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ДО: 

МЕСТНАТА  ОБЩНОСТ – ГРАЖДАНИ  И  ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА,  КОИТО ИМАТ  

РЕГИСТРАЦИЯ,  ОСЪЩЕСТВЯВАТ  ДЕЙНОСТ  ИЛИ  ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ПЕРНИК. 

 

 

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА: 

 

„Програма за опазване на околната среда, с период на действие 2017г.-2020г.“ 

с приложение 1: „ Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2017г.-

2020г.“ 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и промяната на Закона за 

управление на отпадъците (в сила от 13. 07. 2012г.) Ви предлагам мотиви за приемане на 

„Програма за опазване на околната среда“, с приложение 1: „Програма за управление на 

отпадъците“, с период на действие 2017г.-2020г., както следва: 

 

I. Причини и мотиви за приемане на: 

1. „Програма за опазване на околната среда“, с период на действие 2017г.-2020г. 

2. „Програма за управление на отпадъците“, с период на действие 2017г.-2020г.  

 

Кметът на Община Перник планира и организира управлението на дейностите по 

отпадъците, образувани на територията на общината, съобразно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците ( ЗУО ). 

1. Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда ( ЗООС ), кметовете на 

общините разработват програми за опазване на околната среда. 

2. Програмата за управление на отпадъците на Община Перник се изготвя във връзка с 

изискванията на чл. 52 от Закона за управлениена отпадъците. 

 

II.Цели, които се поставят с приемането на: 

1. „Програма за опазване на околната среда“, с период на действие 2017г.-2020г. 

Генерална цел при изготвяне на Програма за опазване на околната среда е  подобряване 

средата на живот на хората в Община Перник сред съхранените природни ресурси на една 

чиста и модерна община, посредством: 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   



- Усъвършенстване на системата за управление на ТБО; 

- Опазване и поддържане на биоразнообразието на защитените територии в общината; 

- Инвентаризация на нарушените терени и рисковите територии. Прилагане на мерки за 

предотвратяване увреждането на компоненти и фактори на околната среда; 

- Използване на потенциала за развитие на биологично земеделие за производство на 

биологично чиста растителна и животинска продукция; 

- Ефективно използане и управление на горските ресурси; 

- Насърчаване използването на алтернативни източници на енергия. 

 

Специфични цели при изготяне на програмата: 

Експлоатация на Регионалната система за битови отпадъци – Регион Перник; 

Рекултивация на депото за ТБО; 

Повишаване информираността на обществото по отношение на околната среда и 

природните ценности; 

Екологично възпитание и обучение на младежите; 

Оптимизиране управлението на защитените територии; 

Рекултивация на нарушени терени; 

Каталогизиране на териториите в областта, с прояви на рискови геоморфоложки явления; 

Провеждане на укрепителни мероприятия; 

Прочистване на речните корита; 

Противоерозионни мероприятия; 

Подобряване на системите за мониторинг и контрол на околната среда; 

Прилагане на европейски норми и стандарти за биоземеделие и екопродукция; 

Подпомагане създаването и функционирането на сертифициращи органи; 

Насърчаване на производителите; 

Провеждане на лесоустройствени мероприятия в областта и усъвършенстване контрола 

върху нерегламентираните сечи; 

Създаване на условия за въвеждане на екологосъобразни технологии в дърводобивната 

промишленост; 

Прилагане на регламентирана система за билкопроизводство и билкосъбиране; 

Разработване на система от мероприятия за поддържане на оптимални дивечови 

популации и оптимизирани режими за лов и риболов; 

Решаване на проблема със замърсяването на атмосферния въздух от неорганизирани 

източници - главно от транспорта и от бита, през студеното полугодие; 

Намаляване на вредните емисии от автотранспорта, чрез въвеждане използването на 

екологично гориво и др.  

 

Приоритети: 

- Целенасочена работа за запазване на добрите екологични показатели на общината и 

недопускане на дейности водещи до замърсяване на природните компоненти, ресурси и обекти; 

- Използване на възможностите на всички фондове (оперативни програми, национални, 

общински  и др.) за доизграждане, обновяване и подобряване на инфраструктурата за опазване 

на околната среда;  

- Добро управление и повишаване на институционалния капацитет за да се подобри 

работата за повишаване на природозащитното съзнание на населението и привличане на 

обществеността за по-активно участие в дейности по опазване на околната среда; 

- Да се идентифицират и анализират проблемите в областта на околната среда на 

територията  на  общината,  като  се    установят  причините  довели  до  тях  и да  се 

предложат мерки за тяхното преодоляване; 

- Да се откроят приоритетите в областта на околната среда в контекста на 

националните програми и стратегии; 



- Да се  използват разумно природните дадености на територията на общината за 

развитие на икономическия потенциал; 

- Да  се  обединят    усилията  на  общинските  органи,  държавните  институции, 

населението, НПО и бизнеса на територията на общината за решаване на проблемите по 

ООС; 

- Да  се  използват  оптимално  наличните  финансови  и  човешки  ресурси,  като  се 

концентрират за решаване на приоритетните проблеми. 

- Да  се  предвидят  основните  мерки,  чрез  които  общината  следва  да  изпълни 

задълженията си и реализира правомощията си, произтичащи от нормативните актове в 

областта на околната среда; 

- Да се аргументират екологичните проекти на общината с които тя кандидатства за 

финансиране от национални и международни източници; 

- Да се предприемат мерки по създаването на ценностна система, при която опазването на 

околната среда е приоритетно, ново съвременно мислене както на населението, така и на 

формалните и неформалните структури в общината. 

 

2. „ Програма за управление на отпадъците“, с период на действие 2017г.-2020г.  

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото 

здраве и подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс е генералната 

цел на Програма за управление на отпадъците, като са определени следните стратегически 

цели: 

- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването 

на отпадъци. 

- Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и 

предотвратяване на риска от депониране на отпадъци. 

- Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

- Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците. 

 

Целите на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Перник са в 

синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и с 

нормативната база относно управлението на отпадъците, според които са посочени следните: 

- Цели за рециклиране 

Целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали,пластмаса и стъкло, 

които страната си е поставила да постигне поетапно до 2020 г., са както следва: 

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

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

Целите се изпълняват самостоятелно от Община Перник, в съответствие с нормативната 

уредба. 

- Цели за биоразградимите отпадъци (в т.ч. за биоотпадъците) 

- Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци: 

Разпоредбите на ЗУО изискват до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството 

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите  

отпадъци,  образувани  в  Република  България  през  1995г.  Тази  цел  е  в съответствие и с 

изискванията на европейската директива за депата за отпадъци. 

Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци. В  допълнение  към  

общоевропейската  цел,  амбициозни  национални  цели  за оползотворяване на битовите 

биоотпадъци са поставени в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци, приета през месец януари 2017 г. Наредбата задължава 

кметовете на общини във всеки от регионите за управление на отпадъци по чл.49, ал.9 от ЗУО 



да постигат следните регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на битови 

биоотпадъци: 

- до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.; 

- до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци образувани в региона през 2014 г. 

Закона за управление на отпадъците изисква общинските програми за управление на 

отпадъците  да  бъдат  разработени  в  съответствие  със  структурата,  целите  и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО 2014-2020).  

С  настоящия проект на програма се цели: 

- екологично и ефективно управление на отпадъците; 

- предотвратяване  появата  на  временни  нерегламентирани  сметища  на територията 

на община Перник; 

- подобряване  на  организацията  по  събиране  на  отпадъците  и  тяхното 

транспортиране; 

- финансово обезпечаване на услугата по сметосъбиране и чистота; 

- обхващане  на  всички  неселени  места  за  извършване  на  услугите  по сметосъбиране, 

сметоизвозване,  поддържане  на  чистотата  на  местата  за обществено ползване и 

устойчива експлоатация на депото в кв. „Тева“; 

- Екологосъобразно третиране и депониране на събраните битови отпадъци; 

- Недопускане  на  непосредственият  риск,  който  крият  отпадъците  върху здравето на 

населението; 

- Широко участие на обществеността по въпросите, свързани с управлението на 

отпадъците. 

Като се отчитат стратегическите цели и програмите с мерки за тяхното достигане на 

национално ниво и при съобразяване с конкретните условия в Община Перник, могат да бъдат 

определени седем подпрограми с конкретни мерки и дейности за изпълнение в периода 2017-2020 

година, обобщени в следните категории: 

Мерки за предотвратяване образуването на отпадъци; 

Мерки за разделно събиране и достигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци 

най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло;  

Мерки за разделно събиране и достигане на целите за оползотворяване на битови 

биоразградими и биоотпадъци; 

Мерки за предотвратяване и намаляване на риска от депониране на отпадъците; 

Мерки за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

Мерки за подобряване на административния капацитет; 

Мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по 

въпросите на управление на отпадъците. 

 

 

II. Значение  на  програмите за  изпълнението  на  общностното 

законодателство в областта на околната среда и очаквани резултати от приемане на 

предложената програма: 

 

1.Разработването на Програмата за опазване на околната среда се основава на 

правомощията  на  органите  на  местната  власт  по  отношение  на  процесите  на управление 

на околната среда,  произтичащи от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), където в чл.17, ал.1, т.8 е посочено, че местното самоуправление  се  

изразява  в  правото  и  реалната  възможност  на  гражданите  и избраните от тях органи да 

решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в 

тяхна компетентност, в т.ч. в сферата на опазването на околната среда и рационалното 



използване на природните ресурси. Изработването на Програма за опазване на околната среда 

в Община Перник се налага поради следните основни причини: 

- Съгласно чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), кметовете на 

общините разработват програми за опазване на околната среда; 

- Програмния период (2014-2020 година)  за  които  има  изготвени  голям  брой  

стратегически  документи, финансови  инструменти  и  др.,  чиито  възможности  следва  да  

бъдат използвани от община Перник, в т.ч. и в областта на опазването на околната среда. 

 

2.Програмата за управление на отпадъците се изготвя във връзка с изискванията на чл. 52 

от Закона за управление на отпадъците.  

 

ОПУО се изготвя и като отчита целите поставени в Общинския план за развитие на 

Община Перник за периода 2014-2020 г. 

Целта  на  Общинската  програма  за  управление  на  отпадъците  е  да  определи достъпни 

мерки, приложими на общинско ниво в изпълнение задълженията на Кмета на Община Перник 

по глава ІІ, раздел ІІІ от Закона за управление на отпадъците, за постигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци, за ограничаване на 

количествата депонирани биоразградими отпадъци и за оползотворяване на биоотпадъците, за 

рециклиране и оползотворя ване на строителните отпадъци.  

За постигане на ефективно третиране и обезвреждане на отпадъците Законът за 

управление  на  отпадъците  регламентира  създаването  на  регионални  системи  за управление 

на отпадъците.  

С приемането на предложените проекти ще се постигне по голяма яснота относно 

условията  и  реда  за  изхвърлянето,  събирането,  включително  разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 

строителни  отпадъци,  включително  биоотпадъци,  опасни  битови  отпадъци,  масово 

разпространени отпадъци и производствени отпадъци от физически и юридически лица на 

територията на Община Перник. 

Задълженията и отговорностите на задължените лица –домакинствата, юридическите 

лица,  вкл.  търговски обекти,  производствените  и  стопанските  субекти,  болниците, 

училищата, административни сгради и други обекти разположени на територията на Община 

Перник по отношение управление на отпадъците съгласно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, 

както и заплащането на предоставените услуги по реда на Закона за местните данъци и такси 

и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Перник. 

 

IV.Финансови средства, необходими за прилагането на Програмите: 

 

Финансовите средства необходими за прилагането на програмите ще са осигурени от 

общинския  бюджет  на Община  Перник,  като  при  възможност  ще  се  използва  и 

европейско съфинансиране.    

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Представените проектни предложения на „Програма за опазване на околната среда“ и 

„Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2017г.-2020г.“ са разработени в 

съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Същите са публикувани за сведение и достъп на всички заинтересовани лица в секция 

„Новини“, на сайта www.pernik.bg, както и всеки ден в периода от 06.07.2017г. до 17.08.2017г. в 



Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ 1 а , ет.14, ст.5 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 

часа. 

 

 

     Писмени коментари, предложения и становища по Програмата се приемат в 

деловодството на Община Перник в срок до 17.08.2017г., 17:00 часа и на ел.поща  

obshtina@pernik.bg. 
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