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1. Въведение 

Настоящата Програма представлява актуализация на Програмата за управление на 

дейностите по отпадъците за територията на Община Рила, за периода 2014 – 2020 г., 

приета с Решение № 592/25.09.2014 г. на Общински съвет на Община Рила. 

Актуализацията на Програмата се разработва във връзка с разработения План за 

управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г., дава нови насоки и предвиждания, 

които следва да се имат в предвид в настоящата актуализация, съгласно чл. 52, ал. 4 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  

Програмата отчита, че отпадъците са риск за човешкото здраве и околната среда. Тя 

цели екологосъобразно управление на отпадъците на територията на Община Рила. 

Програмата е инструмент за подобряване организацията за управлението на отпадъците 

в Общината. Тя създава необходимите предпоставки за всички, които  генерират 

отпадъци - промишленост, търговия и потребители, общественост - да намаляват 

количеството на образуваните отпадъци. 

Ключови елементи на програмата е йерархията за третиране на отпадъците: 

 намаляване или предотвратяване образуването на отпадъци; 

 повторна употреба и рециклиране; 

 подобряване на системата за събиране и транспортиране; 

 екологосъобразно обезвреждане; 

 почистване на старите замърсявания. 

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците приближава 

Община Рила към нормите на Националното и Европейското законодателство, касаещо 

управлението на отпадъците. Програмата е изготвена в съответствие с Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците, която от своя страна 

кореспондира с изискванията  на ЕС за предотвратяване на образуването и рециклиране 

на отпадъци. Програмата формулира конкретни мерки, във връзка с транспонирането и 

прилагането на директивите, регламентите и решенията на Европейския съюз в 

областта на управлението на отпадъците, като са посочени и задълженията на 

компетентните власти по ускоряване прилагането на Националното законодателство. 
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Анализирано е съществуващото състояние по управление на отпадъците, на база 

което са идентифицирани проблемите и са формулирани целите. Разработен е План за 

действие, в който са посочени необходимите мерки в близка и 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 подлежи на 

актуализация в процеса на осъществяването и. 

 

2. Информация за Община Рила 

2.1. Географска характеристика на територията на Общината 

Община Рила е разположена в Западна България, в югоизточната част на 

Кюстендилска област. Територията й заема част от средна и югозападна Рила планина 

и нейните подножия. Общината заема площ от 361кв. км.  

 Административен център на Общината е град Рила, като в състава на Общината са 

включени с. Падала, Кметство с. Смочево, Кметство с. Пастра и населено място Рилски 

манастир. 

На Изток Общината граничи с общините Самоков и Белица, на Запад с общините 

Кочериново и Бобошево, на Север с общините Дупница и Самоков, на Юг с общините 

Благоевград и Разлог. 

Релефът на общината е с подчертано планински характер. Средната надморска 

височина на населените места в общината е: гр. Рила – 520 м.; с. Смочево – 550 м.; с. 

Пастра- 803 м.; с. Падала -910 м. и населено място Рилски манастир – 1 147 м.  

Община Рила попада в планинската и  преходно – планинската климатична област, 

което обуславя преходно-континенталния климат с планинско влияние.  

Основен фактор за формиране на климата е надморската височина. За региона е 

характерна мека зима и сравнително сухо лято. 
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Преобладава северния вятър /45%/ със сравнително ниска средногодишна скорост - 

1,5 м/сек. Средногодишната сума на валежите за гр. Рила е 588 мм, с максимум в края 

на м. май - началото на м. юни и минимум – през м. септември. 

Режимът на мъглите до голяма степен зависи от топлинния баланс, минималната 

температура на въздуха, високата относителна влажност.  

Максимумът на мъглите е през м.ноември. 

Попадайки изцяло в Западно-Беломорския водосборен басейн, водите на 

територията на общината се оттичат в басейна на р. Струма. Основна водосборна 

артерия на територията на Община Рила е р. Рилска, която извира от Рибните езера  и е 

с обща дължина 51 километра.  

В транспортно-комуникационно отношение общинският център гр. Рила има бърз и 

лесен достъп до ключови икономически центрове в страната. Той се намира на 100 км 

от столицата София, на 65 км от областен център гр. Кюстендил и на 20 км от областен 

център гр. Благоевград. На 10 км от гр. Рила минава първокласния европейски път Е-

79, свързващ градовете Кошице в Словакия и Солун в Гърция. 

 

2.2. Характерна флора и фауна  

2.2.1. Флора 

На територията на Общината се очертават два добре изразени растителни пояса: 

горист и тревист. Гористият е най-обширният пояс и е съставен предимно от 

иглолистни видове – черен бор, бял бор, бяла мура, смърч, ела. На горната горска 

граница е разпространен нискорастлия силно разклонен бор – клек. Долната граница на 

този пояс е заета от широколистните видове бук, габър, ясен, бреза и др. Гористият 

пояс, разположен над 1 500 м надморска височина е съставен от храстите боровинки, 

малини и др. Тревистият пояс се състои от алпийски пасища, които се простират до 

2 600 м надморска височина. Сред характерните тревисти видове са представени и 

лилав минзухар, тинтява, омайниче, алпийска роза, кантарион и др.  
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Срещат се особено ценни за флората на България видове, някои от които се 

намират само в Рила планина и чиито популации в парка са добре съхранени: 

божествена иглика, рилски ревен, рилско подрумиче, български омайник и много 

други. 

 

2.2.2. Фауна  

 Типични представители на дивите животни на територията на общината са сърна, 

благороден елен, дива коза, дива свиня. От хищниците са разпространени вълк, кафява 

мечка и лисица. От гризачите най-често срещани са заек, катерица, лалугер, полска 

мишка, невестулка, белка. Интересна е орнитофауната в района на община Рила, която 

е представена от 122 вида птици, от които: черен орел, сокол, ястреб, глухар, щъркел, 

лястовица, славей, синигер, врабче, кос, сойка, чучулига и др. 24 вида от птиците са 

вписани в Червената книга на България като застрашени от изчезване. От установените 

в страната общо 55 вида земноводни и влечуги, в района на общината са установени 11 

вида земноводни и 12 вида влечуги - гущер, смок, слепок, водна змия, пепелянка, 

усойница, планинска жаба, алпийски тритон и др. 

 

2.3. Защитени територии 

С цел опазване на биологичното разнообразие в екосистемите на района и на 

естествените процеси, произтичащи в тях, както и на характерни забележителни обекти 

на неживата природа, в рамките на Община Рила са обявени следните защитени 

територии: 

Резерват “Риломанастирска гора”, с площ 3 678,8 ха, обявен през 1986 г. Той е 

част от горска  територия със средна възраст на повечето дървесни видове над 160 г., 

като горите от бор, бук и мура са на повече от 200 г., а отделни дървесни видове 

достигат до 300 години. 

Природен парк “Рилски манастир”, изцяло попада в пределите на община Рила, в 

землищата на населените места Пастра, Падала и Рилски манастир. Създаден е през 
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месец юни 2000 г. Обхваща площ от 25 253,2 ха - гори и високопланински ливади и 

пасища. Неговото основно предназначение е да осигури опазването и поддържането на 

екосистемите и на видовете от флората и фауната. Природният парк е защитена 

територия с една от най-високите за страната степен на естественост, стабилност и 

представителност на екосистемите. Това уникално биологично разнообразие се 

изразява в 1400 вида висши растения, от които 301вида са консервационно значими, а 

96 вида са включени в Червената книга на България. Паркът включва 85 хабитата  

/местообитания/ на множество животински и растителни видове, което определя парка 

като потенциално значимо място в европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. 

Установени са 202 вида гръбначни животни, в т.ч. 122 вида птици, 52 вида бозайници и 

2475 вида безгръбначни животни. От животинският свят това са: царски орел, картал, 

видра, сляпо куче, кафява катерица, балканска чучулига, южен белогръб кълвач. От 

растенията се срещат  6 локални ендемита, типични единствено за парка /като 

например – рилският ревен/, 27 български и 90 вида балкански ендемити.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Съхраняват се около 135 вида лечебни растения и 306 вида гъби. Дървесното 

разнообразие е представено от 35 дървесни вида, формиращи най-често смесени 

насаждения с висока степен на естественост, като преобладаваща част са иглолистните. 

Горите в парка заемат 16046 ха. Най-често срещани са бук, смърч, бял бор, ела, бяла 

мура, зимен дъб, бреза, трепетлика, елша. Има и няколко чуждоземни вида дървета – 

дугласка ела, секвоя, лиственица, веймутов бор. Тук се намират едни от най-ценните в 

Европа и единствени в света масиви от царборисова ела и рилски дъб. Територията на 

парка обхваща гори, планински ливади, алпийски местности, високи върхове и 

вълнуващи пейзажи и над 28 високопланински езера в сърцето на Рила планина.  

Паркът е кръстопът на множество пешеходни туристически маршрути с висок 

интензитет на посещаемост и е предпочитана дестинация за туристите. Тук се намира 

най-значимият паметник на българската култура и духовност – Рилски манастир. 

 

2.4. Почви 
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В границите на община Рила са разпространени кафяви горски, алувиално-ливадни, 

канелени горски  и планинско-горски почвени типове. Замърсявания на почвите не са 

регистрирани. Алувиално-ливадните почви се характеризират със съдържание на 

повече хумус, повече глина, повече хранителни елементи и имат по-високо природно 

плодородие. В района почвите са благоприятни за отглеждане на някои зърнени 

култури, както и за градинарство, овощарство и лозарство.  

 

2.5. Води 

Общината попада в Беломорския водосборен басейн. Водите на територията й се 

оттичат в басейна на река Струма. Водният отток е формиран главно от води от 

снеготопене по северните склонове на Рила планина от терените на водосбора. 

Централна река е р. Рилска., с обща дължина 51 км и водосборна площ 359 кв.км. 

Тя е основният водосборен район в границите на общината. Извира от циркуса на 

Рибни езера при надморска височина 2 231 м. Отводнява главната езерна област на 

Средна Рила. Значителни нейни притоци са: р. Маринковица, Сухоезерски поток, р. 

Друшлявица, Смрадливия поток, Джендемска и Гьоленска река.  

Във водосбора на р. Рилска са разположени следните езера: Смрадливите езера, 

Черното езеро, Дяволски (Джендемски) езера, Манастирските езера. В северната част 

на водосбора са разположени следните езера: Маринковско езеро, Сухото езеро. 

Река Рилска почти през цялата година е с постоянен дебит, който през пролетно-

летния период е в своя максимум, в резултат на топенето на снеговете 

 

2.6. Административно-териториална характеристика 

Община Рила включва гр. Рила, Кметства с. Пастра и с. Смочево, Рилски манастир 

и с. Падала. Град Рила е административен, икономически и социален център на 

Общината.  
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Село Пастра се намира на 7 км. от гр. Рила. Село Падала се намира на 7 км. от гр. 

Рила. Основна дейност са животновъдството и земеделието. Село Смочево е на 7 км. от 

гр. Рила. Има възможности за развитие на лозарството и животновъдството. 

Рилският манастир е основан в началото на X век от Св. Иван Рилски на мястото на 

стара постница в планината Рила на 1100 м надморска височина. Той е величествения 

паметник на българската средновековна и възрожденска архитектура и живопис. 

 

2.7. Социално-демографска характеристика 

Население на Община Рила по постоянен адрес: 2960; по настоящ адрес: 3171 

(данните са към 15.12.2016 г.). 

2.7.1. Равнище на безработица 

       В сравнение с 2012 г. нивото на безработица през 2013 г. е по-ниско с 4,36%. От 

данните за образователния ценз на безработните лица е видно, че най-голям дял имат 

регистрираните безработни без специалност и професия. 

 Към 31.12.2015 година в Община Рила се запази тенденцията за намаление 

броят на регистрираните безработни лица - 152 - 12,74% ; спрямо 157 - 13,16% за 2014 

година. Входящият поток от безработни през 2015 година е 151, в сравнение с 2014 

година - 157, т.е. със 6 по-малко спрямо 2014 година.  

2.8. Икономическо развитие на Общината. Стопанска дейност 

В отрасловата структура на материалното производство преобладава търговията, 

туризмът и леката промишленост. 

2.8.1. Селско стопанство 

Под влияние на природните дадености, Община Рила се развива като 

селскостопански район. Обработваемата земя е в размер на 21 600 дка, включваща: 

ниви – 4 907 дка; овощни градини – 54 дка; лозя – 491 дка; ливади – 2 850 дка. Най-

голям дял имат пасищата и мерите – 12717 дка. Благоприятните климатични и 
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природни условия предопределят отглеждането на зърнени и фуражни култури, 

плодове и зеленчуци. Лозя се отглеждат в с. Смочево, където е застъпено 

производството на вино с марката “Меди валей”. В последните години се наблюдава 

засилване на интереса към пчеларството. Нарастващ е броя на пчеларите и 

регистрираните пчелини. Медът, произвеждан от местните пчелари е с най-висок 

коефициент за качество и чистота. Структуроопределящи производства на 

селскостопански култури са овощните градини и лозята. 

Първото стопанство, което адаптира несвойствени животни за района – биволите, е 

“Рила ферм” ООД, които отглеждат тези животни за производство на мляко и сирене. 

         По данни на ОСЗГ гр. Кочериново броя на отглежданите животи от регистрирани 

земеделски стопани е както следва /Таблица 1/: 

 
Едър рогат 

добитък 
Овце Кози Коне 

Пчелни  

семейства 

2013/2014 г. 574 749 501 205  

2014/2015 г. 500 571 238 116  

Таблица 1 

Като цяло се наблюдава лек спад на броя на отглежданите животни през 

мотиноринговия период, като броя на отглежданите кози е редуциран поради 

епизоотията причинена от заболяването бруцелоза през 2015 г. 

 

2.8.2. Туризъм 

На територията на Община Рила се намира световноизвестния духовен, 

исторически и културен паметник Рилски манастир, който е определящ фактор за 

развитието на туризма в региона. Туризма има изразена сезонност /м. април – м. 

септември/ и е съсредоточен главно в района на Рилски манастир.   

Данните за заетост на легловата база сочат, че като цяло нощувките през годините 

леко растат. В сравнение с 2011 г., когато годишната заетост е била 13,9 %,  през 2014 г. 

тя достига 21,6 %, а през 2015 г., заетостта спада на 16, 4%. Легловата база е заета 

средно от 15 до 17 % годишно, което показва, че приходите от туризма са 



                                                     

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване и въвеждане на правила и методики за 

планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни документи в община Рила”, 

Договор № 13-13-183/25.11.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд           

12 

незначителни. Най-голяма е заетостта през официалните почивни дни. Данните 

показват, че Община Рила е място за разходки и почивка само през празниците и 

почивните дни. Целта е Общината постепенно да се превърне в дестинация за престой и 

в неактивния сезон. 

Видове туризъм. Районът дава възможност за развитие на различни форми на 

алтернативен туризъм: селски, еко-, познавателен, спортен, културен. Има изградени 

подходящи маршрути за пешеходни преходи, изградена е вело-пътека за планинско 

колоездене с различно ниво на трудност, площадка за делта- и парапланеризъм, което 

би повлияло върху удължаване престоя на туристите в Общината. Благоприятните 

климатични условия и сравнително добре развитата инфраструктура са добра база за 

развитие на селски туризъм. Не се използва достатъчно туристическия потенциал на 

наличните културни и исторически паметници и природни дадености в Общината. 

Основни видове туризъм, застъпен в района са културно-исторически и 

поклоннически. Слабо развит е екотуризма, детския туризъм, планински туризъм. 

Нямат развитие другите видове туризъм – селски, спортен, конгресен и зимен. 

Преди няколко години, по Проект Под небесата на светците”, финансиран в 

рамките на Програма ТГС “България – Македония”, бе изградена Екопътека “Кръста”, 

стигаща до древно тракийското светилище “Кръста”. 

 

2.8.3. Финансови услуги 

В Общината няма и не се налага голяма мрежа от финансови институции, поради 

малкия брой жители. Финансовите услуги в Общината се извършват от клоновете на 

”БАНКА ДСК” и ”СИ БАНКА” АД и три броя банкомати, намиращи се в град Рила. 

 

2.8.4. Предприятия 

По-значимите предприятия на територията на Община Рила са следните: 

 „Рила Текс” ООД, град Благоевград – производство на дамска конфекция. 

 БАД „Гранитоид” АД – производство на електроенергия. 
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 „РИЛА - СНМ” ООД, град Рила – производство на всякакъв вид метални 

изделия. 

 Югозападно Държавно предприятие – град Благоевград, Териториално 

поделение ”Държавно Горско стопанство Рилски манастир” – лесовъдство. 

 Сдружение „Рила експрес” ООД, град Рила – транспортни услуги. 

 „Меди Валей” – винарски комплекс в землището на с. Смочево. 

 Сезонни фирми за добив на дърва. 

 

2.9. Инфраструктура и обществени услуги 

2.9.1. Пътища  

 Транспортната достъпност на населените места от Общината се осигурява чрез 

система от републиканска и общинска пътна мрежа. В Община Рила липсват пътища от 

първи и втори клас. От местните пътища са изградени само пътища публична общинска 

собственост, които осигуряват достъп до населените места в Общината.   

 

2.9.2. Благоустрояване. Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдяването на Община Рила се осъществява от повърхностни 

водоизточници – р. Елешница, изтичалото на ВЕЦ ”Каменица”, р. Робовица и р. 

Джамбевска.  

 

2.9.3.  Електрификация  

Всички населени места са електрифицирани. Електропреносната мрежа в Община 

Рила е сравнително добре развита.  
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2.9.4. Комуникация  

Населените места от Общината са обхванати от телефонна мрежа, обслужвана от 

две автоматични телефонни централи. 

На територията на гр. Рила има осигурен Интернет достъп. 

 

2.10. Екологична характеристика 

Като цяло екологичната обстановка в Общината се оценява като добра. Тя се 

наблюдава и контролира по компоненти и фактори на околната среда от РИОСВ – 

Благоевград и РЗИ – Кюстендил в съответствие с нормативните изисквания. Добрата 

екологична обстановка е обусловена от липсата на източници на замърсяващи емисии.  

Основните проблеми, свързани с екологията и опазването на околната среда, които 

в момента стоят за разрешаване от общинските органи, са следните: 

 Дейности по поддържане на чистотата на населените места; 

 Подобряване на организацията на сметосъбирането и сметоизвозването; 

 Утвърждаване на система за разделно събиране на отпадъците; 

 Контрол на състоянието на депото за ТБО; 

 Опазване, реконструкция и обогатяване на зелената система на територията 

на Общината; 

 Разширяване/подновяване на системите за събиране на битови отпадъци, 

Приоритет са общинските системи за разделно събиране на биоразградими 

отпадъци. 

 Изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, 

вкл. подобрения на изградени площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани битови отпадъци от домакинствата;  

 Изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба; 

 Изграждане на инсталации за оползотворяване на биогаза в регионални депа 

за битови отпадъци и в стари общински депа за неопасни отпадъци, чрез 

производство на електрическа енергия или чрез улавяне и изгаряне. ; 
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 Поетапно закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни 

отпадъци, което не отговаря на нормативните изисквания; 

 Мерки за подпомагане формирането и прилагането на политики в областта 

на управление на отпадъците, като например: 

- изготвяне на система за определяне на такса битови отпадъци, на базата 

на количеството генерирани отпадъци, а не на база данъчна оценка на 

имотите 

- разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически 

- документи за управление на отпадъците (национални стратегии, планове 

за управление на различни потоци битови отпадъци, регионални планове 

за управление на отпадъците, други допълващи документи (ръководства, 

методически указания, проучвания и др.) 

 

3. Управление на отпадъците 

3.1. Съществуващо положение 

3.1.1. Генериране на отпадъци 

Анализът на съществуващото състояние е направен на база наличната информация 

за отпадъците в Общината, която се събира от съответните длъжностни лица в 

Общинска администрация и се предава в РИОСВ - Благоевград, ИАОС-София и ТСБ-

Югозапад, гр. Кюстендил. За оценка на съществуващото състояние в Община Рила са 

използвани Годишните отчети за събиране и транспортиране на битови и/или 

строителни отпадъци. На територията на Общината се генерират основно смесени 

битови отпадъци. Генерират се и производствени отпадъци, които се събират разделно. 

Не е регистрирано образуването на опасни отпадъци. 

 

Битови отпадъци 

Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората. 
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Количеството и съставът им зависят от мястото на образуване, от стандарта на 

живот на населението и неговата култура, степента на благоустроеност на населените 

места, начина на отопление и много други фактори. 

Количеството на битови отпадъци, събрани в Община Рила през периода 2012-

2016г., са дадени в следната таблица №1: 

  

Таблица 1 

Година Общо количество, т 

2012                   1941  

2013                   1290  

2014 1113,7 

2015 728,7 

2016 679,2 

Общо 5752,6 

 

От така представената таблица се вижда, че в периода 2012-2016 година на 

общинското депо са постъпили общо 5752,6 т/год., като най-малко са депонирани през 

2016 г. - 679,2 т/г., при което ясно се вижда намаляване на количеството депонирани 

отпадъци за всяка година. Това до известна степен може да се дължи, както от 

въведеното разделно събиране, така и от намаляване на потреблението на населението. 

Средно на ден през 2013 и 2014 г. от Общината като цяло се извозват от 3,00 т/д до 

3,500 т/ден. 

Съгласно посочените данни за количеството на ТБО по години: 2012, 2013, 2014, 

нормата на натрупване варира между 342 кг/ж/г и 590 кг/ж/г, което е малко над 

средните статистически данни за населени места до 10 000 жители, които са 330-360 

кг/ж/г., считано за 2012 год. Това е средно 0,96 – 1,65 кг/ж/ден. По-високата норма на 

натрупване за 2012 год. (606 кг/ж/г), когато общо жителите на Общината са били 3200, 

може да се дължи на изхвърлени по-големи количества от фракцията растителни и 

градински отпадъци, както и инертни, която може да съдържа по-големи количества 
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пръст и пепел през отоплителния сезон, особено за гр. Рила, където са съсредоточени 

към 85% от жителите на Община Рила. До известна степен влияние оказва и 

количеството отпадъци, което се отделя и от н.м. Рилски манастир, макар с малкия 

брой пребиваващи (30 души), но тук не е отчетено средно дневното пребиваващи 

туристи и други посетители, които също са генератори на отпадъци. Средно за 

Общината като цяло нормата на натрупване е 389 кг/ж/г. 

Средно за Р България, нормата на натрупване е в границите 0,5-2,00 кг/жител/ден, 

като средното за България е 467 кг/жител/год. 

Източник на данни за битовите отпадъци са Общинските администрации, в чиито 

функции е дейността по тяхното управление. 

Оценката на количеството БО в Общината е трудна. Към настоящият момент на 

депото за ТБО липсват кантари за количествено измерване /претегляне/ на приеманите 

отпадъци. 

Количеството на събраните отпадъци се отчита по транспортните документи. На 

територията на Общината няма система за екологичен мониторинг, поради което няма 

данни за морфологичния състав на битовите отпадъци. 

Съгласно Договор за обществена поръчка за услуга с предмет: ”Изготвяне на 

морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на 

територията на Община Рила №193/10.11.2015 г., Община Рила е възложила на 

”БИОИНФОРМ КОНСУЛТ” ООД, със седалище и адрес на управление: град Бургас, 

ул. ”Успенска” №3  ”Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на 

битовите отпадъци, образувани на територията на Общината.  

Предоставени са изходни информации за извършване на морфологичен анализ 

на ТБО на Община Рила от страна на Община Рила. От Изпълнителя са предоставени 

Доклади от основно охарактеризиране на отпадък с код 20 03 01 на Община Рила, 

Встъпителен доклад ”Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на 

битовите отпадъци на територията на Община Рила”, пробонабиране от място и 

Окончателен Доклад. 
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Определянето количеството и състава на отпадъците ще се осъществява 

съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 

утвърдена от Министъра на околната среда и водите със Заповед №РД-744/29.09.2012 г. 

и съгласно изискванията на Техническото задание, утвъдено от Общината, което е 

неразделна част от Договора за възлагане. С Методиката за определяне на 

морфологичния състав на битовите отпадъци, са определени минималния брой проби, 

които следва да се наберат за един сезон. За Общини, които генерират до 5000 т. на 

година смесени битови отпадъци е определено да се извършва по една проба на сезон 

или общо 4 проби за година, което се отнася и за Община Рила. 

От направените наблюдения и взети проби за сезон есен от представители на 

”Биоинформ консулт” ООД,  посочени в Таблица №2 и Графика №1 на отпадъците от 

Община Рила се установява, че отпадъците извозвани от града и селата нямат 

съществена разлика с изключение на хранителните отпадъци, които в селата отсъстват 

поради изхранването на животните от личния двор. 

 

Таблица №2 

               Морфологичен състав на ТБО за Община Рила – сезон есен 

 

 

Морфологична фракция 

 

Маса, кг 

гр. Рила - 

център 

Маса, кг 

гр. Рила - 

от различни 

части на града 

 

Маса, кг. 

от селата 

Хранителни 7,65         10,50 0,00 

Хартия 4,00 3,50 2,10 

Картон 4,00 6,60 3,10 

Пластмаса           20,10          18,20         12,15 

Текстил 4,00         15,00 7,00 

Гума 1,00 1,00 1,00 

Кожа 1,50 1,00 0,00 

Градински и растителни           18,20         17,45        27,50 

Дървестни 0,00 0,00 0,00 

Стъкло 3,80 7,10 3,80 

Метали 1,00 2,00 1,00 

Инертни           10,50          15,00         22,10 

Електронно и ел. 

оборудване 

2,50 0,00 0,00 
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Опасни 0,00 0,00 0,00 

Други (не 

диференцируеми) 

          15,00         19,80        25,00 

 

 

Графика №1 

Графично представяне на количествата ТБО за Община Рила 

 

 
 

 

 От Таблица №2 се вижда, че хартията и картона като фракции присъства в по-

големи количества в общо за гр. Рила, спрямо количествата отчетени в пробата от 

селата. По-голямото количество хартия и картон е обосновано от наличието на 

различни търговски обекти, генериращи тези отпадъци (кашони, опаковки, кутии и 

др.). Същото се отнася и за пластмасата. 

 Впечатление прави по-голямото количество на градински и растителни отпадъци 

в пробата от селата, където преобладават окапали листа, стайни растения, градински 

растения (корени, стебла и др.) както и минимални количества тревна растителност. 

 Липсата на дървесни отпадъци и в трите проби, може да се обясни, че всичко 

дървесно, включително и стърготината получавана от рязането на дърва, напълно се 

оползотворява през отоплителния сезон. 
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 Характеристиката на отделните фракции може да се представи по следния 

начин: 

Хартия-вестници, амбалажна хартия, тоалетна хартия и др.; 

Картон-кашони, опаковки от сокове, кутии, велпапе и др.; 

Метали-опаковки от безалкохолни и алкохолни напитки, консервени кутии, капачки и 

др.; 

Гума-гумени изделия и др.; 

Текстил- парцали, дрехи, работни гащеризони, бельо, завивки и др.; 

Пластмаса-опаковки, пластмасови кутии, бутилки, фолио, пластмасови изделия, 

торбички и др.; 

Инертни-пръст, пепел и др.; 

Хранителни-кухненски, плодове, зеленчуци, обелки и др.; 

Растителни-изключително окапали листа, стайни растения, градинска растителност 

(корени, стебла и др.), незначително количество тревна растителност; 

Електронно и ел. оборудване-ел. шнурове и др. 

В представения Окончателен доклад ”БИОИНФОРМ КОНСУЛТ” ООД е 

направила следните изводи: 

- От всички депонирани фракции на депото, най-голям дял имат пластмасите-

19,41% от общото количество битови отпадъци. 

- Високото процентно съдържание на хартията и картона, както и наличието на 

текстил и гума в по-малки количества може да се обясни основно от районите с 

преобладаващо ромско население, както и отпадането им от различни търговски  

обекти. 

- Като цяло наличието на гума и кожа са в минимални количества от общото 

количество на смесените битови отпадъци.   

Общият 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. 

С въвеждането на системите за разделно събиране част рециклируеми компоненти 

от отпадъчния поток, се събират и предават за рециклиране и повторна употреба.  

 

Строителни отпадъци 
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Строителните отпадъци (СО) се формират при строителство, ремонт и 

реконструкция на сгради и други обекти. 

Строителните отпадъци се депонират на депото за битови отпадъци, където 

негодните за повторна употреба земни маси и строителни отпадъци се използват за 

запръстяване. 

Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в България не е достатъчно развит и 

използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо 

разпространено. Не се прилагат административни и икономически стимули за 

насърчаване на рециклирането на отпадъците от строителство и разрушаване. Това в 

голяма степен допринася за ниските нива на оползотворяване и рециклиране, които се 

наблюдават в страната. 

Община Рила стриктно ще следи за спазване на разпоредбите на Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали. При започване на СМР и/или премахване на строеж на територията на 

Общината, от Възложителите ще се изисква План за управление на СО, без който няма 

да се издават съответните документи по реда  на Закона за устройство на територията 

за разрешаване на строителните дейности. 

 

Биоразградими/зелени отпадъци 

Към настоящият момент в Община Рила няма въведена система за разделно 

събиране на биоразградимите отпадъци. Зелените отпадъци се депонират на 

съществуващото общинско депо за битови отпадъци. 

На база направените анализи на морфологичния състав на смесените битови 

отпадъци, депонирани на територията на Общинското депо за неопасни отпадъци на 

Община Рила, както и от получените резултати ”БИОИНФОРМ КОНСУЛТ” ООД е 

направила следния извод: 

Биоразградимите и горими фракции съставляват 44,81% от общото количество 

отпадъци, отделяни от Община Рила. Голяма част от тях като растителните, 

дървесните, хранителните могат да се използват за компост. 
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Биоразградимите отпадъци са около 335,31 т/год. От наблюденията през есенните 

месеци, особено от Рилски манастир отпадат като листна маса и клони приблизително 

около 950 т/год. биомаса, която частично се депонира на депото, а останалата маса 

остава в границите на населеното място и в Природен парк ”Рилски манастир”. Това е 

около 1300-1400 т/год., което може да се използва за компостиране. За това е 

необходима една инсталация за компостиране с приблизителен капацитет до 2000 т/год. 

Тук не се отнася и биомасата от косенето на зелените площи на гр. Рила.  

Биоразградимите и горимите фракции представляват като количество 480,95 т/год. 

(данни от Окончателния доклад на”БИОИНФОРМ КОНСУЛТ” ООД ). 

В тази връзка се потвърждава необходимостта от изграждането на компостиращи 

инсталации. 

 

Производствени отпадъци 

Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на 

производствената дейност на физическите и юридическите лица (§1, т. 32 от 

Допълнителните разрпоредби на ЗУО, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.). 

Производствените  предприятия на територията на Общината образуват предимно 

отпадъци с характер на битови, специфични масово разпространени и рециклируеми 

отпадъци. Фирмите ги водят на отчет пред РИОСВ-Благоевград. 

 

Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

Община Рила има сключен договор с № 72/01.09.2010 г. и Допълнително 

споразумение с ”Нуба рециклиране” АД със седалище и адрес: гр. София, организация 

по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. Съдовете са 

поставени в търговски обекти на територията на Общината и в ОУ ”Ав. Попстоянов”, 

гр. Рила. Общината предава негодните за употреба батерии на ”Ровотел метал” ООД в 

качеството си на подизпълнител на ”Нуба рециклиране” АД. 

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 
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С Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване са 

транспонирани изискванията на новата Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от 

електрическо и електронно оборудване. 

Наредбата определя изискванията за пускане на пазара на електрическо и  

електронно оборудване и за събирането, транспортирането, временно съхраняване, 

предварително третиране, повторното използване, рециклирането, оползотворяването 

и/или обезвреждането на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. 

Тези изисквания се определят с цел: 

● предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и 

здравето на човека от образуването и управлението на ИУЕЕО; 

● увеличаване количеството на повторно употребено, рециклирано и оползотворено 

чрез други операции ИУЕЕО за ограничаване на обезвреждането му и намаляване на 

отрицателните въздействия от използването на ресурсите и повишаването на 

ефикасността от такова използване; 

● предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането, производството, 

разпространението и потреблението на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), 

както и от лицата, които извършват дейности с ИУЕЕО, за ограничаване вредното 

въздействие на ЕЕО през целия му жизнен цикъл и на образуваните от него отпадъци 

върху човешкото здраве и околната среда.  

Наредбата се прилага за: 

а) Електрическо и електронно оборудване, попадащо в следните категории: 

1. големи домакински уреди 

2.малки домакински уреди 

3. информационно-технологично и телекомуникационнно оборудване 

4. потребителски уреди и фотоволтаични панели 

5. осветителни тела-газозарядни лампи 

6. електрически и електронни инструменти (с изключение на големи единици 

стационарно промишлено оборудване) 

7. играчки, уреди за спорт и отдих 
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8. медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и замърсени 

продукти) 

9. инструменти за мониторинг и контрол 

10. автомати 

б) ИУЕЕО, образувано в резултат на употребата на ЕЕО 

в) Отпадъците, образувани при предварително третиране на ИУЕЕО. 

Задължение на лицата, извършващи продажба на крайните потребители, е да поставят 

на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за: 

1. възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на  ИУЕЕО, 

образувано в бита; 

2. другите налични места за предаване на ИУЕЕО; 

3. значението на обозначението за забрана за изхвърляне на ИУЕЕО в битовия 

поток на отпадъците; 

4. отговорности на лицата, пускащи на пазара ЕЕО.     

Общината има сключен Договор с № 70/01.09.2010 г. с ”ИУЕЕО рециклиране” АД –  

със седалище и адрес гр.София, организация по оползотворяване на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване. Към настоящия момент няма 

поставени съдове от Изпълнителя.  

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 

Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства транспонира 

изискванията в българското законодателство на Директива 2000/53/ЕО. 

В Република България пуснатите на пазара МПС са изцяло внесени от страни извън 

Европейския съюз (ЕС) или са въведени от друга страна членка на ЕС. 

Основният дял от регистрираните МПС в страната е на възраст над 15 години и 

възлиза на 58,4% (1 520 675 бр.), като най-голям е делът на автомобилите на възраст от 

16 до 20 години (838 588 бр.). 

На територията на Общината е въведен ред за събирането на ИУМПС, които се 

намират върху държавна или общинска собственост, както и се информира 

обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното 
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разкомплектоване/обезвреждане на ИУМПС, части и компоненти от тях и 

възможностите за предаване на ИУМПС. 

Сключен е Договор с № 137/04.2011 г. с ”Нико – кар” ЕООД – организация по 

оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства.  

 

Отпадъци от излезли от употреба гуми 

Изискванията за въвеждане на схемата за разширена отговорност на 

производителите на гуми влиза в сила от 2011 г. С Наредбата се определят 

изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването 

и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми, като се регламентират: 

● предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда в 

резултат на третирането и транспортирането на ИУГ; 

●  предприемането на мерки  от лицата, които пускат на пазара гуми, за събирането, 

оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ, без риск за човешкото здраве и 

околната среда и постигане на целите за оползотворяване; 

●  въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и 

контрол на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване 

и/или обезвреждане на ИУГ; 

●  информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на 

ИУГ и наличните системи за разделното им събиране. 

С влизане в сила на Наредбата се въвеждат и някои забрани относно ИУГ: 

● изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на 

неконтролирано обезвреждане на ИУГ; 

●  изгарянето на ИУГ освен от лицата, притежаващи разрешение или комплексно 

разрешително по ЗУО; 

●  депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми 

с външен диаметър, по-голям от 1400 мм; 

● предаването на ИУГ на лица, които не отговарят на условията по чл. 15, ал. 1 от 

Наредбата. 
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Наредбата се прилага за всички видове гуми (външни, вътрешни и плътни), пуснати 

на пазара. 

Лицата, пускащи на пазара гуми, отговарят за оползотворяването на ИУГ в 

количество (в тонове) не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, 

пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година и не по-малко от 

50 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тяхна пазара на Република 

България през текущата година да бъдат регенерирани и/или рециклирани. Целите по 

рециклиране и регенериране се постигат поетапно до 2020 г. С въвеждането им се 

осигурява възможност за развитие на производства, чиято основна суровина са 

материалите, получени от излезли от употреба гуми. За изпълнението на тези си 

задължения, лицата, които пускат на пазара гуми, са длъжни да осигурят възможност за 

приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им. 

Издадена е Заповед на Кмета на Община Рила, с която се забранява 

изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на 

неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми на територията на 

Общината. Същата  е обявена на публично достъпни места за сведение на населението. 

Отработени масла 

Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти въвежда изискванията на Директива 75/439/ЕЕС за 

третиране на отработени масла. Тази Директива беше отменена, а изискванията и са 

въведени с чл. 21 на Директива 2008/98/ЕО. 

Наредбата определя изискванията за събиране, временно съхраняване, 

транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти. Въведена е количествена цел за оползотворяване в размер на не по-

малко от 40% от количеството на отработените масла (в тонове), пуснати от тях на 

пазар в Р България през текущата година. Целта се изпълнява ежегодно до 31 декември 

на съответната отчетна година. 

На територията на Общината е необходимо въвеждането на следните мерки: 
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- осигуряване най-малко на едно място за смяна на масла на 5000 

жители; 

- редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с 

неконтролираното обезвреждане на отработени масла и 

възможностите за смяна на отработени масла на територията на 

Общината. 

С Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Рила се забранява 

смяната, съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти водещо до замърсяване на земята и почвата в т.ч. зелени площи, 

тротоари, улични платна и др. С нея се забранява и изхвърлянето на отработени масла, 

отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества в повърхностните и подземните води 

и в канализационните системи. 

 

 Не е сключен Договор с фирма и не е възложено организирането на система за 

разделно събиране на излезли от употреба луминесцентни и живачни лампи. 

Биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено 

хранене 

Изготвен  е Проект: ”Фамилно компостиране на растителни и животински отпадъци 

/компостери/ в Община Рила” – 250 бр., но финансирането по Проекта е прекратено. 

Въвеждането на фамилното компостиране  на растителни и животински отпадъци  

е начин за количествено намаляване на естествените органични отпадъци от 

домакинствата и въвеждане на разделно събиране на битовите отпадъци. 

Компостирането на биомасата от отпадъците има голям икономически ефект. 

То е най-практичният и удобен начин да се третират органичните отпадъци в 

райони с еднофамилни къщи. Компостирането, което е собствения начин на природата 

за рециклиране, представлява контролирано разграждане на органични материали, като 

листа, клонки, окосена трева и растителни хранителни отпадъци. Компостът е продукт 

за подобряване на почвата. 
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3.1.2. Събиране и извозване 

Битови отпадъци/БО/  

В организацията за събиране и извозване на битовите отпадъци са обхванати 

всички населени места и кметства на територията на Общината: гр. Рила, с. Смочево, с. 

Пастра, с. Падала, Рилски манастир, всички крайпътни обекти и райони. Битовите 

отпадъци се събират и извозват с автотранспорта на Общината, а наетите лица са със 

сключени договори с Община Рила към месец юли 2016 г.  

С Решение №153/28.06.2016 г. на Общински съвет на Община Рила се създава 

Общинско предприятие ”Чистота” (ОПЧ), считано от 01.08.2016 г., чийто предмет на 

дейност е и събирането и транспортирането на смесените битови отпадъци в Общината.  

За осъществяване на дейността на ОПЧ  се предоставя за безвъзмездно управление: 

Специален автомобил-Сметосъбирач-ДАФ 45-130; Специален автомобил 

Сметосъбирач-ШКОДА БОБЪР; Специален автомобил ГАЗ 53; Специален автомобил 

ЗИЛ 450506 и Булдозер. 

Заети лица: ЗИЛ – 1 шофьор, ДАФ 45-130 – 1 шофьор и двама работника по 

сметосъбирането, ГАЗ 53 – 1 шофьор, Булдозер ДТ-75 – 1 шофьор. 

Налични съдове за събиране на битови отпадъци на територията на Община Рила: 

4 куб. м контейнери за битови отпадъци-70 броя; 

1 куб. м контейнери за битови отпадъци-84 броя; 

110 L кофи за смет-915 броя. 

Издадена е Заповед на Кмета на Община Рила, с която са определени границите на 

районите на територията на Община Рила, в които се организира събиране и извозване 

на битовите отпадъци, вида на предлаганите услуги, както и честотата на 

сметоизвозване, честотата на запръстяване на депото.
 

При извършване на контрол на дейностите по управление на отпадъците се 

предприемат необходимите действия за установяване броя и площта на 

нерегламентираните сметища, както тяхното почистване и последващ мониторинг. 

Събраните количества отпадъци се депонират на общинското депо.  
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Нерегламентираните сметища възникват непрекъснато, главно поради недостига на 

съдове за смет, тяхното препълване, вида отпадък, характерен за селските райони, 

както и амортизираните коли, често излизащи в ремонт за подмяна на части. 

Местата, на които се образуват незаконните сметища се обозначават с табели, 

забраняващи изхвърлянето на отпадъци. 

 

Производствени отпадъци 

 На Депото за битови отпадъци, гр. Рила  не се изхвърлят производствени отпадъци. 

 

Система за разделно събиране 

Разделното събиране на отпадъци е регламентирано в българското законодателство 

чрез Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки. В тази връзка с цел подпомагане разделното събиране и сортиране на 

отпадъците от опаковки, образувани от домакинствата, административните учреждения 

и търговските обекти  е сключен Договор №2 от 09.01.2012 г. между Община Рила и 

"ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД. Съгласно Договора, ОБЩИНАТА предоставя на 

"ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД, а "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД приема правото да 

организира за своя сметка на територията на Общината система за разделно събиране, 

съхранение, сортиране и обработка на отпадъци от опаковки. 

Съгласувана е от страните и Програма за развиване на система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община 

Рила за периода 2016-2018 г.  

Към 01.01.2017 г., съгласно предоставената Актуализация на Програма за развиване 

на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на 

територията на Община Рила за 2017 г., системата за разделно събиране на отпадъци е 

изградена със сини, жълти и зелени метални контейнери тип ”Иглу”, с общ обем на 

разположените контейнери в една точка от 3 300 литра, както следва: 

● 15 бр. сини контейнери тип ”Иглу” с обем 1100 л; 

● 15 бр. жълти контейнери тип ”Иглу” с обем 1100 л; 
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● 15 бр. зелени контейнери тип ”Иглу” с обем 1100 л. 

Предоставени  са  контейнери за разделно събиране на отпадъците от опаковки на 

населението,  но на всяко домакинство-няма.  

Общият обем на разположените съдове възлиза на 49 500 м
3 

, което е в съответствие 

с критериите по чл. 24, като са спазени и изискванията по чл. 25 на НООО.  

През 2015 г. бяха предоставени за разпространение на Общината информационни 

брошури в помощ на търговците. Брошурите съдържат полезни и практични съвети за 

разделно събиране в търговските обекти и запознават търговците със задълженията им 

съгласно нормативната уредба.  

През 2016 г. като партньор на кампанията ”Да изчистим България”, ”ЕКОПАК 

България” АД предостави чували, ръкавици и информационни брошури: ”Събирай 

разделно. Пази природата”, които са раздадени на участниците в инициативата. 

През същата година в изпълнение на ангажиментите по ”Програмата за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки за 2016 г.” бяха изпратени великденски книжки и 

коледни книжки: Зелена Коледа, Коледни играчки от рециклирани материали, предоставени от 

ЕКОПАК-Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки за ползване в детското заведение.  

Прогнозата на ”ЕКОПАК България” АД за брутните количества разделно събирани 

отпадъци от опаковки в Община Рила за 2016 г. е: 

Показател Цвят контейнери Количество (кг.) 

Събрани количества 

 бруто 

сини 9 504 

жълти 10 368 

зелени 10 800 

   

Справката за разделно събраните отпадъци на територията на Община Рила за 

2016г., предоставена от ”ЕКОПАК България” АД е: 
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Количества отпадъци  Януари 2016-Декември 2016 Рила (103800) 

      

    Цвят Месец 

Придобит отпадък бруто 

(кг.) Количество отсортиран отпадък (кг.) 

1 Рила (103800) Син Февруари 420                         122 

2 Рила (103800) Жълт Февруари 460                          88 

3 Рила (103800) Зелен Март 2680                        2680 

4 Рила (103800) Син Април 400                         117 

5 Рила (103800) Жълт Април 440                          84 

6 Рила (103800) Син Юли 20                           5 

7 Рила (103800) Жълт Юли 80                          23 

8 Рила (103800) Жълт Септември 260                           7 

9 Рила (103800) Жълт Ноември 460                          21 

 

3.1.3. Депониране 

На територията на Общината съществува и продължава да е в експлоатация едно 

Депо за битови отпадъци (сметище), гр. Рила, Община Рила, Област Кюстендил – 

Поземлен имот с идентификатор 62671.450.2 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрена със Заповед № РД – 18 – 10 – 

300/19.11.2008 г. на Началника на СГКК, гр. Кюстендил, изменена със Заповед № КД – 

14 – 10 – 201/08.09.2010 г. на Началника на СГКК, гр. Кюстендил, находящ се в гр. 

Рила, Община Рила, Област Кюстендил, с площ на имота 16 561 кв. м, трайно 

предназначение на територията – нарушена, начин на трайно ползване: депо за битови 

отпадъци (сметище), стар идентификатор: 62671.450.1, номер по предходен план: 

62671.450.1. Поземлен имот с идентификатор 62671.450.2 е образуван от поземлен имот 

с идентификатор 62671.450.1.  

Не разполагаме с данни за капацитета на депото. Общинското депо се експлоатира 

при спазване на минималните технически изисквания, определени с Наредба № 6 от 

2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в т.ч. 

прибутване, уплътняване и запръстяване със собствена техника, с цел предотвратяване 

на леки фракции отпадъци и разпространението на неприятни миризми. 
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Депото трябва да е защитено от свободен достъп до площадката. В тази връзка  

беше монтирана бариера на входа и кабина /работно помещение/ за пазач. 

Съществуваше зелен пояс около депото, който по – късно беше унищожен. 

Осигурени и поставени бяха указателни табели в района на пътя до депото за 

битови отпадъци, на входа на съоръжението, но същите бяха обект на кражба. 

В момента има изградена дига от земни маси, която определя контура на депото. 

На депото няма ограда и охрана. Постъпващите количества и видове отпадъци се 

вписват в Отчетна книга за депо за битови отпадъци по Приложение  № 3 към чл. 7, т. 4 

от Наредба №2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри. 

 Има решение от 2005г. от Директора на РИОСВ-София за привеждане в 

съответствие на  депото за неопасни отпадъци. Изготвен е План за привеждане в 

съответствие на депо за неопасни отпадъци в гр. Рила, същия утвърден с Решение № Б 

– 28/2005 г. на Директора на РИОСВ – София.   

С Решение, ОбС на Община Рила дава съгласие, Община Рила да прекрати 

участието си в Сдружение с нестопанска цел ”Струма” и с Решение от 2011 г., ОбС на 

Община Рила дава съгласие, Община Рила да вземе участие в създаването на 

Сдружение ”Благоевград”. ”Регионалната система за управление на отпадъците, регион 

Благоевград включва териториите на Общините: Благоевград и Симитли (Област 

Благоевград) и Рила, Кочериново и Бобошево (Област Кюстендил).  

С Проекта за управление на отпадъците в регион Благоевград се предлага 

изграждане на модерно, отговарящо на съвременните изисквания съоръжение за 

третиране на неопасни отпадъци. 

Датата на прекратяване на експлоатацията на съществуващото общинско депо е до 

изграждането на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, 

обслужваща Общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. 
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3.1.4. Други форми на обезвреждане  

Изграждане на инсталации за оползотворяване на биогаза в регионални депа за 

битови отпадъци и в стари общински депа за неопасни отпадъци, чрез производство на 

електрическа енергия или чрез улавяне и изгаряне. 

Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на 

опасни отпадъци от потока битови отпадъци (само на площадките, на които са 

разположени инсталации за предварително третиране или на площадките за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата). 

Изграждане на други инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на битови 

отпадъци. 

 

3.1.5. Отпадъци предадени извън Общината 

Няма предадени отпадъци  извън територията на Общината. 

 

3.1.6. Внос или износ  

На територията на Община Рила няма предприятия, преработващи отпадъци от 

внос. 

  

3.2. Управление на дейностите 

3.2.1. Местна нормативна уредба, имаща отношение към управление на 

отпадъците. Законодателна рамка за управление на отпадъците в 

България. 

 В съответствие с изискванията на чл. 22 от Закона за управление на отпадъците е 

изготвена нова Наредба, която е приета на заседание на Общински съвет на Община 

Рила с Решение №52 от 28.01.2016 г.  
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Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за управление на 

отпадъците (ЗУО) и Законът за ратификация на Базелската конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, заедно със 

съответните подзаконови нормативни актове са основните закони в областта на 

управление на отпадъците в България. Съществуват и други закони, и подзаконови 

нормативни актове, които оказват влияние върху развитието на сектор ”Управление на 

отпадъците”, като по – важните от тях са: 

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 

Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда 

(въздух, води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, 

които оказват вредно въдействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и 

антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. Той 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 

извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда 

(ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи. 

Закон за управление на отпадъците (ЗУО) 

Законът 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 

разпространените отпадъци; определя детайлно контролните функции на институциите 

и конкретните глоби и санкции за неспазване на закона. 

Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане е приет 
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през януари 1996 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 1996 г.). Допълнително със Закон (обн., ДВ, бр. 

113 от 1999 г.) са ратифицирани и поправките към Конвенцията. На общоевропейско 

ниво, конвенцията се прилага чрез Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен 

превоз на отпадъци. 

Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО 

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на 

ЗУО, могат да се обособят в четири групи: 

Подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, 

определящи изисквания към съоръжения и инсталации. 

Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични 

отпадъчни потоци. 

Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на 

отпадъци чрез икономически инструменти. 

Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички видове 

отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО. 

Закон за местните данъци и такси 

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 

управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на 

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

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

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

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

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

Общинския съвет въз основа на одобрена план – сметка за всяка дейност (чл. 66 от 

ЗМДТ): 

- Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: 

контейнери, кофи и други; Събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци до депата или други инсталации и съоръжения за 

обезвреждането им; 
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- 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 ил други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови и 

строителни отпадъци. 

Закон за устройство на територията 

Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, 

изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и 

определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. 

Рамкови национални документи, свързани с управлението на отпадъците. 

Национална Програма за управление на дейностите по отпадъците и планове за 

управлението на отпадъците. 

Планирането в областта на управление на отпадъците стартира през 1998 г.  с 

разработването и приемането на първата Национална Програма за управление на 

дейностите по отпадъците за периода 1998 – 2002 г. През 2002 - 2003 г. са 

разработени национални програми за специфичните отпадъчни потоци, регулирани от 

няколко европейски директиви, в т.ч. за излезли от употреба моторни превозни 

средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за 

употреба батерии и акумулатори, отпадъци от опаковки, в резултат на изпълнението на 

които бяха изградени солидни основи за управление на специфичните потоци 

отпадъци. 

Следващите национални програми за управление на дейностите по отпадъците са 

Национална Програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 

2003 - 2007 г., с актуализация и продължение за 2008 г. и третата Национална 

Програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009 – 2013 г.,  

която постави 10 стратегически цели, в т.ч. относно предотвратяване и намаляване на 
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образуването на отпадъците, увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци, екологосъобразно обезвреждане на отпадъците и др. 

По – голямата част от мерките за постигане на стратегическите цели са изпълнени, 

включително от мерките за подобряване на административния капацитет, въвеждането 

на икономически инструменти за стимулиране на рециклирането и предотвратяването 

на образуването на отпадъци. Значителен напредък има по отношение на подготовката 

и изпълнението на интегрираните регонални системи за управление на битовите 

отпадъци. Изоставане се констатира най – вече по отношение на сроковете за 

въвеждане в експлоатация на регионалните депа и съоръжения за битови отпадъци, но 

следва да се отбележат нереалистичните срокове за начало на експлоатация на тези 

съоръжения, посочени в програмата – юли 2009 г., като се има предвид, че в началото 

на 2009 г., голяма част от проектите са на идейна фаза, не са осигурени площадки и е 

нереалистично тяхното построяване за няколко месеца. 

Националният стратегически план за поетапно намаляване на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г. е първият 

план за страната, в който систематично се осъществява задълбочен анализ на 

проблемите за околната среда в резултат на депонирането на биоразградимите 

отпадъци, дефинира проблемите и идентифицира необходими мерки 

(административни, нормативни, финансови и др.) за преодоляване на проблемите и за 

изпълнение на целите за поетапно намаляване депонирането на тези отпадъци и 

увеличаване на тяхното рециклиране и оползотворяване. 

Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Р. България за периода 2011 – 

2020 г. е също първи за страната план в разглежданата област. Главната стратегическа 

цел на плана е до 2020 г. да се намали вредното въздействие на строителните отпадъци 

върху околната среда чрез достигане на поне 70% ниво на рециклиране на 

строителните отпадъци. В изпълнение на мерките от плана са приети разпоредби в ЗУО 

от 2012 г. и е разработена и приета Наредба за управление на строителните отпадъци и 

за влагане на строителни рециклирани материали. 
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Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. е четвъртият 

програмен документ на национално ниво за управление на дейностите по отпадъците в 

Р. България. Основна цел на плана е да прекъсне връзката между икономическия 

растеж и отпадъците, като подобри йерархията на управлението на отпадъците чрез 

разработване за първи път на подпрограма и мерки за предотвратяване на образуването 

на отпадъците, постави конкретни количествени цели за подготовка за повторна 

употреба, рециклиране и друго оползотворяване на конкретни потоци отпадъци. 

Стратегия на Европейската общност относно бъдещото управление на 

битовите отпадъци. 

Стратегията посочва подхода за постигане на по – добро европейско 

законодателство в сектора на отпадъците, поставя акцент върху нови подходи и мерки, 

относно по – пълното прилагане на съществуващото законодателство. 

Страните – членки трябва да предприемат следните мерки: 

- да гарантират цялостно прилагане на правото на ЕС, свързано с  

отпадъците, включително минималните цели. 

- да насочват публичното финансиране за научноизследователски  

дейности към най – важните цели, свързани с ефективността на ресурсите. 

- да предприемат мерки по отношение на разхищението на храни в  

своите национални програми за предотвратяване на генерирането на отпадъци (2013 г.), 

като се има предвид поставената цел в Пътната карта до 2020 г. изхвърлянето на годни 

за консумация храни в ЕС да бъде намалено наполовина.   

   

3.2.2. Структура на местните органи на самоуправление, имащи 

отношение към управлението на отпадъците 

Организационна структура на Общинско предприятие ”Чистота” 

Кмет на Общината 
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3.2.3. Предприети действия за съвместно решение на проблемите с 

отпадъците с други общини 

 На този етап Община Рила работи само съвместно с Общините от Регионалната 

система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини 

Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. 

3.2.4. Работа с обществеността  

Особено важен момент за постигане на желаните положителни резултати е 

информираността на цялото население, тъй като в процеса на генериране и 

обезвреждане, на практика участва всеки жител на Общината. 

Въпреки целенасочената работа на Общинската администрация, все още няма 

формирано правилно отношение на гражданите към управлението на отпадъците, няма 

създадени съзнателни навици за опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци. 

Основните усилия по отношение на работа с гражданите са насочени именно към 

промяна на нагласата и съзнанието им за опазването на околната среда. 

Подготовка и провеждане на специфични програми за обучение (вкл. семинари) 

относно управлението на отпадъците, с цел укрепване на административния капацитет 

и подкрепа за правилно прилагане на изискванията за управление на отпадъците, вкл. 

изготвяне на необходимите обучителни планове и материали. 

Подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на  

информираността на населението и заинтересовани страни относно актуални теми за 

управление на отпадъците, вкл. изготвяне на информационни материали (справочници, 

брошури, карти и др.) за тази цел. 

 

3.2.5. Отчетност 

Отчетността на генерираните и третирани отпадъци на територията на Общината, 

се води чрез годишни отчети за събиране, транспортиране и временно съхраняване на 

битови и/или строителни отпадъци. Липсва съвременна система за обработка на 
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данните. Приетата през 2014 г. Наредба №1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 

на публични регистри, регламентира отчетността, която трябва да се следва за всички 

видове отпадъци. Тя дава възможност да се изгради една цялостна система за 

документиране на количествата и видовете отпадъци, техния произход и начина им на 

обезвреждане. 

Отчетността е основния елемент на документирането на управлението на 

отпадъците. Следвайки йерархичната схема на документиране на управлението на 

отпадъците е необходимо всички физически и юридически лица, които извършват 

дейности или генерират отпадъци да разработят и приемат свои програми за 

управление на отпадъците. Отвореният характер на Програмата дава възможност тя да 

претърпи актуализация, и да включва в плана за действие приетите от дружествата 

фирмени програми за управление на отпадъците, обект на техните дейности. 

 

Финансово-икономически анализ на дейностите по третиране на отпадъци 

Суми от такси за ТБО  които Общината е събрала в периода 2009-2015 г. 

Година Годишни задължения –ТБО Издължено 

 2009 162 549.26 лв. 134 133.63 лв. 

 2010 221 012.78 лв. 149 310.97 лв. 

2011 224 952.32 лв. 161 691.10 лв. 

 2012 223 750.48 лв. 127 952.93 лв. 

2013 223 008.00 лв. 128 409.75 лв. 

2014 199 639.99 лв. 137 849.83 лв. 

2015 219 200.50 лв. 150 010.95 лв. 

2016 219 197.48 лв. 169 571.19 лв. 

 

 

4. Обхват, цели и принципи на програмата 
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4.1. Обхват 

Обхвата на Актуализираната Програма за управление на дейностите по отпадъците 

за територията на Община Рила е в съответствие с ”Методически указания за 

разработване на общински програми за управление на отпадъците”, утвърдени със 

Заповед № АД – 211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. 

Актуализираната Програма обхваща всички дейности, свързани с екологосъобразното 

управление на отпадъците – битови, производствени и строителни, като съвкупност от 

права, задължения, решения и действия, свързани с образуването и третирането на 

отпадъците, както и различните форми на контрол. 

 

4.2. Цели  

Основна цел е осигуряване на законосъобразно управление на отпадъците, 

подобряване на жизнената среда на жителите на Общината. 

1. Предотвратяване и намаляване количеството на генерираните отпадъци. 

2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. 

3. Подобряване на организацията по разделяне, събиране и транспортиране на 

отпадъците. 

4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците. 

5. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 

прилагането на законодателството.  

6. Участие на обществеността. 

7. Сключване на договор със специализирана фирма и възлагане  

организирането на система за разделно събиране на излезли от употреба 

луминесцентни и живачни лампи . Изграждане и въвеждане в експлоатация  

на площадки за временно съхранение. 

8. На база сключения договор със /”ИУЕЕО рециклиране” АД/ специализирана 

фирма и възлагане организирането на система за разделно събиране на 
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отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, да 

се поставят съдове от изпълнителя. 

9. Сключване на договор със специализирана фирма и възлагане  

организирането на система за разделно събиране на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти. 

10. Поддържане  на кампанията и предаване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори въз основа на сключен договор  и допълнително споразумение 

с ”Нуба рециклиране” АД – организация по оползотворяване на негодни за 

употреба батерии и акумулатори.  

Съдовете са поставени в търговски обекти на територията на Общината и в 

ОУ ”Ав. Попстоянов”, гр. Рила. Общината предава негодните за употреба 

батерии на ”Ровотел метал” ООД в качеството си на подизпълнител на 

”Нуба рециклиране” АД.; 

11. Продължаване на кампанията за ИУМПС. Сключен е Договор с ”Нико – 

Кар” ЕООД – организация по оползотворяване на излезли от употреба 

моторни превозни средства. Издадена е Заповед на Кмета на Община Рила за 

извършване на периодични проверки на територията на гр. Рила за 

установяване наличието на излезли от употреба моторни превозни средства, 

паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост 

12. Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците, регион 

Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново 

и Бобошево; 

13. Закриване и рекултивация на съществуващото депо на територията на 

Община Рила. 

14. Намаляване на биоразградимите отпадъци посредством „Компостиране”. 

 

4.3. Принципи 

В Общинската Програма се спазват основните принципи за управление на 

отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Р. България е страна, 
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общата европейска и националната политика в тази област, както и основните 

принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите 

по отпадъците: 

1. Устойчиво развитие. 

С реализирането на Програмата се стреми към по – добро качество на живот за 

обществото чрез предотвратяване на замърсяването и недопускане на 

нерегламентирани сметища, максимално опазване на природа и природните ресурси. 

2. Икономическа достъпност и устойчивост 

Системата за управление на отпадъците трябва да е в състояние да генерира 

нужните приходи за покриване на разходите. 

3. Минимизиране на отпадъците 

Вземане на мерки за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци. 

4. Чиста и здравословна околна среда. Този принцип ще осигури опазване на  

околната среда, чрез създаване на добра организация за събиране и своевременно 

извозване на отпадъците от населените места, преустановяване практиката по 

изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места, извършване на безопасно 

депониране, почистване на замърсени терени, осигуряване на чиста и здравословна 

среда в населените места, в домовете и др. 

5. Пълна отговорност на замърсителите 

Този принцип обединява установените и в международната практика тясно 

взаимосвързани помежду си принципи на "споделена отговорност" и "замърсителят 

плаща". Принципът за пълната отговорност предполага и заплащане на глоби в 

случаите на неизпълнение или нарушение на регламентираните с нормативните актове 

задължения. 

6. Участие на обществеността. Гражданите имат отношение към  

проблематиката на отпадъците, като постоянни причинители на отпадъци и като субект 

на вредното им въздействие. Прилагането на този принцип на общинско ниво 

осигурява партньорство между държавните институции и местните власти от една 
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страна и обществеността от друга при вземане и реализация на решения по проблемите 

на отпадъците. 

 Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в 

общинската програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на 

различните участници в управлението на отпадъците. За целта се предвижда: 

● редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната 

среда; 

● повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението 

на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на 

ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците; 

● провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани 

специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на 

Общината или конкретно населено място, като специално внимание следва да бъде 

отделено на работата с подрастващите; 

● получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на 

отпадъците. 

Участието на обществеността в прилагането на програми за разделно събиране и 

рециклиране е важен компонент от всяка успешна програма за интегрирано управление 

на отпадъците. 

 

4.4. Проблеми 

В общия поток отпадъци отиващи на сметището за депониране попадат и 

рециклируеми отпадъци, макар техния дял да е намален. 

Обществото не е достатъчно мотивирано и насърчавано да събира отпадъците 

разделно. Липсват мерки, стимули и преференции за насърчаване на рециклирането. 

Няма зависимост между количеството на разделно събраните отпадъци и таксата 

"битови отпадъци". 

Липсват съоръжения за третиране на отпадъците /отговарящи на съвременните 

изисквания/. 
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Липса на необходимото възпитание в голяма част от гражданите и 

незаинтересованост у самите тях към подобряване на екологичната обстановка и в 

частност поддържането на добра хигиена по отношение на заобикалящата ни жизнена 

среда. 

 

4.4.1. Приоритизиране на проблемите 

По приоритет проблемите се подреждат за последователно вземане на решения и 

започването на действия, както следва: 

 Финансово обезпечаване на дейностите; 

 Изграждане на ново депо за ТБО; 

 Закриване и рекултивация на съществуващото сметище на територията на 

Община Рила; 

 Установяване на законосъобразно експлоатиране на съществуващото депо; 

 Информираност на цялото население – провеждане на разяснителна работа 

за екологичните вреди от неправилното и безразборно депониране на 

различните видове отпадъци; 

 Привличане на учащите в процеса на формиране на екологична култура; 

 Засилен контрол по изпълнение на законовите и общински разпоредби; 

 Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране; 

 

4.5. Подходи за постигане на целите 

Подходите за постигане на целите за екологосъобразно управление на отпадъците в 

Община Рила са възможни чрез усъвършенстване на изградената до момента система за 

събиране, извозване и депониране на битовите отпадъци чрез внедряване на нови 

технологии и организационни подходи, което обуславя необходимостта от точна 

преценка на финансовите възможности на Общината, както и търсене на съдействие от 

НПО и обществеността 
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4.6. Очаквани резултати 

Основните очаквани резултати от изпълнението на програмата са: 

 Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве; 

 Подобряване чистотата на населените места в Община Рила; 

 Достигане на европейски стандарти при управление на отпадъци; 

 Подобряване на качеството и обхвата на предлаганите услуги; 

 Намаляване потреблението на природни ресурси за сметка на вторичната 

преработка на отпадъците; 

 Подобряване на условията за развитие на туризма в Общината; 

 Достигане на европейски стандарти при управление на отпадъците; 

  

 

5. Отчет за изпълнение на програмата 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците е неразделна част от 

общинската програма за околна среда, която се приема и контролира от Общински 

съвет на Община Рила. 

Кметът на Общината ежегодно ще внася в Общинския съвет, отчет за изпълнението 

на програмата, а при необходимост и предложения за нейното допълване и 

актуализация. 

Програмата ще бъде актуализирана при промяна във фактическите и/или 

нормативните условия. 

 



 

 

6.  План за действие по Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община 

Рила 2014-2020 г. (Актуализирана с Решение №                                  на ОбС на Община Рила) 

Целите и приоритетите на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците са определящи за структуриране на 

Плана за действие, с който се обобщават различните законодателни, институционални, икономически и технически мерки и прилагане 

на интегриран подход за управление на отпадъците. 

Предложеният план обхваща периода от 2016 до 2020 година и включва основните мерки и дейности, които е необходимо да бъдат 

приложени, за да може общинската политика, свързана с управлението на дейностите по отпадъците, да отговаря на Европейските 

изисквания. 

Планът определя и отговорностите на различните институции и организации в областта на управление на отпадъците, свързани с 

реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници за тяхното финансиране 

 

№ Мерки Отговорник 

Период на изпълнение Индикативна 

стойност 

(в лева) 

Източник на 

финансиране 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I Организационни 

мерки 

          

I 1. Изграждане на 

Регионалната система 

за управление на 

отпадъците, регион 

Благоевград, 

обслужваща общини 

Благоевград, Симитли, 

Рила, Кочериново и 

Бобошево 

Общините от 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците – 

Благоевград 

        Средства по Закона 

за държавния 

бюджет на Р 

България и/или от 

бюджета  на 

ПУДООС и/или др. 



 

 

I 2. Закриване и 

рекултивация на 

съществуващото депо 

на територията на 

Община Рила 

Община Рила         Разходване на 

натрупаните средства 

от обезпеченията и 

отчисленията по 

банковата сметка за 

чужди средства на 

РИОСВ - 

Благоевград в 

периода на 

експлоатация на 

депото се използват 

за дейностите по 

закриване  и 

следексплоатационни 

грижи за 

площадката. 

I 3. Организиране на 

кампании по 

почистване (два пъти 

годишно) 

Общинско 

предприятие 

”Чистота” 

Община Рила 

        Безработни лица, 

получаващи месечна 

социална помощ, 

заети по  

Общинска програма 

за извършване на 

обществено полезна 

дейност в Община 

Рила. 

І 4. Намаляване на 

количеството 

биоразградими 

Кмет         Общински бюджет / 

Външно 

финансиране 



 

 

отпадъци чрез 

въвеждане на фамилно 

компостиране 

II Teхнически 

мероприятия 

          

II 1. Сключване на договор 

със специализирана 

фирма и възлагане  

организирането на 

система за разделно 

събиране на излезли от 

употреба 

луминесцентни и 

живачни лампи 

Кмет         Бюджет на фирма 

изпълнител по 

договор 

II 2. На база сключения  

договор със 

специализирана фирма 

и възлагане  

организирането на 

система за разделно 

събиране на отпадъци 

от излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, да се 

поставят съдове от 

изпълнителя 

Кмет         Бюджет на фирма 

изпълнител по 

договор 

II 3. Сключване на договор 

със специализирана 

фирма и възлагане  

Кмет         Бюджет на фирма 

изпълнител по 

договор 



 

 

организирането на 

система за разделно 

събиране на 

отработени масла и 

отпадъчни 

нефтопродукти 

II 4. Поддържане  на 

кампанията и 

предаване на негодни 

за употреба батерии и 

акумулатори въз 

основа на сключен 

договор 

Кмет х х х х х х х  Бюджет на фирма 

изпълнител по 

договор 

II 5. Поддържане на 

система за разделно 

събиране на отпадъци 

от опаковки на всички 

населени места на 

територията на община 

Рила /допълване броя 

на разположените 

цветни, метални 

контейнери/ 

„Екопак 

България” АД 

        Бюджет на 

„Екопак България” 

АД 

II 6. Продължаване на 

кампанията за ИУМПС 

 Комисия          Общински бюджет 

II 7. Почистване на речните 

корита от отпадъци 

Общинско 

предприятие 

”Чистота” 

        Съгласно одобрен от 

Общински съвет на 

Община Рила 

бюджет на 

Общинското 



 

 

предприятие 

II 8. Почистване на 

нерегламентирани 

сметища  

Предмет на 

дейност на  

Общинско 

предприятие 

”Чистота” 

        Съгласно одобрен от 

Общински съвет на 

Община Рила 

бюджет на 

Общинското 

предприятие 

II 9. Мониторинг на 

почистените сметища 

Общинско 

предприятие 

”Чистота” 

        Съгласно одобрен от 

Общински съвет на 

Община Рила 

бюджет на 

Общинското 

предприятие 

ІІ 10. Осигуряване на съдове 

за съхраняване на 

битовите отпадъци – 

контейнери, кофи  

Предмет на 

дейност на 

Общинско 

предприятие 

”Чистота” 

        Съгласно одобрен от 

Общински съвет на 

Община Рила 

бюджет на 

Общинското 

предприятие 

ІІ. 11. Закупуване на 

сметоизвозващ 

автомобил 

Кмет 

 

        Общински бюджет / 

Външно 

финансиране 

III. План за работа с 

обществеността, 

организации 

          

III 1. Провеждане на срещи 

с ОУ, Общинска 

Детска градина по 

въпроси, свързани с 

Инспектор 

”Екология и 

опазване на 

природните 

        Общински бюджет 



 

 

отпадъците и опазване 

на околната среда 

(ежегодно) 

ресурси”, 

”ЕКОПАК 

БЪЛГАРИЯ”АД”  

III 2. Провеждане на 

мероприятия, свързани 

с опазване на околната 

среда (ежегодно) 

Общинско 

предприятие 

”Чистота”, 

Община Рила 

        Общински бюджет 

 


