата.  

За селата от Местенски регион сметоизвозването се извършва един път 

седмично. При необходимост от по-често извозване, кметовете на селата могат да го 

изискат. 
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Процесът по обслужване на съдовете е последователност от дейности: 

 изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил; 

 натоварване на битовите отпадъци от съдовете на специализираната машина; 

 почистване на териториите около съдовете за битови отпадъци непосредствено 

след обслужване на съдовете, събиране на нерегламентирано изхвърлените 

битови,едрогабаритни, строителни и други отпадъци около съдовете; 

 връщане на съдовете по местата им. 

До изграждането на новото регионално депо за регион Разлог, намиращо се в м. 

„Кривосер“, землището на с. Баня, отпадъците се транспортират до съществуващото 

депо на около 2,0 км североизточно от гр. Разлог, местността „Седръч“. 

Дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването следва да бъдат 

организирани така, че да не затрудняват преминаването на пешеходци, леките 

автомобили и тежкотоварни автомобили. 

Прогноза: Няма причина да се очаква, че генерирането на битови отпадъци в община 

Банско в следващите години ще се различава от общите за страната тенденции. 

Предвид наблюденията през последните три години, относно възникване на нови 

обекти, както и броя на туристите, които посещават община Банско не се очаква 

увеличаване на количествата генерирани битови отпадъци съответно и на броя съдове 

за битови отпадъци. Чрез въвеждане на системите за разделно събиране се очаква да се 

намали количеството на депонираните отпадъци и да се увеличи процентът на 

рециклируемите. Очакванията са да се промени морфологичния състав на образуваните 

отпадъци в резултат на: 

 масово използване в бита на пластмасови и комбинирани опаковки за 

еднократна употреба; 

 вноса на домакинска техника, електроника, автомобили и автомобилни гуми – 

втора употреба; 

 провеждане на много разяснителни и обучителни мероприятия от страна на 

общинска администрация съвместно с фирми по оползотворяване по отношение на 

осъзнаване на факта, че отпадъка събран разделно е много ценен ресурс. 
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3.2.3. Система за разделно събиране на отпадъци  

Основната концепция на организацията за разделно събиране на отпадъци се 

състои в това, че всеки отделен продукт се превръща в отпадък, като се смеси в кофата 

за общо събиране на отпадъци. Разделно събраните хартиени, пластмасови, метални и 

стъклени опаковки от тези отпадъци са ценна суровина за промишлеността. 

Изхождайки от актуалната в момента законова рамка, се определя какъв/или какви 

именно компоненти от състава на ТБО ще се събират от общия поток генерирани 

отпадъци. Ефективното разделяне на потока отпадъци е ключът към успешното 

осъществяване на всяка една програма за разделно събиране на отпадъци, включително 

отпадъци от опаковки. 

Изборът и въвеждането на система за разделно събиране ще подпомогне 

икономиката чрез спестяване на ценни суровини, материали и ресурси и ще увеличи 

експлоатационния срок на депата за битови отпадъци.  

Въвеждането на устойчива общинска колективна система за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки, включваща контейнери за разделно събиране с последващо 

сортиране по видове материали в сепарираща инсталация и обезпечена със 

специализирана техника за отпадъци и транспортно обслужваща техника, е един 

процес, който е икономически приемлив и ще доведе до висока ефективност. 

На територията на Община Банско системата за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки е организирана и се прилага съгласно сключен договор с „Екопак 

България“ АД от 2005 г.   

Разделно се събират отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон като на 

характерни места са поставени специално обозначени за целта съдове – за хартия в син 

цвят, пластмаса и метал в жълт цвят и за стъкло в зелен цвят.  

За целта има изготвена „Програма за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на община Банско“, включваща: 

 Конкретен начин на организация на разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

 Териториален обхват на системата; 
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 Финансови и юридически апекти относно осъществяването на разделното 

събиране и третиране на отпадъците от опаковки; 

 Мерки за информиране и привличане на населението за прилагане на системата 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината. 

Инвестициите при изграждането на системата за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки и експлоатационните разходи за нейното функциониране са изцяло за 

сметка на „Екопак България“ АД. 

С реализирането на системата ще се  постигнат следните резултати: 

 по- чист град и селища на територията на общината; 

 намалване на средствата, заделяни от общинския бюджет за финансиране на 

дейностите по събиране, извозване и депониране на ТБО, чрез намаляване на 

количествата отпадъци за депониране; 

 повишаване на мотивацията на обществеността за участие в системата за 

разделно събиране; 

 улесняване на гражданите в използването на колективна система за разделно 

събиране на отпадъци; 

 екологосъобразно управление на отпадъците при спазване на действащото 

екологично законодателство; 

 ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени 

от образуваните отпадъци. 

Съгласно § 15 от ПЗР на ЗУО Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 за подготовка за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко 

хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от 

други източници, се прилагат, както следва: 

1. до 1 януари 2016 г. -най-малко 25 на сто от общото им тегло; 

2. до 1 януари 2018 г. -най-малко 40 на сто от общото им тегло; 

3. до 1 януари 2020 г. –най-малко 50 на сто от общото им тегло 
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3.2.4. Предварително третиране на отпадъци  

На територията на община Банско няма площадка за временно съхранение на 

битови отпадъци, с цел предварително третиране и последващо рециклиране, 

оползотворяване или обезвреждане. 

Съгласно изискванията на чл. 38, ал.1 от Наредба №6/27.08.2013 г. От 01.01.2007 

г. отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране следва да се подлагат на 

предварително третиране преди депонирането им. По смисъла на Наредба 

№6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

на други съоражения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци под 

„предварително третиране” разбираме – всички физични, термични, химични или 

биологични процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на 

отпадъците, с цел да се намали обема им или опасните им свойства, за да се улесни по-

нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им. 

Съгласно дефиницията за „предварително третиране” изпълнението на поне една 

от целите на изискването за промяна на характеристиките на отпадъците е достатъчно, 

за да се счита, че операцията представлява предварително третиране. 

Съществуващата система за управление на отпадъците на територията на 

общината не разполага с технически съоражения за осъществяване на изискването за 

предварително третиране на цитираната по-горе в текста Наредба №6. В известна 

степен може да се приеме, че се осъществява предварително третиране на битови 

отпадъци в процеса на събирането им от специализираните сметосъбиращи 

автомобили. Те разполагат с механизми,които пресоват отпадъците и така се намалява 

от 1 до 5 пъти (в зависимост от събраните отпадъци) обема на отпадъка предназначен 

за обезвреждане, чрез депониране.  

3.3. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

3.3.1. Депониране 

Преустановена е експлоатацията на общинските депа за ТБО в гр. Банско и в гр. 

Добринище, тъй като не отговарят на нормативните изисквания. Със Заповед № 
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120/17.08.2009 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград е закрито депото за твърди 

битови отпадъци на гр. Банско. Със Заповед № 121/17.08.2009 г. на Директора на 

РИОСВ - Благоевград е закрито депото за твърди битови отпадъци на град Добринище. 

Площадката на депото в гр. Банско е разположена на около 3,0 км. югоизточно от гр. 

Банско в местността „Свети Георги“ на около 350 м. северно от ж.п линията Банско-

Добринище. Разположено е върху два имота, единия с площ 33,527 дка, а другия с 

площ 23,438 дка. Имотите са собственост на община Банско. Площадката на депото в 

гр. Добринище се намира в местността „Белия рид“ с площ около 30 дка. В момента 

тече процедура по отчуждаване, тъй като голяма част от площта на депото са частни 

имоти. За депото в гр. Банско общината е изготвила  проект “ Закриване, рекултивация 

и мониторинг на общинското депо за битови отпадъци - гр. Банско“, съгласуван с 

РИОСВ – Благоевград. Проектът е внесен за одобрение от финансиращият орган  

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда град София 

по реда на ПМС № 209/20.08.2009 г. за осигуряване на финансиране и следва да се 

пристъпи към физическо закриване на депото. Община Банско трябва да обезврежда 

отпадъците, генерирани на нейна територия на регионалното депо – намиращо се в 

местността „Кривосер“, землище на с. Баня, община Разлог. Община Банско участва в 

Регионално сдружение за изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Разлог. Изпълнява се проект DIR-5112122-12-80 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог“. Проектът се 

финансира  от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 

Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, като 

партньори са общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Стойността на проекта е 

12 899 164,92 лв., по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C003. 

Към настоящия момент регионалното депо не е изградено, поради което 

отпадъците от общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване се депонират на 

общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Седръч”, землище на град Разлог. 

3.3.2. Биологично третиране  

„Биоразградими отпадъци” са всички отпадъци, които имат способността да се 

разграждат анаеробно или аеробно като хранителни и растителни отпадъци, картия, 

картон и др. 
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Съгласно чл.34 ал.1 от „Закона за управление на отпадъците” (ДВ бр.53/2012 

г.) биоотпадъците от поддържане на обществените паркове и градини се събират 

разделно. 

Съгласно чл.34 ал.2 от „Закона за управление на отпадъците” тези биоотпадъци 

както и отпадъците от зелени площи към търговските обекти, производствени, 

стопански и административни сгради се третират чрез компостиране или анаеробно 

разграждане. 

Член 8, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци (обн. ДВ 

107/13.12. 2013г.) задължава кметовете на общини във всеки от регионите за 

управление на отпадъците по чл. 49, ал.9 от ЗУО да постигнат следните регионални 

цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци: 

1. до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 

отпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

2. до 31 декември 2020 г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

3. до 31 декември 2025 г. – не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 

отпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се 

състоят от “органични”  или  естествени  материали.  Тези  материали  след  време  се  

разграждат (“биоразградими”)  по  естествен  път.  Биоразградимите  отпадъци  се  

генерират  при селскостопанската  дейност  в  растениевъдството,  животновъдството  и  

от  дейността  на домакинствата. Имат предимно органичен състав и е необходимо да 

се третират в зависимост от условията на генерирането им по подходящ начин.  

Съгласно Националния стратегически план за поетапно намаляване на 

количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020), 

селищата от община Банско, попадат в категориите „Райони тип „Б“ и „Райони тип „В“ 

– т.е. между 3 000 и 25 000 жители и под 3 000 жители. Тези райони се оценяват с висок 

потенциал за въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци. За такива 

селища е задължително въвеждане на компостиране. 
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Към настоящия момент в община Банско няма въведена система за разделно 

събиране на биоразградими отпадъци. 

Предвид специфичния характер на отпадъците, образувани на територията на 

общината  и  значителното  участие  на  селскостопанските  отпадъци,  образувани  от 

домакинствата в определени периоди, ще се предприемат действия в две посоки:   

 за въвеждане на фамилно компостиране с последващо използване на компоста в 

личните стопанства;  

 за изграждане на инсталации за компостиране /анаеробно разграждане в РСУО 

Разлог . 

Компостирането на растителните отпадъци в мястото на образуването им е в 

синхрон с приетите принципи за управление на отпадъците. В този случай 

растителните остатъци не са отпадък, а изходна суровина за получаване на компост –

средство за подобряване качеството и плодородието  на  почвата.  При  реализацията  

на  целите  ще  се  кандидатства  за  финансово подпомагане от страна на ПУДООС и 

ОПОС. 

Обхващането  на  все  по-голям  брой  семейства  в  системи  за  домашно  

компостиране  е възможно чрез постоянно информиране на населението за 

възможностите за оползотворяване на биоразградимите отпадъци и предоставяне на 

контейнери за компостиране на семействата, които желаят да компостират 

биоразградимите си отпадъци. За отчитане на ефекта от тази мярка  е  необходимо  

предоставянето  на  компостери  на  отделните  домакинства  да  бъде обвързано  с  

изискване  за  своевременно  представяне  на  информация  от  общините  за 

постигнатите нива на намаление на биоразградимите отпадъци, постъпващи за 

депониране. Един от  подходящите методи на биологично третиране, подходящи за  

условията на общината е анаеробното разграждане, при което се отделя биогаз за 

производство на енергия и компостирането (домашно и/или полево), при което 

произведения компост има възможност да се  използва  за  рекултивация  на  нарушени  

терени,  в  земеделието,  при  озеленителни  и възстановителни дейности при 

строителни проекти и др.  
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3.3.3. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания  

На територията на община Банско всички нерегламентирани сметища са 

закрити. Старите замърсявания са в резултат от: 

 локални/изоставени незаконни/ неорганизирани сметища (струпване на всякакъв 

вид отпадъци, най-вече битови и строителни) около населените места. Образуват се 

периодично и своевременно се почистват. Една от причините за тяхното образуване е 

недостатъчната екокултура и отговорно отношение на недобросъвестни жители на 

общината. На местата на бившите нерегламентирани сметища са поставени табели, 

предупреждаващи лицата изхвърлящи отпадъци за съответните санкции съгласно ЗУО 

и местната наредба. Добре организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване 

и ефективния контрол от страна на общинската администрация водят до значително 

намаляване на броя на инцидентните локални замърсявания с отпадъци на територията 

на община Банско. 

3.3.4. Внасяне и изнасяне на отпадъци 

Регламент (ЕО) No 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 

превози на отпадъци регулира надзора и контрола при превоза на отпадъци с цел 

съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда и влиза в сила от 

12 юли 2007 г. Регламент (ЕО) No 1013/2006 има две процедури и два списъка за 

контрол на превоза на отпадъци.Данни за трансграничен превоз на опасни отпадъци за 

периода 1999 - 2010 г. са налични на интернет страницата на Евростат. За България 

публикуваната информация е за периода 2007-2010 г.  

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) No 1013/2006 и в изпълнение 

на задълженията на Република България по Базелската конвенция за контрол на 

трансгранично движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане МОСВ изпраща 

годишни доклади до Европейската комисия. По данни на Евростат за периода 2007- 

2010 г. общото количество на изнесените опасни отпадъци от страната е 10962 тона, а 

на внесените –93622 тона. Съгласно Годишния доклад на МОСВ за 2011 г. са изнесени 

4958 тона и внесени 10128 тонаопасни отпадъци. 
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Относителният дял на внесените в страната опасни отпадъци спрямо 

образуваните опасни отпадъци за периода 2007-2010 г. е 3%, а на изнесените –0,4%. 

Според наличните данни износът на опасни отпадъци за периода 2007-2011 г. основно  

е извършен към държави от ЕС (Германия, Румъния и Франция). Изнесени опасни 

отпадъци с цел рециклиране (дейности R 4 и R 5) са негодни за употреба Ni-Cd 

батерии, оловна шлака, излезли от употреба флуоресцентни и други лампи, съдържащи 

живак. За обезвреждане (D дейности) са изнесени трансформатори и кондензатори, 

съдържащи PCBs, смесени материали, съдържащи опасни вещества и др. За периода  

2007-2011 г. най-голямо е количеството на внесените отпадъци от Румъния, Унгария, 

Холандия и Македония, като е разрешен внос на опасни отпадъци за оползотворяване 

(R4): основно на негодни за употреба оловно-кисели акумулатори (без електролит), 

също -на отпадъчни смолисти остатъци от рафиниране, дестилация или всякаква 

пиролитична обработка; съединения на оловото и на медта; шлака, окалина и други  

отпадъци от производството на желязо/стомана. 

В сравнителен план с другите страни членки на ЕС, България е с най-ниски нива 

на внос и износ на опасни отпадъци, както в абсолютни стойности (тонове/година), така 

и в относителни стойности (кг/жител). (информация от НПУО 2014-2020г.) 

В Общината няма постъпили искания за внасяне на отпадъци, с цел тяхното 

оползотворяване в съоръжения/ инсталации на територията на общината. Изнасянето на 

отпадъци е алтернатива за обезвреждането на отпадъци, в случаите когато няма 

изградени съоръжения/ инсталации, притежаващи съответните разрешения.  

3.4.Администриране на дейностите по управление на отпадъците  

3.4.1. Задължения на общинските администрации във връзка с управлението на 

отпадъците на тяхната територия. 

Дейностите по управление на отпадъците представляват комплекс от решения, 

действия и дейности, свързани с образуването на отпадъците, екологосъобразното им 

третиране на база определена информация, както и различните форми на контрол. 

Управлението на отпадъците на местно ниво се осъществяват чрез : 
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- изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците и спазването на 

наредбите, приети от Общински съвет, имащи отношение към управлението на 

отпадъците. 

В общинска администрация Банско има обособен отдел „Екология и чистота“, 

който отговаря за дейностите свързани с опазване и подобряване на околната среда в 

общината. Отговаря по всички дейности, свързани с екологията в община Банско, по 

изпълнение на предписания и указания от РИОСВ - Благоевград и МОСВ. Действията 

на Общинската администрация в областта на опазването на околната среда достигат до 

гражданите на община Банско, чрез Общински информационни табла, официалният 

сайт на община Банско, чрез сесиите на Общинския съвет и чрез публични събития.  

Информирането на населението цели повишаване на културата на населението и по- 

конкретно намаляване на количеството на отпадъците и тяхното екологосъобразно 

събиране и обезвреждане.  Необходима  е  по-широка  гласност  както  за  възникнали  

проблеми  пред общината, така и за търсене на  решението им и привличане на 

общественост в изпълнение на предприетите мерки.  

Кметът на община Банско организира управлението на дейностите по 

отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците /ЗУО/. Кметът на община Банско отговаря за: 

 осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 

други; 

 събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депото за неопасни 

отпадъци, разположено в град Разлог, местността „Седръч” или други инсталации и 

съоражения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

 почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

 избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депото за битови отпадъци или на други инсталации или съоражения за 

оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци; 

 организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на съответната община; 
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 разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 

следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

 организиране на разделно събиране на опасни битови отпадъци и предаването 

им за оползотворяване и/или обезвреждане; 

 разделно събиране и съхраняване 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; 

 почистването на отпадъци на общинските пътища; 

 предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

Кметът на община Банско е отговорен за управлението на специфичните 

отпадъчни потоци, като изпълнява своите задължения, чрез сключване на договори с 

организации по оползотворяване на отпадъци. 

3.5. Финансиране на дейностите по управление на отпадъците. 

Възприетият подход за финансиране на дейностите по управление на отпадъците 

се основава на принципа „замърсителя плаща“, който се въвежда с такса „битови 

отпадъци“ за населението, на основание чл.62 и чл.63 от Закона за местните данъци и 

такси. Източниците за финансиране на управлението на отпадъците са приходите от 

събраните такси „битови отпадъци“ от притежателите на жилищни и нежилищни 

имоти. 

Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, таксата за „Битови 

отпадъци“ се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

Oбщинския съвет ежегодно въз основа на одобрена план-сметка, за всяка дейност, 

включваща необходимите разходи за: 

1. сметосъбиране (включително разделно събиране на битови отпадъци) и    

сметоизвозване; 

2. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 

други; 

3. обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения; 

4. почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
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населените места, предназначени за обществено ползване; 

5. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоражения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

  Таблица № 13. Такса „Битови отпадъци“ за периода 2009 – 2014 г. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо приходи от такса 

битови отпадъци (лв.) 
3 280 232 3 402 383 2 519 951 3 217 105 3 327 978 2 928 333 

В т.ч. от:       

Домакинствата 406 330 408 286 277 195 482 566 565 756 614 950 

Юридически лица 2 873 902 2 994 097 2 242 756 2 734 539 2 762 222 2 313 383 

Таблица № 14. Разходи за управление на отпадъците за периода 2009 – 2014 г. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо разходи за 

управление на 

отпадъците (лв.) 

1 587 186 1 372 979 2 005 353 2 268 471 1 509 547 1 357 460 

В т.ч. за:       

Закупуване на съдове за 

битови отпадъци 
121 200 - - 28 578 2 832 116 457 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване на 

битови отпадъци 

689 013 700 219 1 102 944 1 097 548 979 365 732 192 

Зимно и лятно 

почистване на уличните 

платна, площадите, 

алеите, парковите и 

другите територии от 

населените места, 

предназначени за 

обществено ползване 

776 973 672 760 902 409 1 142 345 527 350 508 811 

Отчитайки  конкретните условия на Община Банско, постъпващите средства при 

правилно и целенасочено управление на  отпадъците  могат  да  осигурят  една  

нормална  организация  за  задоволяване  нуждите  на населението  от  качествени  

комунално битови  услуги. От  справката  е  видно,  че  реално  събраните  приходи  от  

такса  „Битови  отпадъци”  достигат  за  покриване  на  разходите  по сметосъбиране,  

сметоизвозване  и  депониране  на  отпадъците.  Съгласно  Закона  за  местните данъци 

и такси в такса „Битови отпадъци” следва да се предвидят разходи за: осигуряване на 

съдове  за  съхраняване  на  битовите  отпадъци  -  контейнери,  кофи  и  други; 

събиране включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа 

или други инсталации и съоражения за третирането им; проучване, проектиране, 

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

отпадъци; рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и  почистване  

на  уличните  платна,  площадите,  алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване.   

Редът за определяне и плащане на такса „битови отпадъци“ в община Банско е 

регламентиран с наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услугите в община Банско, приета от общински съвет. Размерът на таксата за 

битовите отпадъци се определя пропорционално (в промил) върху данъчната оценка на 

имота, определена по реда на чл. 21 от Закона за местните данъци и такси. 

Таблица № 15. Размер на годишната такса битови отпадъци (чл.17 – чл.30 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и 

правата на територията на община Банско). 

№  Размер на годишна такса за такса битови 

отпадъци за имоти на територията на Община 

Банско 

2013 г. 

1.  

 

Размер на годишна такса за битови отпадъци за 

жилищни имоти на граждани и фирми  

 

1.1 За гр. Банско 0,5 промила 

 - за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 0,2 промила 

 

 

- за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в 

депа и други съоръжения 

0,1 промил 

 - за услугата по поддържане на чистота на 

териториите за обществено ползване 

0,2 промила 

1.2  За гр. Добринище 3 промила 

 - за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 1,5 промила 

 - за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в 

депа и други съоръжения 

0,5 промила 

 - за услугата по поддържане на чистота на 

териториите за обществено ползване 

1 промил 

1.3  За селата от Местенски район 3 промила 

 - за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 2 промила 

 - за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в 

депа и други съоръжения 

1 промил 

2.   Размер на годишна такса за битови отпадъци на 

нежилищни имоти 

 

2.1  За нежилищни имоти, когато таксата се определя 

според вида и броя на използваните съдове, т.е. 

според количеството за едно извозване 

За 1 бр. кофа /0,11 куб. м/– 2 лв 

За 1 бр. контейнер/1,1 куб.м/- 20лв 

 - За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битови отпадъци, обезвреждане на битови отпадъци в 

депа или други съоръжения 

видове съдове  честота на     годишна 

такса              

извозване на 1 бр. съд в лв 
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кофа                          52                104 лв 

контейнер                 52              1040лв 

кофа                          64                 128лв 

контейнер                 64               1280лв 

кофа                          80                 160лв 

контейнер                 80               1600лв 

2.2 За нежилищни имоти на фирми, когато таксата се 

определя върху по-високата данъчна или отчетна 

стойност на активите   

5 промила 

 - за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 2.5 промила 

 - за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в 

депа и други съоръжения 

0.5 промила 

 

 - за услугата по поддържане на чистота на 

териториите за обществено ползване 

2 промила 

2.3 За нежилищни имоти на граждани, когато таксата се 

определя пропорционално върху данъчната оценка на 

имота за Община Банско 

5 промила 

 

 

 

 

 

- за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 2,5 промила 

 - за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в 

депа и други съоръжения 

0,5 промила 

 - за услугата по поддържане на чистота на 

териториите за общественно ползване 

2 промила 

3. За нежилищни имоти на бюджетни организации – 

второстепенни разпоредители на средства в сферата 

на образованието и културата 

1040 лв за 1 бр. контейнер, 

104 лв за 1 бр. кош 

4. За църковни сгради и молитвени домове на 

вероизповедания, регистрирани на територията на 

Община Банско, в промил върху отчетната стойност 

на активите (земя и сгради)  

освободени 

 Практиката показва, че начинът  по който се изчислява таксата “Битови 

отпадъци”  далеч не стимулира населението да участва в системите за разделно 

събиране на рециклируемите отпадъци.  

По  силата  на  националното  законодателство,  Общинската  администрация  е  

изцяло отговорна за организиране на дейностите по управление на битови отпадъци и 

поддържане чистотата на населените места. Финансирането на услугите и дейностите 
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се осигурява със средствата,  предвидени  в  общинския  бюджет,  осигурени  чрез  

такса  “битови  отпадъци”, заплащани от физически и юридическите лица. Размерът на 

таксата се приема от Общинския съвет  ежегодно.  Организирането  на  системи  за  

разделно  събиране  на  отпадъците, оползотворяване  и  обезвреждане,  които  са  в  

съответствие  с  по-високите  изисквания, установени  от  законодателството,  води  до  

повишаване  на  разходите  за  управление  на отпадъците и едновременно до 

намаляване на количеството, което се депонира. За да бъде постигнато съответствие с 

тези изисквания се предвижда проучване и приемане на механизми за определяне на 

такса “Битови отпадъци” в зависимост от количеството отпадъци въз основа на:  

Оптимизиране на размера и разходването на такса “битови отпадъци” и заделяне 

на адекватни средства за покриване на разходите за събиране и транспортиране на 

отпадъците; проектиране, изграждане, експлоатация, мониторинг, закриване и след 

експлоатационни грижи за депата за отпадъци; прилагане на разделно събиране на 

опасни отпадъци от домакинствата и масово разпространени отпадъци;  

Приемане на икономически стимули и данъчни облекчения за домакинствата и 

фирмите, прилагащи компостиране и разделно събиране на отпадъците. 

Съгласно чл.60 и чл.64, Раздел ІV Финансиране на обезвреждането на отпадъци 

чрез  депониране от ЗУО и Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване 

и  определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на  

отпадъци, общините предоставят обезпечения, под формата на отчисления, превеждани 

по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ. Съгласно разпоредбите,обезпеченията 

ще покриват разходи по закриване на депата и следексплоатационни грижи, както и за 

обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо. През посочения период 

община Банско няма просрочени задължения и дължимите суми са превеждани в срок. 

            Таблица № 16. Отчисления на община Банско по чл.64 от ЗУО 

Година 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 

Чл.64 от 

ЗУО 
16 260,00 51 268,80 101 617,20 74 976,60 
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3.5.1. Други приходи 

 Държавен бюджет – Целевото финансиране на общински проекти от страна на 

държавния бюджет не е пряко обвързано с целите и приоритетите в областта на 

управление на отпадъците. Необходимо е подобряване на координацията между 

институциите при определянето на проектите, в т.ч. разработване на ясни критерии за 

финансиране и процедури за контрол върху изпълнението им.  

 Външно финансиране – Външното финансиране се извършва чрез 

кандидатстване с проекти пред ОП „Околна среда 2007-2013“, ПУДООС, ПРСР, НДЕФ 

и други финансиращи организации. 

4.Информационно-разяснителна политика на общината по въпросите за 

управление на отпадъците 

Достапът до информация, повишаването на културата на обществото, участието 

му при вземане на решения и привличането му като партньор в процеса на управление 

на отпадъците е ключов момент, предопределящ до голяма степен успешната 

реализация на програмата. 

Поддържа се редовна връзка със заинтересованите лица в общината към 

дейностите за управление на отпадъците: 

 Населението и производствените предприятия, генератори на отпадъци 

 Доставчиците на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, подготовка за 

рециклиране, обезвреждане на отпадъците.  

 Провежда се периодична комуникация с компетентните органи по дейността – 

МОСВ и РИОСВ. 

Препоръчва се отделяне на бюджет за провеждане на общинска информационна-

разяснителна политика за опазване на околната среда, в частност управлението на 

отпадъците. Възможните действия включват: 

 Системно информиране на обществеността чрез местните медии за всички 

предстоящи действия, програми и проекти, касаещи управлението на отпадъците. 

 Издаване и разпространение на информационни материали за популяризиране 
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на предприетите действия; 

 Организиране на посещения на обекти, съоражения и инсталации свързани с 

третирането на отпадъците от ученици и членове на младежки клубове; 

 Подготовка и разпространение на материали, насърчаващи минимизирането, 

рециклирането и оползотворяването на отпадъците и повторната употреба на 

опаковките; 

 Организиране на акции за пролетно и есенно почистване и озеленяване на 

районите в и около училищата и детските градини; 

 Създаване на обстановка на партньорство между бизнеса, обществеността и 

общинската администрация за по-ефективно решаване на проблемите; 

 Подобряване на работата между общинската администрация и 

неправителствените организации в областта на управлението на отпадъците. 

SWOT анализ 

Силни страни (strengths) 

 Община Банско има осигурени всички изисквани досега услуги по управление 

на отпадъците – сметосъбиране, обезвреждане, сключени договори с организациите за 

отпадъци от опаковки за разделното им събиране, действащи лицензирани организации 

за разделно събиране на отпадъците. 

 В общината работят компетентни служители в областта на управлението на 

отпадъците и съществува воля за постигане на нормативните изисквания от екипа на 

общинска администрация. 

 Обхванато е 100% от населението с организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

 Задоволяване на потребностите с необходимите съдове за смет на 100% 

 Възможност за провеждане на контрол; 

 Добра събираемост на приходите от таксата за битови отпадъци; 

 Съществуваща общинска нормативна уредба по околна среда; 

 Въведена е система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци от 

опаковки; 

 Сключени са договори с лицензирани фирми за управление на специфични 
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потоци отпадъци: излезли от употреба МПС, отработени масла, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба батерии и акумулатори. 

Слаби страни (weaknesses) 

 Все още не са рекултивирани старите общински депа. 

 Необходимо е намиране на устойчиво решение за управление на строителните 

отпадъци, генерирани в общината, като законов ангажимент на общинската 

администрация. 

 Недостатъчно е ресурсното обезпечаване на общинско звено, сравнено със 

завишените нормативни изисквания и необходимостта от подобряване на 

информационната политика на общината в областта на управление на отпадъците. 

Възможности (opportunities) 

 Провеждане на разяснителна кампания предимно в училищата и детските 

градини за повишаване на екологичното възпитание; 

 Навлизане на частния сектор и т.н. публично-частни партньорства в дейността 

по управление на отпадъците; 

 Актуализация на местните наредби в съответствие на нормативните документи 

по околна среда; 

 Оценка ефективността на разходните центрове и необходимостта от 

актуализация при определяне на „такса битови отпадъци“; 

 Избор на площадка и компостиране на биоразградими отпадъци. 

Заплахи (threats) 

Неизпълнението на нормативните задължения се следи от контролните органи и води 

до налагане на санкции и глоби; 

Непълно използване на постъпващите средства от такса битови отпадъци по 

предназначение. 
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5.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Основната цел на Програмата е предоставяне на устойчиви, икономически 

достъпни и законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на 

общината в съответствие с екологичното законодателство. За да може да се оцени дали 

са постигнати целите и в рамките на планирания срок се формулират специфични цели, 

гарантиращи изпълнението на генералната програмна цел.  

 Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

 Цел  2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци. 

 Цел    3: Повишаване на капацитета свързан с управление на отпадъците, което 

гарантира чиста и безопасна околна среда. 

 Цел  4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на отпадъците. 

5.1. Очаквани резултати 

 Подобряване  чистотата на населените места и извънградски територии; 

 Подобряване обхвата и качеството на предлаганите услуги: съдове за смет, 

съдове за разделно събиране, организация на сметосъбирането и сметоизвозването, 

предаване за рециклиране на разделно събрани отпадъци от бита на населението; 

 Намаляване количеството на отпадъците, предадени за обезвреждане чрез 

депониране; 

 Спазване на екологичното законодателство за управление на специфичните 

потоци отпадъци; 

 Приемане на приемлива такса смет; 

 Създаване на трайни навици в населението; 

 Намаляване риска за човешкото здраве; 

 Стремеж за достигане на европейски стандарти при управление на дейността по 

отпадъците. 
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5.2.ОСНОВНИ МЕРКИ И ЗАДАЧИ ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА  

Цел 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

на образуването им. 

Предотвратяването образуването на отпадъци се състои от следните елементи: 

 стриктно избягване на отпадъците; 

 намаляване на генерирането на отпадъци при източника; 

 насърчаване на повторна употреба; 

 рециклиране при източника. 

 Въвеждане на икономически инструменти за стимулиране предотвратяването на 

образуването на количеството образувани отпадъци. 

Стриктното предотвратяване включва пълното избягване на генерирането на  

отпадъци, чрез реално премахване на вредните вещества или чрез намаляване на 

материалния и енергийния интензитет в производството, потреблението и 

разпространението. Примерите за точно прилагане на предотвратяването включват 

такива, които се отнасят до: 

 Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като се 

налага тяхното избягване и/или заместване с материали, които не са опасни за човека 

или за околната среда (например, чрез забрани на използването/ влагането на 

полихлорираните бифенили или озоноразрушаващите вещества, или премахване на  

тежките метали от батериите на мобилните телефони). 

 Количество, като избягване употребата на материали или на етапи в 

производството/потреблението (например, чрез купуване на плодове и зеленчуци от  

открити пазари или от секцията за плодове и зеленчуци в супермаркета, вместо  

купуването на пакетирани плодове или чрез премахване на междинното опаковане на 

козметични продукти и паста за зъби). 

Намаляването при източника включва минимизиране употребата на токсични или  

вредни вещества и/или минимизиране консумацията на материали или енергия. 

Примерите за намаляване при източника включват такива, които се отнасят до: 
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 Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като 

намаляване употребата на вредни вещества в продуктите, в системите за производство 

и продажба,както и в системите за консумация и депониране и намаляване употребата 

на вещества, които пречат на повторната употреба или рециклирането (например, 

пластмасови етикети върху хартия, използване на хлорирани разтвори като почистващи 

средства). 

 Количество, като използване на по-малки количества ресурси за осигуряване на 

същия продукт или услуга (например намаляване дебелината на покритието, въвеждане 

на системи за повторна употреба или пълнене, миниатюризация, ресурсно ориентирани 

покупки и потребление) и използване на по-ресурсно независими строителни подходи 

и материали. 

Повторната употреба на продуктите включва многократната употреба на продукта в 

оригиналната му форма, по оригиналното му предназначение или като алтернатива, с 

или без допълнителна обработка. Примерите за повторна употреба на продуктите 

включват  такива, които се отнасят до: 

 Повторна употреба след допълнителна обработка, като измиване и повторно 

пълнене на стъклени или пластмасови бутилки, и обработка и използване на празни 

варели от лепила за варели за петрол. 

 Повторна употреба без допълнителна обработка, като използване на торбички за 

пазар повече от един път. 

Рециклирането при източника включва дейности, които позволяват използването на 

даден материал след обработка на територията на производителя на отпадъка. Примери 

са: 

 Използване след биологично третиране, като домашно компостиране. 

 Използване след пречистване, като повторна употреба на вода след пречистване, 

на разтвори след дестилация и т.н. 

Предотвратяване образуването на битови отпадъци от домакинствата. 

Предотвратяването образуването на отпадъци е задача на генераторите на отпадъци. 

Генераторите на отпадъци, решават чрез своите дейности дали ще произвеждат 

отпадъци или не. 
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Досега не е имало информационни кампании относно възможностите за 

предотвратяване образуването на отпадъци от домакинствата или някакви 

икономически стимули за предотвратяване на отпадъците в общината. Повечето от 

домакинствата дори не са запознати с предотвратяването на отпадъците. 

Предотвратяването на отпадъците като поправка на обувки, запазването на стари 

мебели, да не се похабява храна обикновено са следствие от доходите или бюджета на 

производителите на отпадъци, а не съзнателно решение за предотвратяване на 

отпадъците. 

Въпреки, че предотвратяването на отпадъци в първично ниво в йерархията на 

управлението на отпадъците, за домакинствата избягването на битовите отпадъци е 

доста трудно. Активното участие на населението в предотвратяването и рециклирането 

на отпадъците в общината не е било приоритет в управлението на отпадъците през 

последните години. Установените традиции през 80-те години за предаване на разделно 

събрани отпадъци срещу заплащане не се прилагат, а от друга страна масово навлязоха 

в практиката предварително опаковани продукти и напитки в бутилки за еднократна 

употреба. Хората масово приеха новото удобство на тези продукти. 

Сферите, в които домакинствата биха могли да избягват отпадъците често се 

надценяват. Както показва опита и поведението на хората от ЕС и САЩ, където 

информационните кампании вече 10-20 години се опитват да създадат такова 

обществено съзнание, избягването на отпадъци при настоящата ситуация на продажба 

на стоки е доста ограничено. 

Краткият анализ на различните отпадъци в състава на битовите отпадъци и 

общите  възможности за предотвратяване на тези отпадъци ще покаже къде и до каква 

степен частните домакинства наистина могат да избегнат отпадъците. В отпадъците от 

домакинствата преобладават отпадъците от ежедневието и в общината се 

характеризират съгласно посоченото в Таблица № 17.  

Таблица № 17.  Възможности за предотвратяване образуването на отпадъци от 

домакинствата. 

Компонент Коментар Мерки за предотвратяване 

Отпадъци от 

кухнята и 

„зелени” 

отпадъци от 

градината 

Отпадъците от кухнята 

произхождат главно от 

приготвянето на храната. 

„Зелените” отпадъци идват от 

поддръжката на дворове и 

Предотвратяване на отпадъците от кухнята: 

- Да не се хаби храна, а ястията да се 

приготвят в нужното количество; 

- Да се компостират у дома. Отпадъците 
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градини. от приготвянето на храната като обелки и листа от 

зеленчуци, неподходящи части от зеленчуци и други 

не могат да се избегнат. „Зелените” отпадъци са 

следствие от поддържането на градините и личното 

стопанство. Община Банско предвижда въвеждане на 

система за фамилно компостиране. За целта ще се 

предоставят компостери на желаещите домакинства. 

Хартия (не 

опаковка) 

Хартията идва главно от 

вестници, списания и 

рекламни брошури. 

Предотвратяването на отпадъците от вестници е 

непрактично. Вестниците са важно информационно 

средство. Количеството на вестниците и списанията 

обикновено нараства с благосъстоянието на 

населението. Предотвратяването би означавало 

преминаване къ електронни медии като радио, 

телевизия и в частност интернет. Четенето на печатен 

вестник или списания като цяло все още е по-удобно 

от четенето на екрана. Рекламните брошури сега 

започват да се появяват. В Европа това прави 

приблизително 30% от количеството на хартиените 

отпадъци. Може да се заключи, че количеството на 

хартиените отпадъци по-скоро ще се увеличи, 

отколкото ще намалее. 

Опаковки  Съставени в голямата си част 

от пластмаса (40 до 50%) и 

картон (30%), освен това от 

композитни материали, 

метални кутии, стъкло. 

 

Възможността за предотвратяване на тези материали 

от домакинствата е крайно ограничена. Напитките в 

бутилки за многократна употреба намаляват и много 

стоки са опаковани 2 или 3 пъти. Има следните 

възможности: 

 Пазаруване със собствени торби, вместо 

приемане или купуване на пластмасови торби в 

магазините, а и повишаване на цените на 

пластмасовите торби ще насочи населението към 

използването на техни алтернативи. 

 Опаковане на плодовете и зеленчуците до 

необходимия минимум, например пакетиране на 

няколко неща в една торба или не опаковането им 

въобще, като например бананите. 

 Избор на стоки, които са по-малко 

опаковани. 

 Предпочитание към бутилките за 

многократна употреба и контейнери за изхвърляне на 

бутилки и кутии. 

 Купуване на концентрирани и повторно 

напълнени опаковки, ако има предлагане на такива. 

 Повторна употреба на торбичките за 

събиране на отпадъци или за пазар.Дори и със 

споменатите по-горе мерки, все още при всяко 

пътуване се купува голямо количество опаковани 

материали, които се превръщат в отпадъци от 

опаковки. Поради изискванията за хигиена и 

защитата при транспорт, много стоки е нужно да 

бъдат опаковани в значително количество опаковъчен 

материал, който е предвиден за изхвърляне след 

разопаковане на стоките.Голяма част от населението 

купува продуктите с оглед на тяхното качество или 

цена и обикновено не мисли за опаковката, когато 

взима решение какво да купи. Имайки предвид, че 

повечето продукти са опаковани не колкократно, то 
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потребителят не е този, който е в най-силна позиция 

да ограничи опаковките, а в случая -производителите 

на продуктите и опаковащата промишленост. Те 

определят вида на опаковките и опаковането на 

продуктите, като по този начин предопределят вида 

на получените в резултат отпадъци.  

В заключение може да се каже, че предотвратяването 

на опаковъчните материали от потребителите е 

относително ограничено.  

Производителите на продукти имат много повече 

влияние върху този вид отпадъци при проектиране на 

опаковката. 

Хигиенни  

материали 

Бебешки пелени и тампони, 

памперси за инвалиди 

Те са въпрос на удобство и хигиена и като такива не 

могат да се избегнат.  

Други  

отпадъци 

 

Тук влизат батерии, обувки, 

тъкани, мебели, електрически 

и електронни уреди, 

строителни отломки и други.  

 

Мерките за предотвратяване за тази група отпадъци 

са: 

Да не се използват чинии и прибори за  еднократна 

употреба; 

 Дрехите, обувките, мебелите и уредите да се 

използват възможно най-дълго, и 

 Да се предпочита поправката пред 

подмяната.При все това, по- добрите икономически 

условия обикновено водят до желание да се носят 

модни дрехи и да се използва модерно оборудване. В 

допълнение, иновацията изисква модернизация на 

електронното оборудване на всеки 2 до 5 години. 

Горепосочените тенденции по-скоро увеличават 

генерирането на отпадъци, отколкото го намаляват.  

Както се вижда от горната таблица, предотвратяването на отпадъците в 

домакинствата е трудно за повечето компоненти на битовите отпадъци.Проучвания на 

предотвратяването и тестове в Германия в края на 80-тегодини на миналия век 

показват, че могат да се намалят максимум 10% от количеството произведени битови 

отпадъци. Това е било постигнато от избрани и силно мотивирани домакинства. Най - 

общо обаче, степента на участие в избягването на отпадъците е слабо до незначително. 

Например намаляването на пластмасовите торбички и връщането отново в употреба на 

собствени торбички или кутии може да се постигне само, чрез въведената такса върху 

пластмасовите торбички във веригите супермаркети. 

При силна мотивация на населението, потенциалът от 10% за предотвратява не 

може да се достигне и в общината. Това обаче ще изисква силно повишаване на  

информираността на населението. Но дори тогава ще сътрудничат само малък брой от 

домакинствата, които могат да си позволят такава промяна и като цяло по-скъпо  
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поведение при пазаруване. Предварителната оценка показва, че въз основа на мерките 

за предотвратяване би могло да достигне 1 до 2% намаление на битовите отпадъци от  

домакинствата в средносрочен и дългосрочен план. Важна стъпка в това отношение 

общината предвижда предоставянето на компостери на домакинствата. Предполага се, 

че макар и плахо в началото, населението ще възприеме идеята като нещо добро и 

желаещите ще се увеличават.  

Предвижда се и промяна в механизма за определяне на такса „битови отпадъци“ 

в зависимост от количеството на образувания отпадък. Дава се възможност на 

населението да участва в Проект за фамилно компостиране на селскостопанските 

отпадъци, образувани в личните стопанства и в системите за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки и специфичните потоци отпадъци: батерии и акумулатори, 

масла и нефтопродукти, ИУМПС, гуми. Чрез компостирането се намалява 

количеството на образуваните отпадъци, особено осезателно през периодите на 

зеленчукопроизводство, а компостът може да се използва от същите домакинства            

(оползотворяване при източника). 

Предстои разработване на Методика за определяне на такса „Битови отпадъци“ 

въз основа на действително образуваното количество отпадъци. Вследствие на това, 

всички, които прилагат компостиране и разделно събиране на отпадъците ще имат 

възможност да заплащат в по-малък размер такса „битови отпадъци“. 

Въпреки очевидните предимства на диференцираното облагане с такса „Битови 

отпадъци“ в зависимост от количеството на образуваните отпадъци тези схеми са 

ефективни, когато на гражданите е предоставена възможност за предаване на 

образуваните от тях рециклируеми отпадъци в съществуващите в общината системи за 

разделно събиране. Преди представянето на общински съвет на проект за решение за 

промяна в начина за определяне такса битови отпадъци ще се направи проучване за 

определяне на най-подходящия за общината механизъм за диференцирано заплащане и 

изготвяне на финансов анализ на схемата. 

Цел 2: Увеличаване  на  количествата  на  рециклираните  и  оползотворените 

отпадъци. 

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 
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минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на 

отпадъците, постъпващи на депо.Най-добрият вариант е образуването на отпадъци да 

бъде предотвратено. Когато това не е  възможно,  други  добри  варианти  са  

повторното  използване,  рециклирането  и оползотворяването  на  отпадъците.  

Доброто  управление  на  отпадъците  може  да  допринесе много за икономическия 

растеж и създаването на работни места.  То спестява ценни ресурси, помага за 

избягване на скъпи дейности по почистване, както и за предотвратяване на проблеми за 

околната среда и здравето. Целта на НПУО и на общинската програма за увеличаване 

на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци е насочена именно към 

превръщането на страната ни в рециклиращо общество.   

За постигането на тази цел се предвижда:  

Стриктно  изпълнение  на  Общинска  наредба  за  управление  на  дейностите  по 

отпадъците.  

Подобряване на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 

територията на общината. 

Подобряване на системата за разделно събиране на хартиени и картонени 

отпадъци в общинската администрация и въвеждане на разделно събиране на 

найлонови, пластмасови, хартиени и картонени отпадъци в административните, 

държавни и обществени сгради. 

Провеждане на информационни кампании за потенциалните възможности и 

ползи от оползотворяването и рециклирането на отпадъцитe.  

Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултациите с 

участниците в дейностите по управление на отпадъците ще способстват намирането на 

правилни решения при прилагане на Общинската програма. Настоящата Програма 

предвижда постепенно разширяване на  обхвата  на  информацията  и  развитието й  в  

посока  на  екологично  обучение  в  детските градини и училищата, както и привличане 

на промишлеността при разработването на най-добри екологични практики. Целта е 

населението да бъде отлично информирано и ангажирано в процесите  на  вземане  на  

решенията,  заложени  в  Общинската  програма  за  управление  на отпадъците  като  
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особено  значение  се  отделя  на  начина  за  определяне  на  такса  “битови отпадъци” 

и отчитането на изразходваните средства. Повишаването на общественото съзнание 

има за дългосрочна цел да постигне промяна в поведението на населението чрез 

осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането 

и обезвреждането на отпадъците. 

Подобряване  на  организацията  по  разделяне,  временно  съхранение,  събиране  и 

транспортиране на отпадъците и достигане целите за:  

 разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битови биоразградими 

отпадъци;  

 рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради;  

 рециклиране и оползотворяване на МРО; 

 управление на другите потоци отпадъци и намаляване на риска за околната 

среда от депата за битови отпадъци.  

Обезвреждане на отпадъците в съответствие с екологичните норми 

Обезвреждането на отпадъците без риск за човешкото здраве и околната среда е една 

от основните цели на настоящата Програма. Европейското и националното 

законодателство по управление на отпадъците налага строги изисквания към 

изграждането и експлоатацията на съоръженията за обезвреждане на отпадъците. 

Обезвреждането на отпадъците следва да бъде разглеждано  в  контекста  на  общата  

национална  политика  по  управление  на  отпадъците  и опазване на околната среда за 

преминаване към регионално управление на отпадъците, като решение  за  създаване  

на  ефективна  рамка  за  посрещане  изискванията  на  европейското  и националното 

законодателство.  

Община Банско е член на регионално сдружение за управление на отпадъците в 

регион Разлог. Партньори по проекта за изграждане на регионалното депо Разлог са 

общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Водеща организация е община Разлог. 
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Цел  3:  Повишаване  на  капацитета  свързан  с  управление  на  отпадъците,  

което гарантира чиста и безопасна околна среда.  

Заложени са следните мерки:  

Постоянно  повишаване  на  квалификацията  на  служителите,  които  

имат отговорности по управление на отпадъците.  

Методическо  обезпечаване  на  дейностите  по  управление  на  отпадъците  -

предвидените мерки са насочени към: унифициране на подхода при управлението на 

отделните институции; изготвяне на методика за определяне размера на таксата за 

битови отпадъци в съответствие с промените в ЗМДТ.   

Цел  4:    Превръщане  на  обществеността  в  ключов  фактор  при  прилагане 

йерархията на управление на отпадъците.   

Взимането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в 

Програмата ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните 

участници в управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с 

участниците в дейностите по управление на отпадъците и организирането на кампании 

за повишаване на общественото разбиране и съзнание.                                           

Постигането на целите ще се осъществи чрез изпълненеито на следните мерки:  

  Повишаване на информираността и мотивацията на различните социални групи и на 

бизнес организациите; 

  Провеждането  на  ежегодни  национални  кампании  за  почистване  от  отпадъци  

чрез участие на доброволци; 

  Участие в ежегодният конкурс за общини „За чиста околна среда”;  

  Провеждане на регулярните информационни кампании съвместно с организациите 

по оползотворяване;   

  Редовно предоставяне на информация на населението за състоянието на околната 

среда;  

  Привличане  на  населението,  неправителствени  организации  и  заинтересованата      

индустрия  в  процесите  на  вземане  на  решения  по  въпросите  на  управление  на   

отпадъците,  включително  за  начина  за  определяне  на  “такса  битови  отпадъци”  и  
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отчитането на изразходваните средства;  

  Повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението 

на населението,  чрез  осъзнаване  на  екологичните  рискове,  свързани  с  изчерпване  

на ресурсите, образуването и обезвреждането на отпадъците;  

  Получаване  на  обратна  връзка  за  успеха  на  прилаганите  мерки  за  управление  

на отпадъците. 

6.   КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ    

Инвестиционните  проекти  и  възможностите  на  финансиране  на  

определените стратегически цели в програмата и мерките в плана за действие са 

представени в тази глава.  За изготвяне на Инвестиционната програма сe вземат в 

предвид възможностите на общината за финансиране на дейностите по управление на 

отпадъците. Финансирането на дейностите по събиране,  транспортиране  и  

депониране  на  битовите  отпадъци,  почистване  на  обществени места, почистване на 

незаконни сметища се поема от общинския бюджет чрез приходите от такса „битови 

отпадъци”.  Осигуряването на финансови средства за  големи инвестиционни проекти в 

областта на управлението на отпадъците ще се търсят чрез външно финансиране от 

структурните  и  кохезионни  фондове  на  ЕС  чрез  Оперативните  програми  или  

други финансиращи организации. Инвестиции, свързани с проекти, като например за 

закриване на съществуващите нерегламентирани депа, въвеждане на фамилно 

компостиране и други малки проекти с образователна цел биха могли да се финансират 

от ПУДООС. През плановия период ще се търсят възможности за привличане на 

инвестиции от частния сектор под формата на Публично-частно  партьорство  по  

отношение  изграждане  на  инфраструктура  за  събиране  и оползотворяване  на  

строителни  и  биоразградими  отпадъци,  както  и  за  изграждане  на инсталации  за  

сепариране.  Инвестициите,  които  попадат  в  меката  част  на  програмата,  за 

разпространение  на  информационни  материали,  провеждане  на  кампании,  

обучения  или инструктиране на притежателите на отпадъци се финансират от 

общинския бюджет или могат да бъдат финансирани от организациите по 

оползотворяване на отпадъците и други външни донори от частният сектор. Някои от 

дейностите в плана за действие не изискват наличен финансов ресурс като въвеждане 

на нормативни изисквания чрез изменения и допълнения на местната  нормативна  

уредба,  което  ще  се  осъществи  чрез  наличния  административен капацитет.  



7. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

План за действие/ Мерки за управление на дейностите по отпадъците                                                                                   Таблица №18 

№ 

Мярка / дейност 

 

Срок за 

изпълнение 

Отговорност за 

изпълнение 

 

Очаквани 

разходи  

(хил.лв.) 

Предлагани 

източници за 

финансиране 

ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ    

1.  

Провеждане на информационни кампании за населението за 

устойчиво  потребление  и  начините  за  предотвратяване и  

минимизиране на отпадъците от бита 

постоянен Община Банско,  

местни медии 

3 ПУДООС, 

Общини, 

външни 

източници 

2.  
Пилотно  въвеждане  на  намален  размер  на  ТБО  за 

домакинствата, които прилагат домашно компостиране 

2016  Община Банско   

3.  

Изпълнение  на  проекти  за  провеждане  на  целенасочени 

кампании за разясняване  и предоставяне на информация за 

политиките  по  предотвратяване  образуването  на отпадъци 

(ПО) 

постоянен Община Банско   

4.  

Изпълнение на проекти за обучение на служители от звената за  

обществени  поръчки  на  държавна  и  общинска администрация  

относно  "зелени  обществени  поръчки",включително 

разработване на детайлни методически указания и примерни 

тръжни документи 

постоянен Община Банско 2 Община Банско, 

външни 

източници 

5.  

Осъществяване на контрол върху генераторите на отпадъци за 

изпълнение на дейностите по предотвратяване и намаляване на 

отпадъците. 

постоянен Община Банско, 

РИОСВ-

Благоевград 

  

6.  

Прилагане на финансови стимули към граждани прилагащи 

разделно събиране на отпадъци и предаващи за рециклиране 

битови отпадъци и биоразградими отпадъци 

2015 - 2020 Община Банско  Общински е 

Бюджет чрез 
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такса ТБО 

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ; 
 

1.  

Подобряване на системата за разделно събиране на отпадъците 

от опаковки 

2015 Община Банско 4 Организация по 

оползотворяване 

на отпадъците от 

опаковки, 

обшина Банско 

7.  
Проучване възможностите за оползотворяване на отпадъци от 

строителството 

2015-2016 Община Банско   

8.  

Развитие на системата за събиране на масово разпространени 

опасни отпадъци от домакинствата (луминисцентни лампи, 

батерии, акумулатори и отработени масла, електрически и 

електронни уреди и др. ) 

постоянен Община Банско 25 ОБ, ПУДООС, 

организации по 

оползотворяване 

9.  

Подобряване на системата за събиране на хартиени и картонени, 

найлонови и пластмасови отпадъци в общинската 

администрация и въвеждане на разделно събиране на найлонови, 

пластмасови, хартиени и картонени отпадъци в 

административните, държавни и обществени сгради. 

2015-2016 Община Банско 5 ОБ, ПУДООС, 

организации по 

оползотворяване 

10.  

Определяне на площадки за временно съхранение на 

биоразградимите отпадъци от населените места 

2015-2016 Община Банско, 

Частен бизнес 

80 ОБ,ПЧП, частни 

инвестиции 

11.  

Изграждане на инсталация за компостиране или 

оползотворяване на биоразградими отпадъци 

2015-2020 Община Банско, 

частен бизнес 

400 ОПОС, ПЧП, 

частни 

инвестиции 

12.  

Съставяне на регистър на всички производствени фирми на 

територията на общината и създаване на база данни за 

отделяните производствени отпадъци от тях 

2015-2016 Община Банско  Община Банско 

13.  
Реализиране на проекти по населените места за въвеждане на 

фамилно компостиране 

2015-2020 Община Банско 80 ОБ, ПУДООС 

14.  
Оптимизиране на системите за разделно събиране на отпадъци 

от специфичните отпадъчни потоци 

2015-2020 Община Банско  Организации по 

оползотворяване 
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15.  
Участие в подготовката на проекти съвместно с общините от 

РСУО Разлог 

2015-2020 Община Банско 50 Общински 

бюджет, ЕФ 

16.  

Въвеждане на технология или методи за предварително 

третиране на отпадъците преди депонирането им с намаляване 

на общото количество отпадъци, което трябва да се депонира на 

регионалното депо и намаляване на транспортните разходи 

2015-2020 Община Банско 1200 ОБ, ПУДООС, 

ПЧП 

17.  
Участие и подпомагане разработването на Регионална стратегия 

за управление на отпадъците 

2015-2020 Община Банско   

18.  

Определяне на площадка за временно съхранение на строителни 

отпадъци и изграждане на инсталации за предварително 

третиране и рециклиране, с цел тяхното повторно използване 

чрез публично-частно партньорство 

2015-2016 Община Банско 

РСУО 

 ОБ, ПУДООС, 

ЕФ, ПЧП 

ЦЕЛ 3: ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА СВЪРЗАН С УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОЕТО ГАРАНТИРА ЧИСТА 

И БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА 

1.  

Провеждане на обучения с цел повишаване на квалификацията 

на служителите, които имат отговорности по управление на 

отпадъците 

2015-2020 Община Банско 

МОСВ, НСОРБ 

7 Община Банско 

2.  

Осигуряването на достатъчна и достоверна информация за 

образуването, съхранението, оползотворяването и 

обезвреждането на отпадъци 

2015-2020 Община Банско 

 

3 Община Банско 

 

3.  

Създаването и прилагането на подходяща регистрационна 

система за осигуряване необходимата информация за 

докладването от страна на Общината към държавните 

институции 

2015-2020 Община Банско 

 

5 Община Банско 

 

4.  

Актуализация на Наредбата за поддържане и опазване на 

чистотата чрез екологосъобразно управление на отпадъците на 

територията на община Банско 

2015 Община Банско 

 

  

5.  

Изготвяне на годишен отчет пред ОбС Банско и РИОСВ-

Благоевград, по изпълнение на дейностите заложени в 

Програмата за управление на отпадъците в община Банско 

Постоянен – 

веднъж 

годишно  

Община Банско 
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ЦЕЛ 4: ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В КЛЮЧОВ ФАКТОР ПРИ ПРИЛАГАНЕ ЙЕРАРХИЯТА НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1.  

Включване на управлението на отпадъците в образователните 

програми в детските градини и училищата 

2015-2020 Община Банско  ДБ,ОБ, външни 

източници на 

финансиране 

2.  

Организиране на кампании по почистване и информационни 2.  

кампании за възможностите за предотвратяване и намаляване на 

образуването на отпадъците и потенциални ползи от това за 

производителите на стоки, потребителите и други причинители 

на отпадъци 

причинители на отпадъци  

 

постоянен Община Банско, 

местни медии 

7 ОБ 

3.  

Издаване на информационни материали по проблемите на 

управление на отпадъците 

постоянен Община Банско 2 ОБ, външни 

източници на 

финансиране 

4.  Участие в националната кампаня „За чиста околна среда“ постоянен Община Банско 40 ПУДООС 

8. ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 

№ ЦЕЛ ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА 

1.  Предотвратяване и намаляване на образуването на 

отпадъците 

- сравнение на количеството образувани битови отпадъци 

спрямо предходни години. 

- процент на обхванато население от системите за събиране на 

опасни битови отпадъци 

- количество на оползотворения отпадък на човек в 

домакинствата с предоставени домашни компостери. 

 

 

2.  Увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци. Предложена технология за 

предварително третиране и поетапно постигане на 

оползотворяване на отпадъците 

 въведено домашно компостиране. 

 количества разделно събрани опасни отпадъци от домакинствата 

 количество рециклирани/оползотворени отпадъци и 

съотношението им спрямо общото количество образувани отпадъци 

 оптимизиране системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки; 
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 въведено разделно събиране на биоразградими отпадъци; 

 въведено разделно събиране на отпадъчни потоци от хартия и 

картон, пластмаса, стъкло и др. 

 подписан договор с ООП за излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, батерии и акумулатори, ИУМПС и отработени 

масла; 

3.  Подобряване на организацията по разделяне, събиране 

и транспортиране на отпадъци 
 оптимизирана система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки 

 оптимизирана система за събиране  и транспортиране на битовите 

отпадъци 

4.  Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци  изградено регионално съоражение за третиране на отпадъци 

5.  Предотвратяване и намаляване на риска от стари 

замърсявания 
 брой на закритите нерегламентирани сметища и стари 

замърсявания с битови отпадъци в общината 

 изготвен работен проект за рекултивация на съществуващото 

общинско депо 

 извършена рекултивация на общинското депо 

6.  Правно регулиране на управлението на отпадъците и 

ускоряване прилагането на законодателството и 

политиката в областта 

 актуализирана наредба, съгласно разпоредбите на чл. 22 и § 12 от 

ЗУО 

 ефективно прилагане на законодателството по управление на 

отпадъците: 

 брой на извършените проверки на лица, извършващи дейности  с 

отпадъци или , при чиято дейност се образуват отпадъци. 

7.  Укрепване на административния капацитет на 

институциите, отговорни за управлението на 

отпадъците 

 проведени обучения по управление на отпадъците на служителите 

от общинската администрация, които имат отговорности свързани с 

управлението на отпадъците 

8.  Участие на обществеността  брой проведени информационни кампании 

 издадени информационни материали 





9. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Основна задача на мониторинга е да отбелязва отклоненията от Плана за 

действие на програмата достатъчно рано, за да се осигури възможност за своевременно 

коригиране. За целта за всяка една от мерките в Плана за действие са разработени 

индикатори, които да отразяват степента на напредък в изпълнение на конкретната 

мярка. Въз основа на проведения мониторинг се прави периодична оценка на 

изпълнение на мерките от Плана за действие. 

 Месечна отчетност: Ежемесечно отговорните лица от общинска администрация 

съставят протоколи и подписват отчетните документи на фирмата-контрагент за 

извършените дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депото за 

отпадъци, съгласно договорни задължения. 

 Годишна отчетност: До 31 март на следващата година Общински съвет приема 

„ Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците“ като 

неразделна част от „Отчет за изпълнение на общинска програма за опазване на 

околната среда“. 

 Съгласно чл. 52 от ЗУО, програмата се публикува на интернет страницата на 

съответната община с цел осигуряване на обществен достъп, приема се от Общински 

съвет, който контролира изпълнението й. Кметът на общината ежегодно внася в 

Общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за управление на отпадъците, а 

при необходимост - и предложения за нейното допълване и актуализиране. Екземпляр 

от отчета заедно с решението на Общинския съвет се изпраща в РИОСВ – Благоевград.  

Програмата  се  приема  от  Общинския  съвет,  който  контролира  изпълнението  

и утвърждава актуализацията й. Общинският съвет осигурява участието  на  

заинтересуваните  органи,  организации,  физически  и  юридически  лица  при спазване  

на  принципа  за  партньорство,  публичност  и  прозрачност  при  изпълнението  на 

общинската политика за опазване на околната среда.  

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя може периодично да бъде 

допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в 

националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.  
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