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ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за опазване на околната среда на Община Перник е разработена 

съгласно чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с 

указанията на министъра на околната среда и водите за структура и съдържание на 

общинските програми за опазване на околната среда. Всички данни, постъпили от 

различни източници, са съгласувани с общинската администрация и коригирани в 

зависимост от последната актуална информация, достъпна чрез използваните 

източници. 

Основните цели на програмата за опазване на околната среда на Община Перник, са: 

- Определяне на съществуващото състояние, желаните резултати и начините за 

постигането им; 

- Обединяване усилията на общинските органи, държавните институции, 

населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на 

проблемите; 

- Открояване на приоритетите на общината и съобразяване на общинските мерки с 

националните програми и стратегии; 

- Предвиждане на основните мерки, чрез които следва да се изпълнят задълженията 

на общината и да се реализират правомощията, делегирани от нормативните актове в 

областта на околната среда; 

- Аргументиране на проектите на общината, предложени за финансиране от 

общински, национални и други източници на финансиране; 

- Използване на оптимално ограничени финансови и човешки ресурси, съсредоточени 

за решаване на най-приоритетните проблеми; 

В програмата са предвидени мерки за осигуряване на необходимия обем информация 

и използването й при последваща актуализация на програмата. 

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците (ОПУДО), 

разработена в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е неразделна 

част от общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община 

Перник (Приложение №1). Включването на целите и мерките за този сектор в 

програмата за околна среда определя приоритетността им в целия комплекс от 

екологични проблеми на общината. 

Заложените в ОПООС конкретни програмни мерки са предвидени за период от 4 

/четири/ години, който е определен в зависимост от съществуващото състояние на 

общината, изискванията на нормативните актове и периода на планиране на общинското 

развитие в социалната и икономическата сфера. 
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1. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 

Информацията за Община Перник, която е анализирана при изготвянето на 

програмата, е свързана с данните по определени фактори. 

Анализът определя съществуващото състояние на факторите, които имат 

значение за разработването и изпълнението на програмата. Целта е да се анализират 

тенденциите на развитие и да се идентифицират причините, като са включени: 

-  данни и информация за отделните фактори; 

-  анализ на базата данни по фактори; 

-  формулиране на тенденциите по фактори; 

- определяне на проблемите и причините, които ги обуславят и пораждат - 

технически, организационни, управленски, ресурсни, информационни и т.н. 

 

В случаите, когато информацията е остаряла или не може да се набави по никакъв 

начин, то набирането й е записано, като задача от програмата. При набавянето й по-

нататък в хода на актуализацията на програмата, данните ще се използват за анализ на 

съответния фактор. Факторите, които нямат приложение в общината, не са отразени в 

програмата. 

1.1. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА И ТЕРИТОРИАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1.1. Географско положение спрямо територията на страната 

Община Перник е една от най-западните общини в Република България и е 

разположена в югозападната част на България. Карта на България с точното местонахождение 

на общината е дадено в Приложение №2. 
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Община Перник обхваща територия с площ от 484.2 кв.км. С тази площ общината 

се нарежда на трето място в област Перник. Средната гъстота е висока - 216,1 д. на 

км2. 

Разположен на стратегическо място в средната част, общинския център град 

Перник е на естествен географски кръстопът, който е спомогнал градът да се превърне 

във важен административен, икономически и културен център не само в рамките на 

Пернишка община, но и за цялата Пернишка област. Освен важен шосеен възел, Перник се 

явява и културен и туристически център с национално и международно значение, изходен 

пункт за туризъм и ски спорт в планините Витоша, Люлин и Голо бърдо. За потенциала 

на община Перник и функциите, които изпълнява тя на регионално ниво, представа дава 

оценката за функционалната й категория. На база на система от критерии и показатели, 

които са регламентирани в Заповед на  МРРБ №РД-02-14-256/31.05.2004г. за 

категоризации на общините в България, общината е причислена към I-ва категория. 

Като важни предимства може да се считат: 

- Наличие на уникален природен потенциал - разнообразен релеф - 

Западнобългарските планини - Витоша, Люлин и Голо бърдо; река Струма-една от 

големите български реки, вливаща се в Бяло море /Гърция/; наличие на минерални извори с 

доказани лечебни свойства в областта на балнеолечението; 

- Добра суровинна база: иглолистни и широколистни гори, инертни материали за 

строителство и др.; 

- Градът е разположен в зона, подходяща за развитие на трансгранично 

сътрудничество / с РМакедония и РСърбия /; 

- Разстоянието от Перник до столицата София е 25 км, до границата с Р 

Македония е 62 км, а до границата с Р Сърбия е 53 км. 

1.1.2. Съседни общини 

Община Перник граничи с общините Радомир, Ковачевци, Брезник, Костинброд, 

Столична община, Община Самоков. 

Община Перник включва 24 населени места – 2 града и 22 села. 

1.1.3. Релеф 

Релефът на община Перник е твърде разнообразен, от високо планински, през ниско 

планински, хълмист и котловинен. От северозапад на югоизток, по цялото протежение на 

общината се простират две котловини. На северозапад – южната половина на 

Брезнишката котловина, в южната част на която, в началото на Чардакския пролом на 

река Струма, южно от град Батановци се намира най-ниската точка на общината – 656 

m н.в. Чрез пролома Кракра на югоизток Брезнишката котловина се свързва с 

Пернишката котловина, надморската височина на която е от 750 до 800 m.Тези две 

котловини са оградени от частите на две планински редици: Завалско-Планската на 

северизток и Руйско-Верилската на югозапад. Към Завалско-Планската планинска редица 

в пределите на общината попадат части от три планини. В най-северните ѝ предели 

попадат крайните югоизточни части на планината Вискяр. Най-високата ѝ точка на 
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територията на община Перник е връх Кале (1052,5 m), издигащ се североизточно от село 

Вискяр. На югозапад чрез Радуйската седловина Вискяр се свързва с планината Люлин. В 

пределите на общината попадат нейните югозападни склонове, обърнати към 

Пернишката котловина, а най-високата ѝ точка връх Дупевица (1256 m) се издига 

североизточно от село Големо Бучино, на границата със Столична община. На югоизток 

от Пернишката котловина се издига четвъртата по височина планина в България – 

Витоша. В пределите на община Перник попада почти 1/3 от територията на планината, 

основно нейната западна част. На границата със Столична община, североизточно от 

село Чуйпетлово се извисява нейният най-висок връх Черни връх 2290 m. На югозапад 

двете котловини (Брезнишката и Пернишката) са оградени от части на две ниски 

планини спадащи към Руйско-Верилската планинска редица. На северозапад от 

Чардакския пролом и западно от Брезнишката котловина се простират източните 

склонове на планината Черна гора. Нейната максимална височина в общината е връх 

Гарван (1100 m), разположен северозападно от село Планиница. Районът югоизточно от 

Чардакския пролом и югозападно от Пернишката котловина се заема от 

североизточните склонове на планината Голо бърдо. Нейният най-висок връх Ветрушка 

(1158 m) се издига югозападно от град Перник, на границата с община Радомир. 

 

Витоша се намира между Стара планина и Рило-Родопския масив и е част от 

Средногорието. Тя е единствената куполообразна планина в България и основното и било 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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се откроява добре от останалите планински масиви. То върви по върховете Черни връх, 

Резньовете, Скопарник и Острица, в посока северозапад-югоизток. Границите и са 

очертани от Софийското поле, Самоковско поле, Пернишката котловина, Панчаревският 

пролом на река Искър, поречието на река Ягуля, Владайския проход, както и високите 

седловини Ярема и Бука преслап. В склоновете на планината, и в нейното подножие, по 

периферията на околните котловини и по наносните тераси на витошките реки са 

разположени множество селища, някои от тях квартали на столицата. Формата на 

планината е куполовидна и за нея не са характерни дълбоки релефни образувания като 

долини и пр. Това се дължи на факта, че Витоша е сравнително млада планина. За по-

лесно описание планината се разделя на четири основни части, като линиите на деление и 

на четирите започват от Черни връх и свършват в подножието на планината. 

По отношение на скалната основа и нагъването на земната кора Витоша заедно с 

околните територии е част от Вискярско-Витошкия синклинорий или Софийския 

синклинорий. Вследствие

процеси с разломен характер. Основните зони, в които протичат тези процеси, са 

Боснешкият разлом, Железнишката зона на срязване и други. 

Характерни за Витоша са каменните реки (често неправилно наричани морени 

поради визуалното си сходство с тях). Те представляват големи струпвания на заоблени 

скални блокове. Получили са се вследствие на течащата вода и изветряването, които 

постепенно са загладили техните ръбове. Каменните реки представляват основна 

туристическа цел в планината. Освен това на територията на парка има множество 

каменни сипеи. 

Интересен не само за туристите, но и за науката е Боснешкият карстов район. 

Това е най-голямата територия с карстови форми във Витоша. Площта му е около 30 km
2
 

и почти целият е включен в парк Витоша. 

Голо бърдо е планина в Западна България, разположена между Пернишката и 

Радомирската котловина. Тя е част от Верило-Руйската планинска редица. От югоизток 

се свързва с Верила чрез нисък рид, а на изток долината на река Струма и язовир 

„Студена“ я разделя от Витоша. На северозапад достига до Батановския пролом

- - -

- Ветрушка (1158 м). В нея е разположен резерватът 

Острица, една от най-старите защитени територии у нас. Удобни изходни пунктове за 

планината са градовете Перник и Радомир. 

С решение №167 от Протокол №5/19.07.2001 г. на Общински съвет – Перник са 

определени селата на територията на общината и частите от тях, като равнинни или 

стръмни, както следва: 

 

Села с преобладаващ равнинен терен: 

1. Богданов дол 

2. Вискяр 

3. Витановци 

4. Големо Бучино - кв. №№ 3, 4, 5, 23, 25 27, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 

5. Дивотино 

6. Люлин 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85)&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
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7. Мещица 

8. Расник 

9. Боснек - с изключение на кв. №№ 20,21,21-а и 31 

10. Драгичево 

11. Кралев дол - с изключение на кв. №№ 19, 32, 33, 34 и 36 

12. Студена - с изключение на кв. №№ 70, 71, 75, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 

103, 111 

13. Зидарци  

14. Лесковец - с изключение на кв. №№ 4, 6, 7, 8, 13, 14, 24, 25 и 27 

15. Планиница - с изключение на кв. №№ 2, 3, 4, и 14 

16. Ярджиловци  

17. Черна гора 

 

Села с преобладаващ стръмен терен: 

1. Витошко 

2. Крапец  

3. Големо Бучино - кв. №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-

а, 21-б, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 35 и 43 

4. Радуй  

5. Кладница  

6. Рударци  

7. Чуйпетлово 

8. Лесковец - кв. №№ 4, 6, 7, 8, 13, 14, 24, 25 и 27 

9. Боснек - кв. №№ 20, 21, 21-а и 31 

10. Кралев дол - кв. №№ 19, 32, 33, 34 и 36 

11. Планиница - кв. №№ 2, 3, 4 и 6 

12. Селищен дол 

13. Студена - кв. №№ 70, 71, 75, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 103 и 111 

 

Геоложка характеристика 

Перник е разположен в югозападната част на Пернишката котловина на 750 м 

надморска височина. Регионално котловината попада в Краищенско-ихтиманската 

подобласт, а в геоложко отношение тя спада към Краищидно-Осоговския гънково-

разломен блок от Западна България. Последният е изграден от предимно линейно 

ориентирани на юг-югоизток млади (алпийски) гънкови и разломни структури. Град 

Перник е построен върху делувиалните склонове на височините и ниските тераси на р. 

Струма. Непосредствено, южно от града се разполага известният високо денивелиран 

хълм Кракра. Околните планини имат пъстър геоложки строеж, представен от 

разнообразни допалеозойски кристалинни скали, гранитоиди, риолити, палеозойски и 

мезозойски карбонатни и теригенни скали, юрско-креден ритмичен флиш, палеогенски 

пясъчници и мергели, неогенски теригенно-въгленосни утайки, кватернерни чакъли и 

пясъци. Тези скали изграждат и дълбочинния строеж на самата  Пернишка котловина. 

Територията на Югозападна България е “претърпяла” почти всички неотектонски и 

магмо-тектонски събития, проявени през дългата геоложка еволюция на Балканския 

полуостров. Многократните геоложки процеси и геотектонски активизации в региона са 
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формирали многообразието на скалните формации и сложно устроените геоложки, 

блокови, структури, респ. хидрогеоложките структури, с разнородните водоносни и 

безводни хоризонти.  

Речните водосбори в Югозападна България са изградени от разнородните – 

метаморфни, магмени и седиментни – скални формации, образувани в най-древните 

докамбрийски ератеми и фанерозоя и утаечните наслаги от съвременната холоценска 

(антропогенна) епоха на кватернерния период.  

Мозайката от фанерозойските литостратиграфски свити и морфотектонски 

структури обуславят и голямото разнообразие на хидрогеоложките условия в областта. 

Регионът се отличава с особено интензивна неотектонска активизация и в 

съвременната епоха.  

Диференцираните вертикални движения на земекорните блокове продължават 

високото издигане на планинските (хорстови) масиви, усилената ерозия и денудация, 

дълбочинната инфилтрация на метеогенните води в подземната хидросфера, потъването 

на междупланинските грабенови котловини, където се акумулират речните и склоновите 

наслаги и подземните води. 

В Крайщето и Западносредногорската област са разпространени мезозойските – 

триаски, юрски и горнокредни седименти. Сравнително големи площи заемат водоносните 

напукани и окарстени средно-горнотриаски варовици, доломитни варовици и доломити. 

Река Струма извира от монцонит-сиенитовия Витошки плутон, внедрен сред 

сенонските андезитни и вулканогено-седиментни задруги.  

През палеогенския и неогенския периоди, в резултат на дълбоки разломявания и 

интензивни, диференцирани тектонски движения по Струмската разломна зони се 

формират грабеновите седиментни басейни (ровове). В тях са отложени дебели 

континентални седименти от брекчоконгломерати, пясъчници, пясъци, глинесто-

песъчливи и глинести седименти с битумолити и въглища. Образувани са олигоценските 

Пернишки и Бобовдолски, Сухострелски и Брежански въгленосни басейни.   

Кватернерната покривка е неравномерно разпространена. В речните легла, 

заливните и надзаливните тераси, в наносите и поройните конуси, при устията на реките 

и потоците и планинските подножия са отложени алувиални и пролувиални наноси от 

чакъли, валуни и пясъци с прослойки и почвен покров от песъчливи на места и блатни 

глини. Скалните образования на геоложката основа са главния материал на 

съществуващата почвена покривка.Тук са представени много видове почва. Хумусният 

слой варира от 10 до 40 см. В Приложение №3 е дадена геоложка карта.  
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Пернишката  котловина и околностите й попадат изцяло в сеизмична зона с 

интензивност от седма степен по скалата на Медведев, Шпонхойер и Карник. Южно от 

нея, с център в с. Крупник (край Симитли) и кръгови изосейсти до десета степен се 

разполага най-активната сеизмична зона в България. През 2012г. Перник преживя силно 

земетресение. Пернишкото земетресение е поредица от сеизмични трусове, които 

започват на 22 май 2012 г. в 03:00:33 UTC+3. Първият и най-силен трус е с епицентър на 

границата на землищата на селата Мещица и Витановци, на 5 km северозападно от 

центъра на град Перник. Началните информации са за земетресение с магнитуд 5,8 – 6,0, 

но по-късно тези стойности са коригирани от Геологическия топографски институт на 

САЩ и Европейския сеизмологичен център на 5,6. Интензивността на земетресението се 

оценява на VI степен по модифицираната скала на Меркали, а върховото ускорение на 

почвата на 0,1783g. Епицентри и сеизмоопасни зони са дадени в Приложение №4. 

     

Котловината и склоновете на оградните планини притежават и други геоложки рискове: 

свлачища, срутища, поройни речни разливи. 

В инженерно-геоложко отношение районът се характеризира със скални, полускални, 

глинести типове скали и комплекси от тях. В Приложение № 5 е дадено инженерно-геоложкото 

райониране. 
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1.1.4. Климат 

В климатично отношение община Перник попада в умереноконтиненталната 

климатична област, а западните склонове на Витоша – в планинската климатична 

област. Град Перник и неговите околности попадат в климатичния район на хълмистите 

и нископланински части на Западна Средна България, част от Умерено континенталната 

климатична област в България. Климатичните условия в този район се определят главно 

от сравнително голямата надморска височина. От значение е също така хълмистия 

характер на района. 

Зимата е студена и съобразно по-голямата надморска височина, снежната покривка 

в района се задържа по-дълго време: 60 - 80 дни. Пролетта настъпва сравнително късно - 

едва към края на март и началото на април средната температура се задържа устойчиво 

над 5°С. Лятото е сравнително хладно - средната температура за м. юли е около 16.5 - 

19.6 °С, а средните абсолютни максимални температури рядко надвишават 30 °С. 

Хълмистият и нископланински терен е благоприятен за развитието на вътрешномасова, 

конвективна облачност и чести, краткотрайни валежи. Есента е по-топла от пролетта. 

Основните метеорологични характеристики на района са дадени в долните две 

таблици, като за определянето им са ползвани данни от Климатичен справочник на РБ за 

метеорологична станция гр. Перник. 

 

Основни метеорологични показатели за гр. Перник 

Средно месечни Ср. 

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

Средна температура на въздуха (°С) - Перник 

-2,0 0,2 3,7 9,7 14,2 17,5 19,6 19,2 15,4 10,2 5,6 0,5 9,5 

Средна минимална температура (°С) - Перник 

-5,7 -3,9 -0,9 3,8 8,5 11,2 12,8 12,8 9,0 5,0 1,8 -2,7 4,3 

Средна максимална температура на въздуха (°С) - Перник 

2,1 4,7 9,1 15,0 20,2 23,6 26,3 26,5 22,6 16,5 10,2 4,3 15,1 

Средна денонощна амплитуда на температурата на въздуха (°С)  

7,8 8,6 10,0 11,2 11,7 12,1 13,5 13,7 13,6 11,5 8,4 7,0 10,8 

Средна относителна влажност (%) - Перник 

82 79 71 65 65 62 63 59 67 74 79 83 75 

Средна месечна и годишна обща облачност (бала) - Перник 

6,8 6,0 5,7 5,3 4,9 4,4 3,2 2,8 3,2 4,4 6,4 6,6 5,0 

Среден брой на дни с мъгла - Перник 

5,1 2,5 1,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 1,2 4,7 5,5 6,9 28,8 

Средна сума на валежите (mm) - Перник 

43 57 37 53 71 77 48 39 43 52 56 48 624 

Средна скорост на преобладаващите N ветрове (m/s) - Перник 

3,2 3,2 3,4 3,2 3,2 3,5 3,5 3,3 3,3 3,0 2,7 3,1 3,2 

Средна месечна и годишна скорост на вятъра (m/s) - Перник 

1,1 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 

 

Средногодишна честота на вятъра по посока (%) и тихо (%) - Перник 
N NE Е SE S SW W NW Тихо 

27,3 14,1 5,5 5,8 18,0 6,1 3,3 20,0 65,4 
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Сравнително затвореният характер на Пернишката котловина благоприятства 

задържането на студен въздух и образуването на температурни инверсии с по-ниски 

температури на въздуха, повече мъгли и по-голяма честота на наблюденията с тихо 

време.  

В Пернишката котловина най-чести са северните и северозападни ветрове, следвани от 

южните. Поради затворения характер на котловината, средната скорост на приземния 

вятър е малка - около 1 m/s, а случаите на тихо време са 65% от всички наблюдения. 

Годишната роза на вятъра за гр. Перник е дадена на долната фигура. 
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• Температура на въздуха - Средната годишна температура на въздуха за гр. Перник 

е 9.5 °С, средната минимална температура е 4.3 °С, а средната максимална 15.1 °С. Тук 

трябва да се има предвид, че за затворената Пернишка котловина са характерни 

продължителни инверсии. 

• Влажност на въздуха. Средногодишната относителна влажност за гр. Перник е 

75% с максимум през зимните месеци.  

• Мъгли. Максимумите на относителната влажност и облачността през зимния 

период корелират в максимумите на мъглите. Мъглата благоприятства за повишаване 

концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух. Броят на дни с мъгли за гр. 

Перник е 28,8.  

• Режим на валежите. Валежите имат подчертано очистващо действие за 

атмосферния въздух. По данни от станция Перник, годишната сума на валежите е 624 

mm. Разпределението й по сезони е следното: зима - 148 mm; пролет - 161 mm; лято - 164 

mm; есен 151 mm. Максимумът на валежите е през летния период, докато минимумът е 

през зимата, когато е и най-интензивното замърсяване на атмосферния въздух с прахови 

частици ФПЧ10 и SO2 в резултат на работата на ТЕЦ-Перник и битовите източници, 

които използват твърди горива през зимния отоплителен сезон. През лятото валежите 

са чести и краткотрайни и ефективно намаляват нивото на праха в атмосферния въздух. 

• Важен метеорологичен фактор, влияещ върху степента на разсейване на 

атмосферните замърсители е вятърът. Честотата на преобладаващите ветрове и 

тяхната скорост са от особено значение за режима на пренос на газообразни вещества и 

прахови частици с различен размер, най-вече ФПЧ10. Преобладаващите ветрове за района 

са от северна посока, следвани от северозападни ветрове. 

 

1.1.5. Полезни изкопаеми 
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На територията на община Перник са открити рудни и нерудни полезни изкопаеми. По 

времето на терциера Пернишката котловина е била дъно на езерен басейн, в който са се 

наслоили мощни пластове. От този геоложки период датират и запасите от кафяви 

въглища в района, които предопределят насоката на икономическото развитие на 

общината. Кафявите въглища от Пернишкия въглищен басейн се експлоатират от „Мини 

Перник“ АД. Средногодишното производство е близо 2 млн. т. годишно. От нерудните 

изкопаеми в общината е застъпен добивът на инертни материали, варовик, гранит. 

Варовиците (с големи запаси) са пригодни за добив на цимент и вар (Перник, Батановци). 

Кариерите за добив на варовик са затворени, но при възстановяване на 

циментопроизводството те отново ще функционират. Доломитите при кв. „Калкас“ и 

село Боснек са подходящи с флюси в металургията. Тук има подходящи находища за добив 

на монцонит и сиенит като облицовъчен камък. 

1.1.6. Кметства и населени места в общината по кметства 

В обхвата на общината /Приложение №6/ към настоящия момент попадат землищата на 

24 населени места- 2 града и 22 села . 

В Таблица 1.1.6. е посочено разпределението на населението по населени места. 

Табл.1.1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвременната селищна мрежа в община Перник е резултат от продължително 

развитие и еволюция. Под въздействието на редица фактори, между които на първо 

№ Населено място Население (бр.жит. към 2013г.) 

1 Гр. Перник 77382 

2 Гр. Батановци 2215 

3 С. Богданов дол 453 

4 С. Боснек 139 

5 С. Вискяр 97 

6 С. Витановци 259 

7 С. Големо Бучино 721 

8 С. Дивотино 1832 

9 С. Драгичево 2034 

10 С. Зидарци 78 

11 С. Лесковец 105 

12 С. Кладница 1165 

13 С. Кралев дол 577 

14 С. Расник 381 

15 С. Люлин 801 

16 С. Мещица 842 

17 С. Планиница 31 

18 С. Радуй 52 

19 С. Рударци 1471 

20 С. Селищен дол 135 

21 С. Студена 1767 

22 С. Черна гора 276 

23 С. Чуйпетлово 25 

24 С. Ярджиловци 1052 
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място физико-географските условия, най-голям брой селища са били основавани и 

съответно най-гъста е селищната мрежа в Пернишката котловина. Най-големите и 

благоустроени села са в близост до общинския център. Те са възникнали благодарение на 

наличието на водоизточници, гори, плодородни почви и пр., като тенденциите са и 

занапред те да имат водещи позиции сред селата, отчитайки близостта до гр. Перник и 

нарастващия интерес сред част от градското население за изнасяне за живеене извън 

града. В това се крият и шансовете за благоустрояване на части от тези села, тъй като 

по-голямата част от гражданите, устройващи се с второ жилище в близките села, са с 

големи финансови възможности - над средните за общината и страната. 

Населените места, разположени в най-западната част на община Перник са с малък 

брой жители и предлагат най-ниско качество на живот, което се обяснява с 

отдалечеността и затруднената комуникация с общинския център. Карта на землищата в 

община Перник е дадена в Приложение №7. 

Извън изброените в таблица 1.1.6. населени места, в значителна част са урбанизирани 

и териториите в близост до гр. Перник, раздавани за ползване като вилни имоти по 

силата на различни Постановления на Министерския съвет. Една част от тези вилни зони 

са застроявани с масивни жилищни сгради и при условие, че са електрифицирани и 

водоснабдени, по облик и функции вече почти се изравняват с близкоразположените до 

тях села и гр. Перник. 

Курорти в общината 

Град Перник разполага с добра материална база за развитие на туризма. На 

територията на общината функционират следните хотели: тризвездения “Струма”, 

находящ се в центъра на града на площад “Кракра”, х-л „Рис“ в кв. „Радина чешма“, х-л 

„Елит“ в кв. „Твърди ливади“, общинска почивна станция „Рударци“,хижа „Славей“, 

хижа Селимица“, както и голям брой заведения за хранене (528 бр., от тях 315 кафе-

аперитиви, 31 ресторанта, 13 механи, 40 кафе-сладкарници, 8 пицарии, 27 бързи закуски и 

др.). 

Отличаваща се с висок туристически потенциал, запазена и съхранена природа е 

планина Витоша, устроена като природен парк. 

В община Перник има два основни минерални водоизточника – в кв. „Бела вода“ с 

дебит 3,3 л/сек, температура 27° С и експлоатационни запаси на находището 104 хил. куб. 

м и в село Рударци – с дебит 10,3 л/сек, температура 28° С и експлоатационни запаси 33 

хил. куб. м. Минералната вода в с. Рударци би могла да се използва за балнеопро-

филактични цели. Тя е с доказани лечебни качества. 
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1.2. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА 

1.2.1. Въздух 

Състояние на качеството на въздуха 

Качеството на атмосферния въздух в община Перник се определя от три основни 

фактора: 

- Количеството и състава на вредните емисии, изхвърляни в атмосферния въздух от 

дейността на промишлените обекти; 

- Количеството и състава на организираните и неорганизирани емисии от битовия 

сектор, които се формират основно от вида на горивото за отопление и домакински 

нужди, особено през зимния период; 

- Вредните емисии от подвижните източници – транспортните средства, които се 

формират от техническото ниво на автомобилния парк, преминаващ през пътната 

мрежа на областта, както и от организацията на движение – интензивност на трафика, 

качество на пътната настилка и др. Замърсяващи вещества над установените норми; 

източници на емисии; данни за честотата на замърсяване 

Източници на замърсяване могат да бъдат: липса или лошо техническо състояние на 

пречиствателните съоръжения, използване на горива с високо съдържание на вредни 

вещества, многобройни източници на замърсяване от битово отопление през зимния 

сезон; липса на обходни пътища за транзитните селища и др. 

Източник на вредни емисии в атмосферния въздух на територията на община 

Перник на този етап е битовият сектор. 

Проблемно е състоянието на атмосферния въздух в Пернишката  котловина - над гр. 

Перник през студеното полугодие. 

Голяма част от населението на общината използва твърдо гориво – дърва и 

въглища, за отопление и домакински цели. Това е и основната причина, която заедно с  

географските дадености на района, създава условия за замърсяване на атмосферния 

въздух. 

Газификацията на град Перник би могла да минимизира тези негативни въздействия 

до минимум и да установи добра тенденция за подобряване качеството на атмосферния 

въздух в района.  

Източници на емисии на територията на общината и евентуална заплаха от 

увеличаване на замърсяването 

Към момента на територията на общината няма установено наднормено 

замърсяване на атмосферния въздух. Източници на промишлен шум и вредни емисии, 

които да са сериозен проблем за въздуха на настоящия етап не са идентифицирани. 

Източници на емисии и евентуална заплаха от увеличаване на замърсяването биха 

могли да бъдат: разширяването на дадено предприятие, промяна на дейността на 

предприятие, увеличаване на трафика на автомобилния транспорт и др. 

Емисии от неподвижни източници: 
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Стопанската дейност в общината е насочена преди всичко към обекти на минно-

добивната индустрия, леката промишленост , електрониката и други. За своята дейност 

обектите ползват електроенергия, течни и твърди горива. В региона най-сериозен риск за 

замърсяване на околната среда представляват минните и добивните предприятия. 

Съгласно проучване на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ общината е 

една от най-замърсените  в Р България. 

Специфичен сезонен проблем на гр. Перник, свързан с физикогеографското му 

положение и наличието на централно отопление е състоянието на атмосферния въздух 

през отоплителния сезон. Проблемът се поражда от факта, че замърсяването се 

предизвиква на първо място от масовото използване на въглища и дърва за отопление на 

жилищата. Наравно с това, като замърсители се явяват промишлените предприятия и 

автотранспорта. 

Изградената до момента газопреносна мрежа чувствително облекчава проблема със 

замърсяването от основните предприятия и обществено-административни сгради. 

Замърсяването причинявано от населението на този етап може само да бъде следено 

сезонно чрез замервания на основните замърсители от РИОСВ. Стъпка напред към 

предотвратяване замърсяването на въздуха с прах и серен двуокис е ограничаването, а 

впоследствие и прекратяването на използване в бита на въглища с висока съдържание на 

сяра. 

Емисии от подвижни източници: 

Основен източник на емисии от подвижни източници са отработените газове от 

моторни превозни средства със замърсители: прах, оловни аерозоли, серен диоксид, 

азотен диоксид, сероводород. Мерки за получаване на необходимите данни за 

констатиране на наднормено замърсяване 

В случаите, когато липсват данни, за да се констатира дали има или няма 

наднормено замърсяване, и особено когато има съмнение за наднормено замърсяване, се 

набелязват мерки и се предприемат действия по установяване на замърсителя, 

уведомяване на компетентните органи и извършване на необходимите измервания. 

В случаите на констатирано наднормено замърсяване се определят честота; 

териториален обхват на замърсяването /на територията на цялата община, отделни 

градове, котловини и т.н/; в коя група райони попада цялата или части от територията 

на общината. При констатиране на показателят “неприятни миризми“, се описват - 

източниците, причините и засегнато население, влияние на розата на ветровете и др. 
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1.2.2. Водни ресурси 

 

Реки и язовири на територията на общината 

Водосборът на р. Струма е 10797 км2. Географското му разположение се определя 

от следните координати: 41° 25’ и 42° 50’ с.ш. и 22° 22’ и 23° 40’ и. д. Наклонът на 

реката в сектора до Перник е 65%о, при Перник спада рязко на 5,3%о, в Земенския пролом 

е 3,7%о, Дупнишкото поле - 3% в Петричко-Санданската котловина е 1,5%о. Средната 

надморска височина е 900 м.  

Гъстотата на речната мрежа варира между 0,51 км/км2 (на най-южния приток р. 

Петровска) до 2,43 км/км2 (на р. Църна – приток на Елешница в северо-западната част на 

водосбора. 

Река Струма определя нивото на повърхностните води в района на град Перник. Тя 

извира от склоновете на Витоша. Река Струма е главният източник на питейни и 

промишлени води за града. Същевременно тя е и водния обект, в който се заустват всички 

води от предприятията и от канализационната система. Оттокът на реката се регулира 

от два язовира – „Студена“ и „Пчелина“: 

 Язовир „Студена“ е с общ обем от 25,2 милиона куб. м. и се използва за 

подсигуряване на цялостното водопотребление на град Перник, както и за 

напояване.  

 Язовир „Пчелина“ е с общ обем от 54,8 милиона куб. м. и се стопаниса от 

Напоителни системи „Перник” и не се използва за питейно водоснабдяване. 

На територията на община Перник протичат и реките: Бучащица, Радуйска, 

Раснишка, Кривопадалска, Слатинска, Вискярска, Криволица, Матница, Рударщица, 

Владайска, Драгичевска, Маниш, Зидарска, Лесковска, Селищнодолска, Конска и Мещичка. 

Изградени са микроязовири „Мещица”, „Ярджиловци”, „Расник” и други по-малки. 

Състоянието на повърхностните и подпочвените води на общината зависи от 

концентрацията на урбанистични единици и промишлените дейности, както и от 

степента на изграденост на канализационната и пречиствателната инфраструктура. 

Подземните води в района на Перник имат преобладаващо дъждовно-снежно 

подхранване, така че режимът им е пряко свързан със сезонните количества на 

повърхностните води. Върху формирането и състоянието им оказват влияние също 

геоложките, литоложките и хидрогеоложките условия на района. Плитки подземни води 

са установени по цялата територия на гр. Перник - с ниво 1-5 м в алувиалните 

отложения, и по-малко - с ниво 10-12 м.  

Не се осъществява внос/износ на воден ресурс от/за съседните общини и района на 

Перник.В заливните тераси на реките и главно на р. Струма има акумулирани значителни 

количества грунтови води, част от които се използват за водоснабдяване на града и 

някои от селата. 
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Минерални води - местонахождение, характеристики, дебит, използване, потенциал 

На територията на Община Перник има запаси от термоминерални води и 

субтермални води, които имат изключително голямо значение за развитието на 

общината. Минералната вода от повечето източници има почти постоянно химично 

съдържание и температура. Тя е чиста, безцветна, с приятен вкус и лек мирис на 

водороден сулфид, с лека концентрация на минерали, гореща е и съдържа сулфиди, 

силиций, хлор и натриеви сулфати. Освен за бани, минералната вода изстудена може да се 

ползва и за пиене. В района има два основни минерални водоизточника, които не се 

използват за водоснабдяване: 

 в кв. "Бела вода" (с дебит 3.3 л/сек, температура 27°С и експлоатационни запаси на 

находището 104 хил. куб. м) и  

 в с. Рударци (с дебит 10.3 л/сек, темпеатура 28°С и експлоатационни запаси 33 хил. 

куб. м). Минералната вода при с. Рударци се използва за балнеопрофилактични цели 

и се продава като трапезна вода в страната и в чужбина.  

Водоснабдяване на населените места - количествени и качествени показатели 

Главните източници за водоснабдяване на гр.Перник са два: Язовир „Студена“ и 

Витошки водохващания алпийски тип  

Основният водоизточник за водоснабдяването на град Перник е язовир ”Студена”. 

Той е въведен в експлоатация през 1953 год. и е с обем 25 200 х.м3. Язовирната стена е 

масивно - контрафорсна тип ”Ньоцли”. Язовирът водоснабдява следните населени места 

: гр.Перник , гр.Батановци и селата Дивотино, Люлин, Г.Бучино, Мещица, Витановци, 

Богданов дол и Черна гора. 

Други водоизточници за град Перник са Витошките водохващания алпийски тип. 

Това са речни водохващания с общ дебит от 8,00 л/с до 30,00 л/с, които в отделни периоди 

на годината водоснабдяват кв.Църква на гр.Перник.  

Водоснабдителна система 

Водовземане 

За нуждите на водоснабдяването на гр. Перник се използват само повърхностни води и те 

от два източника: 

 Язовир „Студена“, разположен на 12 км югоизточно от града. Той е основният 

източник на вода – 97% от общото количество. Той е въведен в експлоатация през 

1953 год. и е с обем 25 200 х.м3. Язовирната стена е масивно - контрафорсна  тип 

”Ньоцли” 

 Водохващане в планина Витоша, район „Царска“ – 3% от общото количество. 

Максималният капацитет е около 0,5 милиона м3/год. (дебит от 8,00 л/с до 30,00 

л/с). Тези количества се използват в отделни периоди на годината за 

водоснабдяване кв.Църква на гр.Перник. 

Чрез водовземна кула с пет отвора, суровата вода от язовир „Студена“ минава по 

напорен водопровод през ВЕЦ “Студена”, чиято мощност е 780 кW, след което по 
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бетонов яйцеобразен деривационен канал с размери 1,75 м / 1,20 м и дължина 8,455 км се 

подава в пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) - гр.Перник. Деривационният 

канал е дублиран с авариен стоманен водопровод Ф 800 мм. Максималната проводимост 

на канала е 1 700 л/с, а на стоманения водопровод 400 л/с. Тръбопроводът от Витоша е 

изграден от лят чугун с диаметър 250 мм. 

От посочената водоснабдителна система се водоснабдяват следните населени 

места: гр.Перник , гр.Батановци и селата Дивотино, Люлин, Г.Бучино, Мещица, 

Витановци, Богданов дол и Черна гора. 

Пречистване на водите 

Суровата вода от язовир „Студена” по деривациония канал се отправя гравитачно 

към ПСПВ - гр.Перник. Тя преминава през входна разпределителна шахта и оттам се 

разделя на два потока – по един самостоятелни поток към съоръженията на двете 

пречиствателни станции.:  

 стара ПСПВ с двустъпална технологична схема за пречистване на водата: 

 - І во стъпало - утаяване;  

 - ІІ ро стъпало – филтриране 

 построена и въведена в експлоатация през 1954 год. 

 проектен капацитет 340 л/с 

 достигнат капацитет 220 л/с –поради не изграждане на две от проектните клетки 

на бързите филтри тип “АКХ” 

 нова ПСПВ с едностъпална технологична схема за пречистване на водата, 

включваща само филтриране  

 въведена в експлоатация през 1976 год. 

 проектен капацитет 520 л/с. 

 към новата ПСПВ има изградени измервателни устройства тип “Паршал”, които 

в момента не работят.  

 

Съоръжения по пътя на водата  

 Стара ПСПВ: 

 входна разпределителна шахта, 

 ершов смесител – използван коагулант алуминиев сулфат - Al2(SO4)3 ), 

 камера за реакция, 

 хоризонтални утаители - два броя с по два успоредни коридора, 

 обикновенни бързи филтри с осем филтърни клетки с тръбен дренаж тип “АКХ”,  

 изходна шахта, където се изършва обеззаразяване на водата с хлор - газ и тя се 

подава към гр.Перник . 

На 26 април 2007 г. тази станция е била спряна поради силно амортизираното 

оборудване. Тя е била пусната отново на 20 ноември 2007, поради еутрофизация (цъфтеж 

на водораслите) във водите на яз. Студена. Станция е спряна отново на 10 февруари 2008. 

 Нова ПСПВ : 
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 вертикален вихров смесител - два броя 

 като коагулант се използва алуминиев сулфат - Al2(SO4)3 ,  

 филтри тип ,,Аквазур –Т”, клас “Вайбек”, състоящи се от седем филтърни клетки,  

 обеззаразяване на водата с хлор - газ и насочване към градските резервоари на 

гр.Перник. 

По проект тази пречиствателна станция включва следните процеси на обработка 

на водата : 

- периодично предокисление с хлор-газ и калиев перманганат; 

- коагулиране с алуминиев сулфат; 

- стабилизация с варно мляко; 

- филтриране с бързи пясъчни филтри тип ,,Аквазур –Т”, клас “Вайбек”, 

- обеззаразяване с хлор-газ. 

В момента тази пречиствателна станция работи по следната схема, тъй като част от 

съоръжения са извадени от употреба, а именно: 

- реагентна обработка с алуминиев сулфат чрез контактната коагулация 

- филтриране на водата през бързи пясъчни филтри тип ,,Аквазур-Т’’ 

- обеззаразяване с хлор – газ . 

 Предвидена е възможност за хоризонтално и вертикално ситуиране на механично 

стъпало състоящо се от утаители, в случай че се докаже тяхната необходимост в хода 

на експлоатацията. Такива не са изградени, въпреки необходимостта от тях. 

 С течение на годините самопречистващата способност на язовир „Студена” е 

силно влошена. Периодично се наблюдава еутрофизация (засилен „цъфтеж”) на синьо – 

зелени водорасли и наличието на фекално замърсяване. Липсата на утаители и флотатор 

води до непокриване на стандартите за мътност (съгласно наредба N9/2001г) и до 

колматиране на пясъчните филтри. Това е причина за изваждане на пречиствателната 

станция от действие. 

 Качеството на питейните води съответства на действащите нормативни нива - 

БДС (2823) „Питейни води“. Нивото на стандартните проби е 95.5% при норма от 95%. 

В питейната вода няма наличие на тежки метали (желязо и манган) в концентрации над 

нормативно допустимите. 

 Съгласно информацията от „ВиК” Перник – протоколи, показващи проби за 

качеството на питейните води – качеството на водите е в съответствие с изискванията 

на наредбата за качеството на питейните води.  

Съхранение на водата 

На територията на град Перник се намират 6 резервоара, чиито обеми са представени  

следващата таблица: 

Резервоар Обем [м3] Водоснабдяван квартал 

1.Църква 2 x 130 = 260 Кв. Църква 

2.Тева 2 x 1250 = 2500 Ж.к. Тева 

3.Нови градски резервоари „Могиличе” 2 x 8 000 = 16000 Ниската зона на кв. Могиличе 

4.Минен резервоар 2 x 500 = 1000 Високата зона на кв. Могиличе 

5.Профилакториум 2 x 100 = 200 Кв. Ралица 

6.Варош 1 x 100 = 100 Кв. Варош и Табана 
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Следните картали се водоснабдяат директно от мрежата: 

 Кв. Изток, Мошино и кв. Стара Тева – от главен клон 2, който в шахта „ДК” се 

разклонява към: кв. Изток и Мошино; кв. Стара Тева (ж.к. Тева се водоснабдява чрез ПС 

„Тева” и резервоар „Тева”); кв. Калакас – от ПС „Могиличе” 

Магистрални водопроводи  и помпени станции за питейни води 

След ПСПВ е построен стоманен водопровод с D = 1,200 мм за Q = 800 л/сек. 

 Главен водопровод І довежда водата от ПСПВ гр.Перник до Новите 

градските резервоари 

 Въведен в експлоатация преди 30 год. 

 Изпълнен е от стоманени тръби с D = 1200 мм за Q = 800 л/с . 

 Трасето му преминава през киселинни почви - той е силно корозирал.  

По този водопровод се транспортират 18 000 хил.куб.м / год. питейна вода. 

 Градът се снабдява посредством гравитачни магистрални тръбопроводи: 

 стоманени тръби с диаметри 1200 мм и 800 мм снабдяват центъра на град Перник. 

 стоманени тръбопроводи с диаметър 1020 мм и 800 мм снабдяват западната част 

на града. 

На територията на град Перник се намират 7 помпени станции.  

 Помпена станция „Тева“ се намира в квартал „Тева“, оборудвана с 4 помпи 

и обща производителност 698000 м3/год.  

 ПС „Самоков“ се намира в квартал „Драгановец“, оборудвана с 3 помпи и 

обща производителност 91000 м3/год.  

 ПС „Могиличе“ е разположена в квартал „Могиличе“, оборудвана с 2 помпи 

и обща производителност 597.000 м3/год. 

 ПС „Църква“ е разположена на територията на станцията за пречистване 

на питейните води. Тя е оборудвана с 3 помпи и е с обща производителност 

150000 м3/год. 

 Хидрофорната помпена станция в квартал „Могиличе“, оборудвана с 2 

помпи с обща производителност от 78500 м3/год. 

 ПС „Бучино“ в рудник „Република“ – 2 помпи с обща производителност 

130800 м3/год. 

 ПС „Дивотино“ 

 Първите 5 помпени станции са за нуждите на водоснабдителната система на 

гр.Перник, а последните две обслужват респективно селата Г.Бучино и Дивотино от 

община Перник. 

 Водоразпределение 
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 Разпределителната мрежа в гр. Перник е изключително стара. Общата дължина 

на водоразпределителната система е 173,393 км, съгласно информацията от „ВиК” 

Перник.  

 Таблиците, предоставени от „ВиК” Перник, дават детайлен поглед върху 

водоразпределителната мрежа, включително материалите, диаметрите, дължината и 

възрастта на тръбите. 

 Повечето тръбопроводи са изградени в периода 1950 до 1995 г. ВиК Перник е 

създалла единната система за контрол и управление във водоснабдяването (АСУ - 

автоматизирана система за управление). Системата е с големи възможности за 

разширение на контрол на технически параметри и за архивиране на данни. С помощта на 

АСУ се наблюдават нивата на шестте резервоара on-line. Това дава възможност за по-

бърза реакция от страна диспечерите при управлението на водопроводната система и 

взимането на адекватни решения при критични състояния По мнение на ръководството 

на ВиК Перник, големите резервоари не преливат.  

Градските помпени станции също са включени към системата, като това дава 

възможност да се контролира работата на помпените агрегати. Диспечерите ги пускат 

и спират дистанционно, като следят нивата на резервоарите за да се използва най-

икономичното време за работа, да редуват времето на работа на помпените агрегати и 

да спират помпите при аномалии. Дебитомерите на изход ПС не са свързани към АСУ . 

Отчита се само налягането по свързаните към системата манометри. 

С въвеждането си АСУ е дала възможност за: : 

 подобряване и улесняване на управлението на водопроводната система.  

 намаляване  загубите на вода и електроенергия 

 даване на възможност за правене на  анализи. 

В гр.Перник е изградена канализационна система за отвеждане на отпадъчните 

води. В по–голямата си част тя е смесена (приблизително 199,5 км от общо 215 км). 

Останалата част с обща дължина 15,70 км  е разделна / битова - 7,00 км и дъждовна - 

8,70 км/.  

Наклонът на колекторите е J средно = 0,003. Канализацията в гр. Перник е 

изпълнена с тръби от бетон и стоманобетон с кръгъл и яйцевиден профил.  

Няма помпени станции на канализационната мрежа за отпадъчни води. 

По голямата част от територията на града е разположена в речната  тераса на 

р.”Струма”. Колекторите са изградени  от бетонови тръби на дълбочина между средно 

ниво и високо ниво на реката. Връзките между тръбопроводите са предпоставка за 

филтрация и инфилтрация от и в колекторите. В уличните канали има инфилтрация 

както от амортизираната водопреносна и топлоснабдителна мрежи, така и от 

високото ниво на подземните води. Тази инфилтрация се движи в граници между 40 – 50% 

по оценка на „ВиК” Перник. 

Канализационните колектори са проектирани с дренажни канали за намаляване на 

нивото на подземните води. Водите от каналите се вливат в канализационните шахти, 

което от своя страна води до голямо разреждане на отпадъчните води. 
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Над 20% от територията на град Перник се намира върху руднични галерии. По – 

голяма част от тях са закрити и не функционират , но все още се обрушват. Теренът, 

върху който е разположен град Перник, се характеризира с жълти прахообразни обеммно 

непостоянни глини. При промяна на влажносттното съдържание те променят обема си 

от 3 до 5 пъти, което обуславя разместване на еднометровите бетонови тръби и 

тяхното компроментиране. 

Източници на замърсяване на територията на общината 

Потенциални източници на значително замърсяване на водите в района на община 

Перник са следните източници: 

- „Топлофикация Перник“ АД, ТЕЦ „Република“; 

- „Топлофикация Перник“ АД,сгуроотвал „7-ми септември“, гр. Перник; 

- „Топлофикация Перник“ АД,сгуроотвал „Кудин дол“, гр. Перник; 

- „Колхида метал“ АД, гр. Перник; 

- „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник; 

- „Айфорос България“ ЕАД, гр. Перник; 

- „Мини открит въгледобив“ ЕООД, гр. Перник; 

- Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева“ за общините „Перник, Брезник, 

Земен, Ковачевци, Радомир и Трън; 

Причина за замърсяване на водните обекти на територията на общината може да 

бъде липсата или лошо техническо състояние на пречиствателно съоръжение или 

неспазване на технологичния режим. Неконтролирано изпускане на отпадъчни води също 

може да окаже негативно влияние както върху околната среда, така също и върху 

питейни водоизточници. 

1.2.3. Отпадъци 

Анализът и оценката на съществуващото състояние по управление на отпадъците 

са извършени в съответствие с актуализираните данни от Общинската програма за 

управление на дейностите по отпадъците (ОПУДО) . 

Генерирани отпадъци по видове и източници - битови, опасни, строителни, производствени 

Наличната информация за отпадъците в общината е събрана от определените за 

това длъжностни лица на общинската администрация. Използвани са също натрупания 

практически опит през последните години и резултатите от конкретни изследвания и 

проучвания. За оценка на съществуващото състояние в Община Перник са използвани и 

информационните карти и отчети за битови, строителни, производствени и опасни 

отпадъци, подавани в общината от лицата, които генерират и/или третират отпадъци. 

На територията на Община Перник се генерират битови, строителни, промишлени 

и опасни отпадъци. Направеният анализ показва че видовете, както и количествата на 

отпадъците съответства на общите за страната тенденции. 

Битови отпадъци 
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Битовите отпадъци (БО) се формират от жизнената дейност на населението. 

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. 

В таблица 1.2.3.1. са дадени количествата битови отпадъци събрани през последните години в 

oбщина Перник, а в таблица 1.2.3.2. количество на битовите отпадъци по източници на 

образуване. 

 

Таблица 1.2.3.1 

Период Общо количество БО, 

т 

Количество на глава 

от населението, 

кг/жител 

2012 година 43130.50 453.80 

2013 година 45893.75 488.80 

2014 година 40184.55 434.22 

2015 година 46504.50 509.69 

2016 година 28224.91 309.35 

 

Тъй като основната част от битовите отпадъци се генерират от домакинствата, 

може да се счита че понижаването на количеството твърди битови отпадъци, събрани 

през последните години, се дължи на намаляването на живущите в града, въвеждане на 

системата за разделното събиране и протичащата газификация на града. 

Количествата на събраните отпадъци са отчитани по транспортните документи и 

броя на съдовете за смет, напълнени преди депониране на отпадъците. По поръчка на 

Кмета на Община Перник, през пролетта на 2016 година, “Нава Инвест” ООД, гр. София 

извърши задълбочено проучване и анализ за определяне на морфологичния състав и 

количеството на отпадъците на територията на Община Перник. Изготвен е подробен 

доклад за структурата, количеството и вида на битовите и приравнените към тях 

неопасни отпадъци. Обект на изследването са битовите отпадъци на гр. Перник и 

селата, обхванати в системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване. 

Морфологичният състав на отпадъците, съгласно различни проучвания /в тегловни проценти/ е даден в 

Таблица 1.2.3.2. 

Таблица 1.2.3.2. 

Морфологичен състав на битовите  отпадъци % 

год. хартия текстил стъкло метали , 

метални 

опаковки 

храни-

телни 

др.  

строителни 

/вкл. инертни/ 

кожа гуми други поли-

мери 

2016г. 9,40 2,90 7,80 2,00 30,60 8,00 1,00 1,00 21,90 15,40 

 

По данни от проучването, извършено от “Нава Инвест” ООД, гр. София, средната 

плътност на битовите отпадъци, определена на база изследвания и последващи разчети, е 
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216,75  кг/куб. м средно годишно, съответно 240 кг/куб.м през пролетта, 188 кг/куб.м през 

лятото, 227 кг/куб.м през есента и 212 кг/куб.м през зимния сезон. Средната плътност на 

отпадъците събрани от нерегламентирани сметища е 800 – 1100 кг/куб.м. 

Плътността на отпадъците е силно променлива величина, която основно зависи от 

времето на престояването им в сметището. Влажността на отпадъците зависи от 

морфологичния им състав и климатичните условия. 

С въвеждането на разделното събиране много голяма част рециклируеми 

компоненти от отпадъчния поток се събират и предават за рециклиране и повторна 

употреба. Отделят се предимно стъкло, хартия, пластмаси, метали. 

Паралелно с организираното разделно събиране на отпадъците и в Община Перник, 

подобно на всички общини в страната, се извършва неорганизирано и неконтролирано 

сепариране на рециклируемите от нерециклируемите отпадъци. Това крие сериозни 

здравословни проблеми за хората, извършващи тази дейност и е наложително да се 

предприемат мерки за отстраняване на този зараждащ се “поминък” на част от 

населението или тази дейност да се организира в съответствие с всички изисквания на 

нормативната уредба. 

При изпълнение на настоящата програма, в следващите години се очаква 

отчитаните количества БО на глава от населението да намалеят и да съвпаднат с 

реално образуваните, при което количествата рециклируеми материали в потока от БО 

могат да достигнат параметрите, заложени в Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците. 

При норма на натрупване 130 - 300 кг/жител за година, са определени очакваните 

количества на рециклируеми материали в отпадъчния поток от битовите отпадъци. 

Таблица 1.2.3.3. 

Количества на рециклируемите материали в потока битови отпадъци 

 

Компоненти Количество, кг/ж. год. 

Хартия и картон 10.33 

Пластмаси  9 - 10 

Стъкло  8,6 - 10 

Метали 2.1 – 4.00 

Текстил 1,7 – 3,9 

Кожа и гума 0,3 – 0,7 

Наличната информация показва тенденция на намаляване на нормата на натрупване 

на битови отпадъци от населението на Общината, както и намаляването на 

количеството сгурия и пепел, поради газификацията на част от града. Очаква се 

морфологичният състав на битовите отпадъци да се променя в резултат на масово 

използване в бита на пластмасови, комбинирани и метални опаковки за еднократна 

употреба, масово навлизане на напитки със стъклени бутилки за еднократна употреба и 

поради въвеждането на системи за разделно събиране. 

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

реконструкция на сгради и други обекти. В последно време на територията на общината 

се извършва усилена строително-ремонтна дейност от множество предприятия и 

физически лица. 

До момента не съществува система, която да гарантира наличието на достоверна 

информация за количеството на натрупаните строителни отпадъци. 

Количеството строителни отпадъци, депонирани на определеното за целта място, са 

определени основно по данните, записани в издадените от Кмета разрешителни за превоз на 

отпадъците и са по години, както е показано в таблица Таблица 1.2.3.5 

Таблица 1.2.3.4. 

Период Общо количество СО, 

т 

Количество на глава 

от населението, 

кг/жител 

2012 година В смесен поток с БО Неприложимо 

2013 година В смесен поток с БО Неприложимо 

2014 година В смесен поток с БО Неприложимо 

2015 година В смесен поток с БО Неприложимо 

2016 година 23342.76 255.84 

 

С оглед провеждането на мероприятия за подобряване състоянието на околната 

среда, негодните за повторна употреба земни маси и по-дребни строителни отпадъци се 

депонират в Регионалното депо за битови отпадъци - Перник, където се използват за 

запръстяване. 

Голямо количество строителни отпадъци се депонират незаконно покрай шосетата, 

предимно на входно-изходните артерии на града. Необходимо е контролът от страна на 

общинската администрация да бъде завишен. 

Производствени отпадъци 

Данните за образувани производствени отпадъци на територията на общината се 

събират и обобщават от предадените отчети от предприятията на територията на 

Община Перник. 

 

През последните години на територията на Община Перник са генерирани следните 

количества производствени отпадъци, както е показано в таблица 1.2.3.6. 

Таблица 1.2.3.5. 

Период Общо количество утайки 

от ПСОВ, 

т 

Количество на глава от 

населението, кг/жител 

2012 година 280 2.95 

2013 година 260 2.77 
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2014 година 220 2.38 

2015 година 230 2.52 

2016 година 240 2.63 

 

По-голямата част от производствените отпадъци подлежи на рециклиране. Голяма 

част от рециклируемите отпадъци се предават в базите на фирми, притежаващи 

разрешение съгласно ЗУО. 

Количеството производствени отпадъци трудно може да бъде прогнозирано, поради 

противоречивото влияние на различни фактори, като то е в пряка зависимост от 

основните промишлени отрасли и от структурата на производството. 

Изхождайки от наличната информация за битовите, строителни и производствени 

отпадъци, през следващите години се очакват следните тенденции: 

- Запазване на общото количество образувани производствени отпадъци. 

- Редуциране на образуваните отпадъци на единица производствена продукция в 

резултат на нарастване на разходите за обезвреждане, по-висока енергийна 

ефективност и по-ефективно използване на суровинните ресурси. 

- Редуциране на количеството на депонираните отпадъци за сметка на други 

методи на обезвреждане. 

- Нарастване на разходите за изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за отпадъци или заводи за преработка на ТБО. 

- Повишаване цената на земята и отрицателна обществена нагласа към изграждане 

на подобен род съоръжения. 

Опасни отпадъци 

В Община Перник се генерират видове опасни отпадъци, които са характерни за 

страната - пестициди, отработени масла, утайки от промишлени отпадъчни води, 

болнични отпадъци и др. Те се образуват обикновено в малки количества, но от голям брой 

източници. Тези отпадъци не включват отпадъците от първичната преработка на руди 

за цветни метали, тъй като те са отчетени в отпадъците от минно-обогатителните 

предприятия. В Община Перник потенциално опасните отпадъци са генерирани предимно 

от следните предприятия: 

„Стомана Индъстри“ АД - гр. Перник   

Регионално депо за неопасни отпадъци «Тева» за общините – Перник, Брезник, 

Земен, Ковачевци, Радомир и Трън   

"Колхида Метал" АД - гр. Перник   

“Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „7-ми септември” е разположен 

южно от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник  

“Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „Кудин дол” е разположен южно 

от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник    

“Топлофикация – Перник” ЕАД, ТЕЦ “Република”    

„Аифорос България” ЕАД   
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„Мини открит въгледобив“ ЕАД 

 

Генерираните опасни отпадъци на територията на Община Перник, съдържат: 

- отпадъци, съдържащи Pb или Zn; 

- нефтопродукти – емулсии, трансформаторни масла; 

- пестициди с изтекъл срок на годност, неизвестен състав и забранени за употреба; 

- болнични отпадъци – инфекциозни, превързочни, биологични и анатомични; 

- бариев титанат - BaTi-3 

- отпадъци от обогатяването на оловно-цинкова руда. 

Причинителите на опасни отпадъци към момента не дават законово изискуемата 

информация, което създава проблеми при контрола на този вид отпадъци и 

предприемането на най-целесъобразните мерки за защита на околната среда и хората от 

тяхното въздействие. Може да се очаква от някои причинители, да не отчитат 

генерираните от тях опасни отпадъци, което да бъде компенсирано със засилени 

контролни функции на длъжностните лица и висока компетентност за оценяване на 

потенциалното генериране на опасни отпадъци в резултат на прилаганите 

производствени технологии. 

Цялостното изграждане на нормативната уредба в областта на опасните 

отпадъци ще доведе до тяхното по-точно и пълно отчитане. 
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Начини на третиране на отпадъците - съоръжения, местонахождение, обхванато население 

от организираното сметоизвозване 

Битови отпадъци 

Организираното сметосъбиране и извозване на територията на Община Перник се 

извършва от ДЗЗД „Перник Комунал ”. 

Всички населени места на територията на община Перник са обхванати от 

системата за организирано сметоизвозване. Наличната документация в общината 

показва че като правило графиците за сметоизвозване се изпълняват стриктно. 

Използват се следните съдове за сметосъбиране: 

- 2419 броя кофи за смет тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб.м.  

- Около 14045 кофи за смет тип “Мева” с вместимост 110 л. От тях 4702са разположени 

по селата и 9343 са в град  Перник. 

Изхвърлянето на неизгасена сгурия в съдовете за битови отпадъци през зимния 

период. Този факт и дългогодишната употреба води до немного доброто състояние на 

съдовете за смет и необходимост от периодична замяня на мортизираните съдове с нови. 

С оглед ликвидиране на порочната практика в много села да се изхвърлят отпадъци 

напълно неорганизирано на входните пътни артерии на населените места, а също и в 

реките и деретата, се провеждат регулярни комисии за установяване броя и площта на 

нерегламентираните сметища, тяхното почистване и последващ мониторинг. Със 

Заповеди на кмета на Община Перник, всички кметове и кметски наместници на населени 

места са упълномощени по смисъла на Закона за управление на отпадъците, за 

длъжностни лица, които да контролират дейностите, свързани с образуване, събиране, 

съхранение, превоз и обезвреждане на битови и строителни отпадъци на територията на 

съответните населени места. Упълномощените длъжностни лица установяват 

нарушения по ЗУО, и съставят актове при спазване и по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

 

Строителни отпадъци 

В последните години на територията на Община Перник се наблюдава намаляване 

на строително-ремонтните дейности и съответно намаляване на количествата 

депинирани строителни отпадъци. 

С оглед провеждането на мероприятия за подобряване състоянието на околната 

среда, негодните за повторна употреба земни маси и част по-дребни строителни 

отпадъци се  използват за запръстяване. 

Голямо количество строителни отпадъци се депонират незаконно покрай шосетата 

и предимно на входно-изходните артерии на града. 

Необходимо е да бъдат предприети мерки за постигане целите за намаляване 

количеството на депонираните строителни отпадъци чрез предварително третиране и 

последстващо оползотворяване, в т.ч. и рециклиране и подготовка за повторна употреба в 

съответствие с разпоредбите на Наредбата за управление на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклирани строителни материали. 
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Производствени отпадъци 

По отношение на производствените отпадъци е налице подценяване на управлението 

на отпадъците на фирмено ниво. Делът на частния сектор при осъществяването на 

дейностите по управление на отпадъците е все още нисък, както и размерът на 

направените инвестиции. 

Друг проблем е смесването на производствените и опасните отпадъци, както и 

липсата на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците. 

По силата на разпоредбите на Наредбата за управление на отпадъците на 

Общински съвет - гр. Перник, всички собственици на предприятия и заведения са длъжни 

да си осигурят подходящи съдове за битови и производствени отпадъци, както и 

извозването им до сметището. Неопасните производствени отпадъци се извозват на 

депото, а тези, за които има съмнение, че притежават опасни свойства, се предават 

според законовите разпоредби. 

Неопасните производствени отпадъци се извозват на сметището от самите 

предприятия, или по заявка.  

Едни от големите обеми производствени отпадъци се генерират от ГПСОВ на гр. 

Перник. Понастоящем те се съхраняват на територията на станцията. За тяхното 

категоризиране като безопасни производствени или опасни отпадъци, следва да се 

извършват анализи и при необходимост да се отреди площадка за съхраняването им като 

опасни отпадъци.  

 

 

Описание на съществуващото депо 

Депонирането на твърдите битови отпадъци и на производствените с неопасен 

характер се извършва на площадка в регионалното депо в гр. Перник. 
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Регионалното депо се стопанисва от ДЗЗД „Регионално депо – Перник 2015“ 

съгласно сключен договор. Експлоатира се от края на 2015 г. и има площ 140 дка. По 

изключение, с цел запръстяване и подравняване, на депото се допуска депонирането на 

строителни отпадъци, земни маси и инертни материали. На депото не се допуска 

депонирането на опасни отпадъци, отпадъци с неустановен произход и загробването на 

животински трупове и отпадъци. 

Депото отговаря на изискванията на нормативната уредба и е оградено. Има 

поставена бариера, входящ контрол и денонощна охрана. До сметището има асфалтов 

път. Същият е в добро състояние. По пътя има поставени табели и знаци. В близост до 

сметището от двете страни на пътя незаконно се разтоварват отпадъци, които се 

почистват редовно от фирмата поддържаща депото. В района на депото се извършва 

мониторинг на подземните води. Освен регионалното депо няма друго регламентирано 

сметище на територията на общината.  

 

 

 

Опасни отпадъци 

Опасните отпадъци се третират, съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове. 

Предприети са конкретни действия, съгласно специализираните наредби, както следва: 

- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори 

/Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., попр. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г./ 
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По силата на чл. 27 от Наредбата Кметът на общината организира дейностите по 

разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА и/или оказва съдействие на 

организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на 

необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на 

портативни и автомобилни НУБА; организира изпълнението на задълженията си за 

участие в системите за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл. 19, 

ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори със: 

- организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по 

реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или 

- други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по 

реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на 

съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, 

раздел II от ЗООС. 

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /Обн. ДВ. бр.2 от 

8 Януари 2013г./ 

Съгласно чл. 39 от Наредбата Кметът на общината определя местата за смяна на 

отработени моторни масла на територията на общината, без да възпрепятства 

дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на 

лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността 

за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла; съдейства 

за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и 

предаването им за оползотворяване или обезвреждане. 

Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи: 

- когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху 

общински имот, и 

- когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на 

отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или 

обезвреждане със: 

- организация по оползотворяване на отработени масла; 

- лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално; 

- други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по 

реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или 

комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. 

- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства / Обн. ДВ. бр.7 от 

25 Януари 2013г./ 

Съгласно чл.16 от Наредбата Кметът на общината определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 

7 ЗУО на територията на общината за предаване на ИУМПС в съответствие с 

програмата по чл. 52, ал. 1 от ЗУО; организира дейностите по събирането на ИУМПС по 

чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДП и предаването им в центрове за разкомплектуване, за което 
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уведомява  областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по 

месторегистрация на МПС. 

Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор със: 

- организации по оползотворяване на ИУМПС; 

- лица, които изпълняват задълженията си индивидуално. 

В съответствие с разпоредбите на Наредбата за обществения ред на територията 

на Община Перник, на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства, 

паркирани върху терени общинска собственост, са издадени предписания да предадат 

притежаваните от тях ИУМПС в център за разкомплектоване или да бъдат паркирани 

върху имот – частна собственост. Предвижда се контролът на обществения ред да 

продължи. 

- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване / Обн. ДВ. бр.2 

от 8 Януари 2013г., попр. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г./ 

Съгласно чл. 25 от Наредбата Кметът на общината оказва съдействие на 

организациите по оползотворяване, в т. ч. определя местата за разполагане на 

необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на 

ИУЕЕО; организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за 

разделно събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО в сътрудничество с: 

- организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или 

- лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или 

- други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности по 

събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 

територията на съответната община. 

Предстои договаряне с организации по оползотворяване и фирми имащи 

разрешително за дейности с масово разпространени и опасни отпадъци, след което ще се 

определят и оповестят по подходящ начин местата и пунктовете за предаване на 

ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и местата за смяна и предаване на отработени масла. 

- Негодните за употреба пестициди са обезвредени посредством „Б-Б кубове”.  

Фотодоклад за състояние на складовете за негодни за употреба пестициди е даден в 

Приложение № 8. 

По отношение на опасните отпадъци липсва информация за вредното им 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда, с което да се постигне издигане на 

културата на населението при боравенето с тези отпадъци. Съществува практика на 

смесване на опасните отпадъци с други отпадъци, вкл. и тяхното съвместно депониране 

на сметището. Стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на 

общината, извън площадките на предприятията - местонахождение, площ, вид отпадък, 

рискове за човешкото здраве и околната среда 
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С оглед ликвидиране на порочната практика в много села да се изхвърлят отпадъци 

неорганизирано и на неразрешени места, като входните пътни артерии на населеното 

място или в реките и деретата, се провеждат регулярни комисии за установяване броя и 

площта на незаконните сметища, тяхното почистване и последващ мониторинг. 

Всички кметове и кметски наместници на населени места са упълномощени по 

смисъла на Закона за управление на отпадъците за длъжностни лица, със следните 

функции: 

 Контролиране на дейностите, свързани с образуване, събиране, съхранение, превоз 

и обезвреждане на битови и строителни отпадъци на територията на 

съответните населени места Установяване на нарушения по ЗУО и съставяне на 

актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания 

 Почистване на нерегламентираните сметища на територията на всички населени 

места в Община Перник е постоянна дейност, като събраните количества 

отпадъци са депонирани на общинското депо. На почистените терени са 

поставени предупредителни табели. 
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На територията на населените места към Община Перник, включени в системата на 

организираното сметосъбиране и сметоизвозване през 2016г. са почистени 6 бр. 

нерегламентирани сметища с показани по-долу площи и местонахождения (Таблица 1.2.3.7.). 

Таблица 1.2.3.7. 

Площ и местонахождение на нерегламентирани сметища 

Площ Населено място 

92 кв.м Гр. Перник 

30 кв.м С. Кладница, до х. Селимица 

2000 кв.м С. Големо Бучино 

300 кв.м Гр. Батановци 

2447 кв.м Общо 

 

За периода 01.03.2016 г. - 31.09.2016 г., бяха почистени основно нерегламентираните 

сметища във всички населени места, включени в системата на организирано 

сметосъбиране. 

Предвижда се нерегламентираните сметища да бъдат почиствани регулярно. 

Натрупаните отпадъци ще се депонират на регионалното депо за битови отпадъци гр. 

Перник. 

Местата, на които се образуват незаконните сметища са обозначени с табели, 

забраняващи изхвърлянето на отпадъци. В някои села са и оградени по подходящ начин. 

Предприятия за събиране на вторични суровини 

Въз основа на сключен през 2009 година договор между Община Перник и „ЕКОПАК“ 

АД, разделното събиране, транспортирането, съхранението, сортирането и 

оползотворяването на отпадъци от опаковки, образувани от домакинства, 

административни учреждения, училища, туристически, търговски и други обекти на 

територията на Община Перник се извършва от „ЕКОПАК“ АД. 

Към настоящия момент на територията на града са разположени  151 комплекта 

съдове за разделно събиране – съответно за хартия, стъкло и пластмаси. На всяка 

площадка е разположена и една кофа за смет тип “Бобър” за смесени битови отпадъци. 

Площадките са разположени по начин, осигуряващ максимално удобство за 

използването им от гражданите. В непосредствена близост до всички училища и някои 

детски градини също са ситуирани съдове за разделно събиране, а в самите сгради на 

учебните заведения са монтирани кошчета за разделно събиране.  

Основният проблем, който среща общинското ръководство по отношение на 

разделното събиране, са клошарите които събират от съдовете разделно събрания 

отпадък и го предават на фирми, изкупуващи вторични суровини. 

В Таблица 3.3. са посочени дружествата, имащи съответното разрешително съгласно ЗУО  
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Таблица 3.3. 

РАЗРЕШЕНИЕ № 
ДАТА НА 

ИЗДАВАНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

00-КР-00000296-01 6/9/13  ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК 

00-КР-00000382-01 7/7/12  ОБЩИНА ПЕРНИК 

00-КР-00000100-02 12/6/13  СТОМАНА-ИНДЪСТРИ 

00-КР-00000297-00 1/1/08  ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК 

16-ДО-00000160-01 10/21/15  ЕВРОМЕТАЛ 

16-ДО-00000155-02 10/12/15  МЕТАЛ ТРЕЙД - 66 

16-ДО-00000156-02 3/11/15  ЕЛ - ИНС 

16-ДО-00000146-01 11/11/14 АВТОТРЕЙД 99 ЕООД 

16-ДО-00000183-00 6/10/13  ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001 

16-ДО-00000184-00 6/12/13  МИРОС 

16-ДО-00000188-00 6/26/13  САВИА 

16-ДО-00000154-00 2/22/13  МЕТАЛ - АНИ - М 

16-ДО-00000145-01 1/6/15  АИФОРОС БЪЛГАРИЯ 

16-ДО-00000152-00 2/21/13  ДИАНА 

16-ДО-00000231-00 19/09/16 АЛУМИНИЙ ЕООД 

16-ДО-00000205-02 21/04/17 ДЖИ ЕМ АУТО КАРС ЕООД 

16-ДО-00000153-02 6/26/15  УНИКО 99 

16-ДО-00000143-00 12/3/12  ПОЛИ - ДИАС, ДИЛОВСКИ, ДАКОВА С-ИЕ 

16-ДО-226-00 4/11/16  КАЙ ГРУП -2013 ЕООД 

16-ДО-224-01 8/18/16  АЛКОСТАЙЛ ЕООД 

16-ДО-00000157-06 10/25/16  УНИКО МЕТАЛ 

16-ДО-227-00 4/19/16  АНТОКАР ЕООД 

16-ДО-00000232-00 10/19/16  НИКОЛ КАР 

16-ДО-00000173-01 10/14/16  СТИЙЛ - ТРЕЙД 11 

16-РД-00000102-02 11/17/15  МЕТАЛ ТРЕЙД - 66 

16-РД-00000088-00 11/15/12  ПИРАНЕЛ-МЕБЕЛ 

16-РД-00000103-00 2/11/13  ТРАНСМЕТ 90 

16-РД-00000106-01 2/20/14  МЕТАЛ - АНИ - М 

16-РД-00000107-00 2/21/13  СТИЙЛ - ТРЕЙД 11 

16-РД-00000108-01 1/16/15  АКСЕМА - Б 

16-РД-00000126-01 8/25/14  ЕВРОМЕТАЛ 

16-РД-00000136-00 12/6/13  ГЕРИ ТРАНС 

16-РД-30000003-00 10/10/12  АИФОРОС БЪЛГАРИЯ 

16-РД-00000196-00 7/18/16  ВАЛМЕТ ЕООД 

16-РД-00000145-01 1/18/16  ДИАНА 

16-РД-00000195-00 6/15/16  ЛУСИ ТРАНС 2004 ЕООД 

16-РД-194-01 6/30/16  БУЛСТРОЙ ЕООД 

16-РД-00000197-00 8/3/16  БОБО КАР В ЕООД 

16-РД-188-03 11/15/16  СЛАВЕКС 2008 ООД 

16-РД-189-00 3/17/16  АСФАЛТИНГ ООД 

16-РД-00000117-02 10/25/16  ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001 

16-РД-00000092-02 1/17/17  УНИКО 99 

16-РД-00000133-09 6/27/16  ДЛВ 

16-РД-187-00 1/13/16  ЦИРКОНИЙ 

16-РД-192-00 4/27/16  АЙ ЕР ДЖИ ТРАНС ЕООД 

 

В общия поток отпадъци отиващи на сметището за депониране все още попадат и 

рециклируеми отпадъци, макар техния дял да е чувствително намален. 
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Чистота на територията на населените места и местата за отдих извън населените 

места - състояние, честота на почистването, на миенето на улиците, кошчета за отпадъци 

в населените места 

С Наредбата за обществения ред на територията на Община Перник са уредени 

условията и реда за опазване и поддържане чистотата на обществените места, 

задълженията и правата на гражданите и общинската администрация, с оглед 

осигуряване на здравословна жизнена среда. 

Учрежденията, обществените организации, държавните, общинските или частни 

фирми, домсъветите на етажните собственици и гражданите имат задължения по 

отношение опазване на околната среда, за ежедневно почистване и поддържане 

чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии. 

Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и улично почистване се изпълняват 

от ДЗЗД „Перник Комунал”. 

Използваните съдове за сметосъбиране са: кофи за смет тип “Бобър” с вместимост 

1.1 куб.м. и  кофи за смет тип “Мева” с вместимост 110 л. 

Местата за отдих извън населените места се намират предимно в планините 

Витоша и Люлин - няколко заслона, покрити барбекюта, чешми, множество места за 

палене на огън и други. Съоръженията в горския фонд се поддържат и почистват от ДЛС 

“Витошко-Студена”. Сметосъбирането и почистването е с достатъчна честота, за да 

не се задържат отпадъци. 

1.2.4. Почви и нарушени терени 

Основни почвени типове за общината са канелените горски и кафявите горски почви 

(Фиг.1.2.4.) с тяхните разновидности, а от азоналните почвени типове с най-голямо 

разпространение и значение са алувиално-ливадните и делувиално-ливадните почви, 

благоприятстващи отглеждането на овощни и зърнени култури и зеленчуци. Срещат се, 

макар и на отделни и малки петна, още смолници, хумусно-карбонатни почви (рендзини) и 

планинско-ливадни почви. Съгласно почвено - географското райониране на Р. България (по 

Нинов, 1997), Общината попада в Южнобългарска ксеротермална зона, среднобългарска 

подзона на канелените горски почви и смолниците, Софийско-Крайщенска провинция, 

район - Пернишка оградна нископланинска територия. Почвите на територията на 

провинцията са от I, II, III и IV бонитетна група, класове S1, S3, N1 и N2.  Ерозията има 

широко развитие.  

В по тесен обхват, на територията на гр. Перник и на непосредствено 

прилежащите му терени са разпространени Тип Наносни почви (Fluvisols, FL, FAO, 1988) 

(алувиални, алувиално – ливадни, алувиално – делувиални) и по-конкретно Подтип бедни 

наносни почви (Dystric Fluvisols, FLd) (алувиални) (по Нинов, 1997). 

Наносните почви (FL) са разпространени са по поречията на почти всички български 

реки, в конкретния случай по поречието на р. Струма, която преминава през гр. Перник. 

Наносните почви са се образували от младите наноси на реките, обрасли повече или по-

малко с растителност и обогатявани периодично с нови седиментни материали. Намират 

се в начална фаза на почвообразуване, имат само А хоризонт (от незабележим до 
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сравнително добре оформен), под него са наносни пластове от речен пясък и/или чакъли с 

различна дебелина и подреждане. Винаги са разпространени на заливната и първата 

надзаливна тераса на реките, имат плитки от 1  до 3 м подпочвени води, подложени са на 

периодично заливане, наводняване и отлагане на нов алувий.  

Бедните наносни почви (FLd) известни още като алувиални са подлагани на 

периодично заливане и имат много прост строеж – съставени са от слоеве с песъчлив или 

по-груб механичен състав. Липсва оформен хумусен хоризонт. Понякога в тях освен 

пластове се проследяват и погребани хоризонти или профили на други почви. 

 

Фиг.1.2.4. Почви 

 

 

Замърсени почви с тежки метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати, други замърсители 

В случая, почвите на територията на гр. Перник (там където са останали) са силно 

деградирали, нарушени и до голяма степен вече отстранени от съществуващото  

строителство. Поради наличното плътно застрояване и развита транспортна 

инфраструктура, почвите в границите на населеното място могат да се отнесат към 

категорията на антропогенно увредените земи и почви. Те се поделят на три класа: 

„нарушени”, „замърсени” и „деградирали”, както следва: 

Нарушени земи и почви. При тях механично са унищожени повърхностните почвени 

хоризонти или цялата почва, най – вече в резултат на мащабно строителство – жилищно, 

пътища, алеи, тротоари, спортни съоръжения, пром. площадки и пр. Такива именно са 

почвите на по-голямата площ от територията на гр. Перник.  
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Замърсените земи и почви в градския район са факт. Замърсяване с тежки метали 

може да се установи до по–големите и натоварени транспортни артерии, както и в 

района на кръстовищата. За по–големите градове с развита промишленост, към които 

може да се причисли и гр. Перник (въпреки че много от големите промишлени 

предприятия вече на работят) тенденцията е на завишени концентрации на олово, кадмий 

и цинк. Замърсяване с нефтопродукти е най–често в локални участъци - в близост до 

бензиностанции, гаражи, паркинги, също в района на ж.п. инфраструктури и др. 

Основната част от останалите свободни от застрояване терени с наличие на хумусен 

слой в границие на населеното място могат да бъдат отнесени към тези земи.  

Техногенно засоляване на почвите, като увреждане, обикновенно възниква край 

основната пътна мрежа. Предизвикано е от използването на соли в течно и твърдо 

състояние срещу заледяването на пътните платна. Видът на засоляването е сулфатно-

хлориден. 

За предотвратяване змърсяването на земите с пестициди общината е предприела 

необходимите мерки, като всички негодни за употреба пестициди са обезвредени 

посредством “Б-Б кубове”.  

 

Ерозирали почви 

Геоложкият строеж на Пернишката котловина и склоновете на оградните планини 

носят рискове от свлачища, срутища, поройни речни разливи. 

Особеностите на района не благоприятстват ветрова ерозия. Наклоните на 

терените, интензивността на валежите, както и почвените условия, са част от 

факторите, които определят интензивността на ерозията. Скоростта на ерозия е 

различна при различните типове растителна покривка, като незасетите обработваеми 

земи са подложени на около 30 пъти по-интензивни ерозионни процеси, в сравнение с почви 

под горска покривка. Естествената ерозия се ускорява под влияние на човешката дейност. 

На територията на Община Перник силно ерозиралите терени в резултат на 

добивната дейност.  

Физически нарушени почви; нарушени терени от добивни дейности, от изкопни работи и др. 

Големите подземни богатства на Пернишкия край са били отбелязани доста преди 

Освобождението от чужди геолози, преминаващи през българските земи. За първи път 

това в някаква степен е направено от френския геолог A. Boue (1789-1881 г.), който в 

периода 1836-38 е предприел три пътувания из Балканите. Първите данни за 

експлоатация на Пернишкия басейн датират от 1879 г., а издадената през 1906 г.от 

Министерството на търговията, промишлеността и труда геоложка карта 

(изключително пълна и вярна) слага  началото на активната есплоатация на въглищните 

залежи, първоначално от частни лица (например   Иван Грозев е разработил залежите 

около с. Мошино), а по-късно изключително от държавата.   Постепенно започва 

интензивната експлоатация на богатите въглищни залежи в пернишката околия, 

построена е ж.п. линията до София (1893 г.) и Перник става основния производител на 

въглища в страната. До 1960 г. производството на въглища е изключително интензивно 
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(примерно 70-80% от въглищата в страната), но по-късно поради изчерпване на 

въглищните залежи значението на тези мини намалява. Пернишките въглищата са 

блестящи кафяви и са определени като  ивичести предимно хумусни от нисък ранг А – 

суббитуминозни със средно качество за пласт B и Д и ниско качество за въглищния 

комплекс. 

На територията на общината се извършва геолого-проучвателна, минно-добивна и 

преработвателна дейност. Към настоящия момент по данни от Националния концесионен 

регистър са обявени следните концесии: 

С  Решение на Министерския съвет № 1006 от 24 ноември 2016 година "Мини 

открит въгледобив" ЕАД – Перник прехвърли на "Мин Индъстри" ЕООД - Перник (добавен 

с Анекс от 20.01.2017), изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за 

добив на твърди горива - кафяви въглища - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от 

Закона за подземните богатства, от находище "Пернишки въглищен басейн", община 

Перник, област Перник. 

С Решение за определяне на концесионер №286 от 06.04.2012 - за предоставяне на 

концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните 

богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена“, участък 

„Магстрой“, разположено в землищата на с. Студена и с. Витошко, община Перник, 

област Перник, на „Магстрой“ – ООД, София. 

С Решение  № 493 от 29 юли 2008 г. За предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни 

материали - доломити и доломитни варовици, от находище "Студена", участък 

"Благоустройствени строежи", в землището на с. Студена, община Перник, област 

Перник, на "Благоустройствени строежи" - ЕООД, Перник. 

С Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №870 от 

30.12.2008 - Решение № 870 от 30 декември 2008г. за предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства.строителни 

мате- риали.доломити, от находище „Пери., разположено в землището на с. Студена, 

община Перник, област Перник, на „Щрабаг“ ЕАД, София 

С Решение № 671 от 29 октомври 2008 г. за предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни 

материали - доломити, от находище "Студена", участък "Хидрострой 2", с. Студена, 

община Перник, област Перник, на "Хидрострой" - ООД, Перник. 

С Решение № 514 от 5 август 2008 г. за предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни 

материали - доломити, от находище "Студена", участък "Заводски строежи 2", с. 

Студена, община Перник, област Перник, на "Заводски строежи" - АД, Перник. 

С Решение № 529 от 12 август 2008 г. за предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни 

материали - доломити, от находище "Студена", участък "Хидрострой 1", разположено в 

землищата на с. Студена, община Перник, и с. Старо село и с. Друган, община Радомир, 

област перник, на "Хидрострой" - ООД, Перник. 

С Решение № 656 от 13 юли 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни 
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материали - доломити, от находище "Шумнатица", с. Студена, община Перник, област 

Перник, на "Мабастрой" - ЕООД, София. 

С Решение № 641 от 4 октомври 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни 

материали - доломити и доломитни варовици, от находище "Студена - кариера ГУСВ", с. 

Студена, община Перник, област Перник, на държавно предприятие "Строителство и 

възстановяване" – София. 

С Решение № 1020 от 22 декември 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства - строителни материали - трахиандезити, по чл. 2, т. 5 от закона за 

подземните богатства, от находище "Бремор", община Перник, област Перник, на "Грит-

Морел" - ЕООД, София. 

В Пернишкия въглищен басейн са установени тектонски нарушения. Преобладават 

разседите спропаднала северозападна страна. Амплитудата им е от 2-15 до 100-150 м. На 

територията на Общината са локализирани, картирани и регистрирани множество 

свлачищни обекти (над 34бр.) в урбанизираните територии. 

1.2.5. Защитени територии и биоразнообразие 

 

Гори - състояние, видово разнообразие, собственост, използване 

Природният ландшафт до голяма степен е променен от дейността на човека. 

Основните дървесни видове са дъб (благун, цер), акация, келяв габър и др. От храстите 

най-разпространени са глог, шипка, трънка, дрян, къпина и др. Общата територия на 

горския фонд в общината е 174 866 дка, 142 114 дка са горите със специално 

предназначение. Преобладават горите с издънков произход, разстроена структура и ниска 

продуктивност (ІІІ-V бонитет). Те се използват основно за добив на дърва за огрев. 

 

Таблица 1.2.5. 

 

Територия по фондове, в дка 

 Фондове България Община Перник 

Територия 111 001 902 484 213 

Земеделска земя 63 764 817 223 171 

Обработваема площ 49 769 279 162 878 

Поливна площ 7 453 548 5 213 

Горска 37 157 538 168 656 

Населени места 4 603 416 53 214 

Водни течения и водни площи 2 010 385 5 304 

За добив на полезни изкопаеми 2 710 867 30 618 

За транспорт и инфраструктура 754 879 3 250 
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В Пернишко растителната покривка се отличава с голямо разнобразие. Умерено 

континенталният климат и различната надморска височина, разнобразният воден режим 

и други фактори опредлят няколко растителни типа. Преобладават широколистните, 

ксеротермни дъбови гори. За високопланинския горски пояс са характерни иглолистните 

гори. Голяма част от горите са превърнати в обработваеми земи. В равнинните и 

хълмисти места преобладава тревната растителност. Край реките се развиват добре 

върбата и тополата. В предпланинските възвишения и височините до 1000-1200 м са 

застъпени широколистни листопадни съобщества от бук, дъб, ясен, глог, дрян, шипка, 

калина, леска, повет, габър и др. По най-високите места са застъпени иглолистни 

съобщества от черен бор, бяла мура, смърч и др. 

От културните видове са разространени: ябълката, сливата, крушата, орехът, 

вишнята, по-рядко черешата, дюлята, ягодата, мушмулата, малината, френското грозде, 

черницата. От зърнените култури – пшеницата, ръжта, царевицата, овесът, ечемикът, 

лимецът. Добре виреят още ленът, конопът, картофите, фасулът, слънчогледът, лещата, 

фият, еспарзетата, люцерната, грахът. 

Резерватът Острица е типично ботанически резерват. В него се опазват 

изключително голям брой редки растителни видове. Въпреки че територията на 

резервата е сравнително малка, в него са установени около 300 вида висши растения, от 

които над 250 вида са тревисти видове. 

От особено значение са тревните видове, които са най-голямото му богатство. Тук 

са представени тревни видове характерни за три континента — Европа, Азия и Африка. 

Срещат се българските ендемични видове урумово лале, урумов лопен, българско 

карамфилче и други. От балканските ендемични видове голям интерес представляват 

видовете райхенбахова перуника, главеста жълтуга, длановиден ветрогон и други. 

На територията на общината са поставени под защита на закона общо 5 вековни 

дървета в землищата на гр. Перник, с. Боснек и с. Рударци. 

На фиг.1.2.5.1. е дадена карта на растителността в района на Община Перник 

Фиг.1.2.5.1. Растителност 
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 Гори във фаза старост 

 Гори с висока консервационна стойност 

 Вековни гори 

 Защитени територии 

 Защитени зони от Натура 2000 

Защитени видове растения и животни 

Растителният и животинският свят притежават характерните особености за 

географския район. На фиг. 1.2.5.2. е дадена карта на фаунистичните райони на територията 

на Община Перник. 

Фиг.1.2.5.2. Животински свят 

 

 Западнобългарски фаунистичен район. 

 Централен високопланински фаунистичен район. 

 

От защитените растителни видове фигуриращи в Приложение 2 и 3 на ЗБР пред 

Дома за работа с деца в центъра на Перник растат около 40 екземпляра от красивата 

орхидея пърчовка (Himantoglossum caprinum). Видът е включен в новата Червена книга на 

Р. България, Том I – Растения (издание на БАН и МОСВ, 2011 г.) в категория „Уязвим” и в 

Приложение II на Дир. 93/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна. 
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Фауната, в т.ч. гръбначната, която е най-добре разпространеният тип фауна, и 

чийто природозащитен статус в България е най-добре регламентиран, в рaйона на 

община Перник е от видовете, характерни за най-ниските части на страната. 

От Херпетофауната в парковте, градините и междублоковите пространства рядко 

могат да се срещнат два вида гущери – зелен гущер (Lacerta viridis) и стенен гущер 

(Podarcis muralis), между дървеснтата растителност, при змиите между дървесната 

растителност на места смока мишкар (Elaphe longissima), а при земноводните мн. често 

в урбанизираните територии се среща зелената крастава жаба ( Bufо viridis ). Всичките 

са защитени по Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.  Руслото на река 

Струма предоставя и подходящи местообитания за голямата водна (Rana ridibunda) и 

зелената водна (R. esculenta) жаби, които нямат природозащитен статут, както и за 

обикновената водна змия (Natrix natrix).  

Дребните бозайници са представени предимно от гризачи като домашната мишка ( 

Mus domesticus ) и обикновен сив плъх ( Rattus norvegicus ), обикновената катерица ( Sciurus 

vulgaris ), може да се срещне и източноевропейският (белогръд) таралеж (Erinaceus 

concolor), който е включен в Приложение 3 на ЗБР. Срещат се и няколко вида прилепи, 

като е необходимо да се има предвид, че всички прилепи на територията на страната са 

защитени (Бернска конвенция, ЗБР и др.). На територията на град Перник от  едрата 

бозайна фауна са разпространени  предимно скитащи бездомни кучета и котки. 

Птиците, закономерно са и най – разпространените гръбначни на територията не 

само на територията на парковте, но и в урбанизираната част на гр. Перник. По - малка 

част са гнездящи, а повечето са временно приходящи при търсене на храна от съседни  

територии – от склоновете на Витоша, Голо Бърдо и др. Гнездящи по стрехите на много 

сгради  са бързолет (Apus apus), градска лястовица  ( Delichon  urbica ), домашен гълъб, 

домашно врабче и др., които ловуват или търсят храна в озеленените площи.  В  

парковете, градините и зелените крайградски територии добро местообитание намират  

кос (Turdus merula), поен дрозд (Turdus philomelos), черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla 

), градинска дърволазка ( Certhia brachydactyla ), сива мухоловка ( Muscicapa striata ),  голям  

синигер ( Parus major ), син синигер ( Parus caeruleus ), скорец ( Sturnus vulgaris ), сива врана 

( Corvus cornix ), сврака ( Pica pica ),  чинка ( Fringilla coelebs),  белогушо коприварче  

(Sylvia communis), сирийски (градински) пъстър кълвач (Picoides syriacus), зелен кълвач, 

обикновена кукувица ( Cuculus canorus ) зеленика (Chloris chloris ), къдънка (Carduelis 

carduelis), конопарче ( Carduelis canabina ), полска чучулига ( Alauda arvensis), от хищните 

чухъл ( Otus scops ), кукумявка ( Athene noctua), забулена сова (Tyto alba) и пр. По поречието 

на река Струма се срещат и множество птици свързани с водни местообитания – речен 

дъждосвирец (Charadrius dubius), бял щъркел (Ciconia ciconia) и др.  Почти всички от така 

описаните видове птици (без врабчета, гълъби, свраки и някои др.) са защитени видове по 

Приложение 3 на ЗБР, а някои и по Приложение 2. 

 

Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" е основано през 1967 г. със 

седалище с. Витошко. ДЛС " Витошко-Студена " се намира на обща площ от 16 174,6 ха 

от която 12 807,2 ха са гори и горски територии. 
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Горите и горските земи на ТП ”ДЛС Витошко-Студена” са разположени в две 

административни области (област Перник и област София) и три общини (Перник, 

Радомир, Самоков). 

Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" заема южните и югозападните 

склонове на планина Витоша. Граничи с ДГС „София”, ДГС „Самоков” и ДГС „Радомир”. 

Екологичните условия и добрата хранителна база благоприятстват развъждането 

на ценни видове дивеч. Основните ловностопански видове са: дива свиня, сърна, благороден 

елен, елен лопатар, муфлон, заек, яребица, фазан, лисица, вълк.Видове, обект на ловен 

туризъм 

На територията на общината се ловуват предимно следните видове животни: 

- дива свиня – разпространена е предимно в планинските зони, но се наблюдава и в 

полупланинските райони; 

- заек – разпространен е повсеместно; 

- сърна – среща се в планинските и полупланински района на територията на 

цялата община; 

- чакал – наблюдавани са отделни животни; 

- лисица – разпространена е повсеместно. 

Хищниците се ловуват целогодишно. Обект на ловен туризъм са и следните видове 

птици: 

- пъдпъдък – среща се в полетата, стърнища, изоставени ниви и други подобни; 

- яребица – поля, равнинни терени, изоставени ниви; 

- гривяк, гургулица – срещат се в откъслечни горички в равнините, планинските и 

полупланински райони; 

- водоплаващи птици – предимно различни видове патици – след миграцията 

обитават водоемите на територията на общината; 

- гъски – по време на миграцията се срещат около водоемите и житните ниви. 

Билки с търговско значение, находища, използване 

- див чесън /левурда/, находища: землищата на с. Кладница, с, Боснек; 

- синя хвойна, находища: землищата на с. Кладница, с, Боснек; 

- жълт кантарион, находища: – повсеместно разпространение; 

- червен кантарион – землищата на с. Кладница, с, Боснек; 

- обикновен риган – землищата на с. Кладница, с, Боснек, с.Люлин, с. Богданов дол 

и др.; 

- бял равнец – разпространен е повсеместно в големи количества; 

- еньовче – повсеместно разпространение; 

- шипка плод – повсеместно разпространение; 

- сапуниче – повсеместно разпространение; 

- миши уши – землищата на с. Кладница, с, Боснек; 

- бъз и липа – разпространени са повсеместно и имат голямо търговско значение.  

Защитени територии 

На територията на общината се намират следните защитени природни обекти от 

системата „Натура 2000“: 
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Koд на защитена 

зона 

Име на защитена 

зона 
Тип на защитена зона 

BG0000113 Витоша Защитена зона по директивата за птиците 

BG0000113 Витоша 
Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

BG0002101 Мещица Защитена зона по директивата за птиците 

BG0002089 Ноевци Защитена зона по директивата за птиците 

BG0001375 Острица 
Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

 

 

Характеристика на защитените територии в община Перник: 

ПП „Витоша”:   

Категория: Природен парк;   

Местоположение: с. Боснек, община Перник, област Перник;  с. Горна Диканя, 

община Радомир, област Перник;  с. Железница, община Столична, област София; 

с. Кладница, община Перник, област Перник;  с. Ковачевци, община Самоков, 

област София град;  с. Мърчаево, община Столична, област София; с. Рударци, 

община Перник, област Перник; гр. София, община Столична, област София; с. 

Чуйпетлово, община Перник, област Перник; с. Ярлово, община Самоков, област 

София град;   

Площ -  26606.60 хектара.   
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Документи на обявяване: Постановление на Министерски Съвет № 15422 от 

27.10.1934. Прекатегоризация със Заповед No.РД349 от 14.07.2000.   

Цели на обявяване -   Да се обявят за строго охранителен периметър и природен 

парк с резерватите в него, горите и пасбищата-яйлаци в планина Витоша. 

Документи за промяна: 1. Промяна в площта-увеличаване със Заповед No.РД-179 

от 01.03.2004; 2. Приемане на План за управление с Решение No.305 от 22.04.2005. 

ПП „Витоша” отстои в източна посока на 4 км по права въздушна линия от най-

близкия квартал на гр. Перник разположен от другата страна на пътя София - 

Кулата.  

Резерват „Острица”: 

Категория - Поддържан резерват;   

Местоположение - гр. Перник, община Перник, област Перник;  гр. Радомир, 

община Радомир, област Перник; Попада на територията на РИОСВ – Перник, пл. 

„Свети Иван Рилски” N 1Б;   

Площ - 136.30 хектара. 

Документи на обявяване - Заповед No.318 от 20.02.1961;  

Цели на обявяване -  Естествено находище на ценни растителни екземпляри; 

Документи за промяна - 1. Прекатегоризиране със Заповед No.318 от 20.02.1961; 

2. Промяна в площта-увеличаване със Заповед No.775 от 29.03.1972;  3. 

Прекатегоризиране със Заповед No.378 от 15.10.1999; 4. Приемане на План за 

управление със Заповед No.РД-590 от 04.07.2002; 

Поддържан резерват „Острица” отстои на 2,4 км в южна посока от най-близкия 

квартал на гр. Перник (кв. Калкас) в планината Голо бърдо; 

Град Перник не попада в границите и не е разположен в съседство или в 

непосредствена близост до защитени зони от Европейската екологична мрежа 2000. Най 

– близките такива са: 

Защитена зона BG 0000113 „Витоша”. Зоната е одобрена за защитена зона по 

Директиви 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО за 

опазване на  местообитанията и дивата флора и фауна с Решение на Министерски 

съвет № 122 от 02.03.2007 г. Разположена е върху площ от 27102.11 хектара, в 

административните граници на област София, област Перник и София град, в 

Югозападен район за планиране. Зоната е обявена по Директивата за птиците със 

Заповед № РД-763 от 28.10.2008. 

ЗЗ „Витоша” отстои в източна посока на 4 км по права въздушна линия от най-

близкия квартал на гр. Перник разположен от другата страна на пътя София - 

Кулата.  
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Защитена зона BG 0001375 – „Острица”.  Зоната е одобрена за защитена зона по 

Директива 92/43/ЕИО за опазване на  местообитанията и дивата флора и фауна, с 

решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. Зоната е разположена върху 

площ от 44 295 дка, в административните граници на област Перник, в 

Югозападен район за планиране. 

ЗЗ „Острица” отстои на 1,7 км в южна посока от най-близкия квартал на гр. 

Перник (кв. Калкас) в планината Голо бърдо; 

Защитена зона BG 0002101 „Мещица”. Зоната е одобрена за такава съгласно 

Директива 79/409/ ЕИО за опазване на дивите птици с Решение на МС  № 122 от 

02.03.2007 г. и е обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите № 

РД – 809/06.11.2008 г. (Обн. ДВ, бр. 108/19.12.2008 г.). Зоната е разположена върху 

площ от 34 163,20 дка. Тя попада в административните граници на две области - 

Перник и София в Югозападен район за планиране.  

ЗЗ „Мещица” отстои на 3 км в северозападна посока от най-близката махала на  гр. 

Перник (Бенева махала) и на 5,6 км от основната част на населеното място; 

1.2.6. Шум 

Шумът е комплекс от звуци, които действат неблагоприятно върху човешкия 

организъм. В хигиенно отношение в практиката се различават три вида шум – 

производствен, комунален (транспортен и уличен) и битов. И трите вида шум в 

зависимост от състава си (преобладаващата честота) биват нискочестотни (16-350 

херца), средночестотни (350-800 херца) и високочестотни (800-20 хиляди херца). Освен 

това се различават непрекъснат (с постоянно ниво) и прекъснат (импулсен) шум. 

Основен проблем, който се явява при контролираните в Община-Перник обекти е 

това, че се намират в жилищни зони, има намалена хигиенно-защитна зона и при спазване 

на нормата по границата на промишлената площадка (70 dBA) не се спазва граничната 

стойност за ниво на шум  в т.нар. „място на въздействие” – най-близко разположената 

жилищна или обществена сграда (55 dBA през деня и 45 dBA през нощта). В тази връзка 

операторите на тези инсталации са предприели допълнителни шумоизолиращи 

мероприятия. 

Най-съществен източник на шумово натоварване за гр.Перник се явява 

автомобилния транспорт в градската среда. Шумовото натоварване от индустриални 

източници и жп транспорт в гр. Перник е незначително. 

Шумовото натоварване е по-значително през деня и незначително през нощта. 

Няма изработена общинска програма за намаляване на шумовото натоварване. 

Промишлените източници, разположени на територията на Община Перник, не са 

включени в утвърдения от МОСВ списък за контрол на шумови нива, поради което няма 

данни от проведени измервания на шума. 
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1.2.7. Зелени площи в населените места  

Зелени площи в населените места - кв.м. на жител; видове растителност и 

състояние; поддържани или изоставени са; проблеми; за по-големите населени места - 

разпределение по квартали; налични площи, определени по устройствените планове за 

зелени площи; 

На територията на община  Перник има около 262.1 дка зелени площи, т.е на човек 

от населението се падат по около 2.9 кв.м. В състава на зелената система на гр. Перник 

влизат следните паркови площи: 

 „Централен градски парк” в най-западната част на града.  

 Парк „Христо Ботев” в южната част на града.  

 Паркова зона „Изток” в най-източната част на града.   

 Парк „Профилакториум” в най-югозападната част на града. 

Важно място в структурата на зелената система заемат и зелените площи с 

ограничено ползване и специално предназначение. Нормативите за площта на 

обществените озеленени площи за широко и специфично ползване, са определени в Наредба 

№ 7 /22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

Централният градски парк на град Перник е обявен за национален паметник на 

градинско-парковото изкуство с писмо №1000/03.07.1995г. на НИПК - София. Има 

изготвен проект за „Реконструкция на Централен градски парк и сервитутната му зона”, 

осъществяването на който ще допринесе за естетизиране на градската среда, създаване 

на благоприятни условия за спорт и отдих и поддържане и възстановяване на 

историческото наследство. 

Предвидена е реконструкцията и на паркова зона „Изток” със средства от 

бюджета на местната власт и структурни фондове на ЕС. Предвижда се реализирането 

на подробен паркоустройствен проект на паркова зона "Изток" - реконструкция на 

растителността, изграждане на открити спортни площадки, атракциони, дендрологичен 

кът, открити водни площи.  Подадена е проектна идея за финансиране разработването 

на проекта и неговото цялостно проектиране към МРРБ по програма „Регионално 

развитие”. 

Планирано е и изграждане на паркова зона „Драговец”. Предвижда се реализирането 

да включва реконструкция на растителността, изграждане на открити спортни 

площадки, атракциони, дендрологичен кът, открити водни площи и училище „на 

открито”. 

Голяма част от терените със специално предназначение - гробищни паркове на 

територията на общината са изчерпани.  

Като цяло зелената система се намира в добро състояние, но на места се нуждае 

от подмяна на остарелите вече дървета с млади насаждения. Предвижда се потенциално 

опасните, сухи и стари дървета да бъдат премахнати и подменени с нови. 
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От дървесните видове преобладават: липа, ясен, акация, конски кестен, чинар, 

айлант, бреза и някои иглолистни видове – ела, смърч, разположени предимно в група с 

широколистни видове.  

Зелената система се поддържа от специализирани фирми за озеленяване. 

Отстраняват се периодично счупените, изсъхнали и опасни дървета. Всяка година през 

пролетта и есента се прави засаждане на нови фиданки. Основният проблем, който се 

среща е тяхното опазване и липсата на култура у хората за съхраняване на 

новозасадените фиданки, храсти и цветни петна. 

Зелените площи са сравнително равномерно разположени по целия град, като най-

много са около центъра на града, а най-малко в кв. “Клепало”. В последните години много 

от живущите в блоковите жилищни комплекси сами участват в създаването на градини и 

полагат грижи за тях. 

В селата декоративните зелени площи се свеждат до декоративен кът в центъра на 

селото и засадени в група декоративни дървета и храсти, обикновено около чешмите или 

площада.  

Наличие на паркове за отдих извън населените места, статут, състояние, 

инфраструктура, посещаемост, осигуреност с транспорт 

1.2.8. Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения 

На територията на РИОСВ-Перник няма организиран пункт от Националната 

автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама фон и няма 

данни за състоянието на радиационния гама-фон. 

Счита се, че не са налични производства и дейности, които да излъчват радиация 

над пределно допустимите норми. 
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1.3. УПРАВЛЕНСКИ ФАКТОРИ 

1.3.1. Отговорности и задачи Общинска администрация - отговорности и задачи на комисии, 

отдели, сектори и отделни специалисти, които ги изпълняват 

Общинската администрация е органически свързана с общината, като 

административно-териториална единица, юридическо лице и самоуправляваща се 

териториална общност. Тя е правно-организационно единство, съвкупност от органи с 

обща и специална компетентност, ръководни длъжностни лица, както и 

административно–помощни органи, начело на които стои кметът на общината. 

Предназначението на тази администрация е да съдейства за осъществяване 

управлението на общината, като извършва преди всичко практически действия по 

реализиране правомощията на кмета на общината и Общинския съвет. 

При осъществяване на своята дейност общинската администрация се ръководи от 

принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация. Според 

дейностите, които извършва се разделя на обща и специализирана: 

1) Общата администрация осигурява технически дейността на кмета на общината, 

кметовете на кметства, Общинския съвет и неговите постоянни комисии, както и на 

специализираната администрация. Извършва дейности по административното 

обслужване на гражданите и юридическите лица 

2) Специализираната администрация включва звената, които подпомагат и 

осигуряват осъществяването на правомощията на кмета на общината, кметовете на 

кметства, Общинския съвет и неговите постоянни комисии. 

Общинската администрация е организирана в отдели и сектори. Числеността на 

специалистите и техническите лица в отделите и секторите се определя с приетата от 

Общинския съвет структура и се конкретизира в длъжностното разписание. 

Дейността, структурата, организацията на работа и състава на общинската 

администрация се определят с Устройствения правилник. Структурата на Общинската 

администрация е дадена на фиг.1.3.1. 
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Фиг.1.3.1. Структура на Общинската администрация 
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В Общинския съвет е създадена постоянна комисия по „Екология, земеделие и гори”, 

включваща 7 общински съветници.  
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Кадри, заети в дейностите по опазване на околната среда – отговорности 

В Oбщина Перник има двама специалисти “Екология” със задължения, включващи и 

управлението на отпадъците и един ландшафтен архитект със задължения, включващи 

опазването и управлението на зелената система на територията на Общината, заети в 

отдел “Инфраструктура, екология и озеленяване”, която е на подчинение на Главния 

инженер на Общината. 

Със Заповеди на кмета на Община Перник, на основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, са 

определени длъжностните лица, имащи право да установяват нарушения, а именно: 

- Експерт „Екология“ в отдел “Инфраструктура, екология и озеленяване”; 

- Ландшафтен архитект в отдел “Инфраструктура, екология и озеленяване”; 

- Служителите в отдел „Общински инспекторат”; 

- Кметовете и кметските наместници на населените места в Община Перник; 

Контрол по управление на отпадъците се прилага от регионалните структури на РИОСВ – 

Перник.  

В Община Перник се работи по всички възникнали проблеми и възложени задачи, по-важни 

от които са: 

- Работа във връзка с предписания, дадени от РИОСВ-Перник; 

- Работа и проверки по писмени молби, жалби и сигнали, постъпили по “горещия 

телефон” на община Перник за дейности водещи до увреждания на околната среда 

и нарушаващи санитарно-хигиенните изисквания; 

- Работа по разгласяване и организация на обществени обсъждания на доклади за 

ОВОС, както и изготвяне на становища по тях; 

- Контакти и съвместна работа с НПО, широката общественост и институциите с 

отношение към околната среда. 

- Контрол по опазването на декоративната дървесна и храстова растителност и 

тревните площи в населените места – елементи на зелената система на община 

Перник 

- Актуализиране и обновяване на общинската нормативна уредба с цел по-лесно и 

точно прилагане; 

- Работа по проекти - към настоящия момент Община Перник е основен партньор 

по изпълнението на няколко проекта, инициирани от различни местни 

неправителствени организации. 

Общински наредби в разглежданата област 

За територита на общината е в сила Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Перник в съответствие с чл.22 от ЗУО., с която се уреждат: 

- условията и реда за изхвърлянето, събирането включително разделното, 

транспортирането и обезвреждането на битовите, строителните и масово 

разпространените отпадъци на територията на общината 

- реда, условията и специалните изисквания за поддържане и опазване на чистотата 

на територията на община Перник, с оглед осигуряване условия за здравословна 

жизнена среда на гражданите 
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- задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между общинската 

администрация и лицата, извършващи дейностите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и улично почистване 

- задълженията на учрежденията, обществените организации, държавните, 

общинските или частните фирми, домсъветите на етажните собственици и на 

гражданите по отношение на опазване на околната среда и ежедневното 

почистване и поддържане чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и 

прилежащите им територии. 

Изготвена и утвърдена е Наредба за обществения ред на територията на община 

Перник където са уредени и условията и реда за опазване, и поддържане чистотата на 

обществените места, задълженията и правата на гражданите, и общинската 

администрация. 

Изготвена и утвърдена е Наредба за изграждане и опазване на зелената система  на 

територията на община Перник, където са уредени и условията и реда за опазване, 

развитие и поддържане елементите на зелената система наОбщината, задълженията и 

правата на гражданите, и общинската администрация. 

1.3.2. Сътрудничество 

Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни ведомства, от 

компетенциите, на които са въпросите по опазване на околната среда 

Контролната дейност на територията на общината се извършва от определените 

със Заповеди на кмета длъжностни лица, чиито компетенции са съгласно нормативната 

уредба. Упълномощените длъжностни лица водят превантивна политика за недопускане 

на големи отклонения от правилната организация на дейностите по опазване на околната 

среда. 

Отчетността е основен елемент на документирането и систематизирането на 

събраната информация за състоянието на компонентите и факторите на околната 

среда. Следвайки йерархичната схема на документиране, е необходимо всички физически и 

юридически лица, които извършват дейности, оказващи въздействие върху околната 

среда, да разработват и предоставят на общината нормативно указаната 

документация. Отчети, както и други документи, все още не се подават от всички 

причинители на замърсяване, което води до непълноти в събираната информация. 

Съвременната нормативна уредба дава възможност да се изгради една цялостна 

система за документиране. Спазването на разпоредбите на специализираните наредби ще 

осигури основната част от документирането на системата за опазване на околната 

среда. Все още обаче липсва съвременна система за обработка на данните. 

Друг елемент на отчетността и обмена на информация, са взетите с официални 

протоколи решения на назначените от кмета на общината комисии. Тези решения също 

не са обхванати в система за следене. 

Регионалните органи на централни ведомства, с които общината сътрудничи по 

въпросите за опазване на околната среда и които оказват контрол по всички извършвани 

дейности са: Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник, 

Регионалата здравна инспекция (РЗИ)- Перник. 
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Дейностите, свързани с налагането на санкции при установени нарушения на 

територията на Община Перник се извършват от инспекторите на РИОСВ-Перник.  

Сътрудничество в разглежданата област със съседни общини, бизнеса, НПО 

На този етап Община Перник работи съвместно с останалите общини от област  

Перник, предимно по проблемите, свързани с управлението на ТБО на територията на 

областта и управлението на Регионалната система за третиране на неопасни битови 

отпадъци на територията на Регион Перник. 

Община Перник осъществява добро взаимодействие с НПО с интереси към 

екологичните проблеми. Разработени са множество съвместни проекти с екологична 

насоченост. При реализирането на проектите активно участие взимат граждани, 

ученици, еко-клубове, фирми, както и бизнесмени. 

Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с опазване на 

околната среда – обхват на дейност и статут 

- Третиране на отпадъците 

Организираното сметосъбиране и извозване на територията на ОБЩИНА 

ПЕРНИК, се извършва от ДЗЗД „Перник Комунал“. 

- Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води 

“ВиК” ЕООД,  Перник управлява системата за водоснабдяване и канализация на 

населените места на територията на Общината. 

Във всяка община са организирани клонове, където се извършват експлоатацията и 

техническото обслужване, отчитането на водомерите и събирането на таксите. 

 

- Озеленяване и чистота в населените места 

С Наредба за изграждане и опазване на зелената система  на територията на 

община Перник са уредени условията и реда за опазване, устройство, развитие и 

поддържане на елементите на зелената система, задълженията и правата на 

гражданите и общинската администрация, с оглед осигуряване на зелена и екологична 

жизнена среда. 

Учрежденията, обществените организации, държавните, общинските или частни 

фирми, домсъветите на етажните собственици и гражданите имат задължения по 

отношение опазване на околната среда, за ежедневно почистване и поддържане 

чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии. 

Опазването, реконструкцията и обогатяването на зелената система на 

територията на общината се извършва от фирми-изпълнители по договори за текуща 

поддръжка на общински зелени площи и от кметствата по места. Поддръжката на 

зелената система на територията на общината се извършва чрез различни дейности 

като засаждане на нови фиданки, сеч и саниране на стари и потенциално опасни дървета, 

реконструкция и внасяне на нова растителност, сезонно зацветяване на общинския 

център, косене, поливане и др. 
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1.3.3. Информиране на обществеността 

Използвани подходи и механизми 

За целта са ангажирани компетентни в тази област длъжностни лица, които 

системно да работят за повишаване на екологичната култура и екологичното съзнание на 

по-голямата част от населението на общината. Като успешни първи стъпки на община 

Перник в това отношение може да бъде оценено доброто взаимодействие с НПО с 

интереси към екологичните проблеми, съвместно с които са разработени множество 

проекти с екологична насоченост, в които активно участие взимат граждани, ученици, 

еко-клубове, фирми, бизнесмени. 

Въпреки целенасочената и постоянна работа на общинската администрация, все 

още няма формирано правилно отношение на гражданите към опазването на околната 

среда, няма създадени съзнателни навици за управление на дейностите свързани с 

третиране на отпадъците. 

Основните усилия при информиране и работа с обществеността, са насочени 

именно към промяна на нагласата и съзнанието на гражданите по отношение опазването 

на околната среда. На този етап се постигат все още незначителни резултати, поради 

което се налага прилагането на принудителни и наказателни мерки. 
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1.4. ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ 

1.4.1. Промишленост 

Състояние и очаквано развитие на общината 

В град Перник има няколко производствени територии “Стомана”, зона “Кристал”, 

голяма част от кв. „Мошино, както и  терените около ЖП гара разпределителна. 

Рудниците и мините със своята въгледобивна дейност също се причисляват и анализират 

като промишлена активна зона. Те заемат цялата северна част над градската 

строителна граница. Зоните са  локализирани разпръснато в градската структура, 

следвайки линията на скоростната магистрала и заемат голяма площ.  

Зона “Стомана” е разположена от западната страна кв.“Църква“, южно от 

скоростната магистрала. 

Индустриалната зона на кв. „Мошино“ граничи с кв‘Изток“ на север и с парковата 

зона, която изпълнява ролята на буфер между производството и жилищната зона на 

изток. Локализирана е от северната страна на скоростната магистрала. 

Зона “Кристал” е разположена в западната част на града, по поречието на река 

Струма, в близост до крепостта “Кракра”. 

Икономиката на град Перник претърпява изменения през последните няколко 

години. Около 2000 г. производството на метали, въгледобивът и енергетиката все още 

доминират и дават облика на града като център на тежките индустрии. Понастоящем 

тези дейности продължават да се развиват и остават структуроопределящи, особено 

металообработването, но сред най-големите компании се класират и такива от други 

дейности. 

Сред фирмите осигуряващи най-голям брой работни места са „Мини открит 

въгледобив“ с персонал от около 1 000 души, „Стомана Индъстри“ с около 800 души, 

„Топлофикация Перник“ с около 540 души, МБАЛ „Рахила Ангелова“ с около 520 души. От 

по-новите предприятия по-големите са „С.У.П. – България“ с около 1 400 души  персонал 

и „Сами-М“ с около 220 души. 

В дейностите, свързани с металургия и производство на метални изделия, са 

следните предприятия: 

 „Стомана Индъстри“ АД – произвежда стоманени блокове, първични форми и 

полупродукти от нелегирана стомана, горещо валцувани пръти и ковани леки профили, 

елементи за релсови пътища, тел от нелегирана стомана и т.н. 

 „Терс Мошино“ ЕООД – ремонт на парни котли. 

В дейностите по производство на машини и оборудване са следните фирми: 

 „Колхида метал“ АД – произвежда разнообразни изделия, като метални 

конструкции, ролки за транспортни ленти, заграждения за животновъдството, други 

конструкции и профили. 

 „ЗГГМ“ АД – произвежда универсални стругове. 

При текстила и текстилните изделия и производството на облекла представители в 

града са: 
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 „С.У.П. България“ ООД – собственост на гръцка компания, произвежда изделия на 

шивашката промишленост – бански костюми, бельо и фитнес облекла. 

 В този сектор са и следните предприятия „Демо – България“ АД, „Трикотекс – 98“ 

ООД, „Ропатекс“ ООД, „Фотис“ ООД, „Маркаста“ ЕООД, „Захитекс“ ЕООД, ЕТ 

„Десислава Георгиева – Девас“, като основната част от продукцията им е на ишлеме за 

външните пазари. 

В град Перник е застъпено и месопреработването чрез фирмите „Сами-М“ ЕООД, 

„Прим“ ООД, „Колбасо“ ООД, които произвеждат кайма, малотрайни и сухи колбаси, 

месни полуфабрикати и др., като утвърждават своите марки на българския пазар. 

При производството на сладкарски изделия основен представител е фирма „Бим Ас“ 

ООД, докато при другите типове хранителни продукти „Пуратос-Бюлгари“ АД 

произвежда различни видове хляб. 

„Дървоекспорт“ ООД обработва дървен материал и произвежда изделия от него 

като палети, дъски и др. 

Благоприятните природо-географски условия, потенциалните икономически и 

инвестиционни възможности, утвърдените социални и културни традиции, са 

предпоставка за устойчиво и балансирано развитие на общината. Основните цели са 

свързани с ефективно използване на наличните потенциали и предимства за: 

- развитие на малки и средни предприятия; 

- преодоляване на негативните процеси в селското стопанство; 

- доизграждане на общинската инфраструктура; 

- съхранение и експониране на културно-историческото наследство. 

 

Съществуващата икономическа структура и динамиката на предвижданите 

изменения, не създават условия за нарушаване на екологичната характеристика в района. 

Разработването и реализацията на залегналите в общинската стратегия за развитие 

мероприятия, както и осъществяването на мерките за решаване на съществуващите 

проблеми, ще доведат до подобряване качествата на околната среда.  

Структуроопределящи отрасли 

Структуроопределящи видове промишленост за общината са: 

- Добивната и преработвателната промишленост  

- Трикотажната 

- Шивашката 

- Обувната 

- Хранително-вкусовата 

- Строителството и производството на керамични изделия 

 

В Перник се добиват кафяви въглища, произвеждат се висококачествена стомана, 

прокат и изделия от него, стоманени профили и строително желязо, голямогабаритни 

металообработващи машини, за добив и обработка на скалнооблицовъчни материали, 

съоръжения за бензиностанции и оборудване на асфалтови бази, токоизправители, 

електронни елементи - магнити и ферити, различни видове стъкла и цимент.  Висок е 
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относителният дял на териториите, от които се добиват полезни изкопаеми - 11.7%, а 

9.6% заемат населените места. 

Леката промишленост е представена от производството на трикотажни изделия.. 

От общия брой декларирали дейност стопански субекти 98% са МСП, 95% са микро-

фирми. 

Основната част от предприятията са разположени в град  Перник, където е 

обособена промишлена зона “Стомана”, разпределена между 35 малки частни фирми. 

Раздробяването на собствеността и свързаната с това поява на малки и много малки 

предприятия много често довежда до унищожаване, изхабяване и разбиване на сгради и 

инженерна инфраструктура, което е нецелесъобразно за бъдещото устройствено 

развитие на града. Срещат се функциониращи предприятия с частично обновена и 

реконструирана материална база, но в по-голямата си част реконструкцията на 

предприятията е забавена. 

Съществените производствени дейности, както и внедряването на нови, 

предопределя прилагането на адекватни мероприятия за опазване на околната среда, 

изграждането на зелени защитни зони, както и поддържане на непрекъснат мониторинг 

и контрол. 

По експертни данни, капацитетните възможности на зоната са за 10 000 заети 

работни места, но тенденциите са да се върви към производство с иновации с по-малка 

заетост. 

Нараства броят на малките предприятия в областта на хранително-вкусовата 

промишленост - мандри, хлебопекарни, колбасарници, цехове за закуски и др. 

По-големи предприятия и развита инфраструктура извън Перник има в гр. 

Батановци. Въпреки малкия им брой и ограниченото количество образувани отпадъци, 

някои предприятия създават проблеми поради отдалечеността от депото за битови 

отпадъци в административния център, което затруднява контролирането им. 

През последните години на строителния пазар се появиха голям брой малки фирми, 

които от една страна доведоха до нарушаване на монопола на големите фирми, но от 

друга - е много трудно да бъдат контролирани - работят на малки обекти с малко 

работна ръка и техника и ползват услуги (вкл. и транспортни) на други фирми или 

еднолични търговци, които също е трудно да бъдат установени и контролирани.  

Относителен дял в икономиката на общината на отрасли, чието развитие зависи 

от състоянието на околната среда 

Особено значение за моментното състояние и перспективите за развитие на 

общината оказват туризма и селското стопанство, които влияят или могат да повлияят 

върху състоянието на околната среда. 

Туризъм 

Благоприятни са условията за развитие на културен, селски и зимен туризъм. На 

територията на общината има добри балнеоложки условия. Топлите минерални извори, в 

съчетание с рехабилитационните центрове, дават възможност да се извършват 

процедури за лечение на редица заболявания.  

Създадени са условия за развитие на: 
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- Планински туризъм - наличието на планински хижи и заслони, трайно маркирани 

маршрути в планината Витоша дават възможност за развитие на туризма; 

- Зимни спортове – гр. Перник е изходен пункт за практикуване на зимни спортове в пл. 

Витоша; 

- Екотуризъм - в региона има добри условия за развитие на екотуризма. 

 

Селско стопанство 

Териториалните условия за развитие на селското стопанство са разнообразни. Общината 

попада в зона на преходно-континентален климат и средиземноморско влияние /главно по 

течението на река Струма/. Тези условия определят изключителната възможност за 

развитие на овощарството. Регионът е с доказани традиции, датиращи от миналото. 

Особеностите на почвата, в съчетание с климата определят забележителните 

вкусови качества на плодовете /ябълки, череши, сливи, круши и др. /, които се отличават с 

най-високо сухо съдържание и плодови аромати, в сравнение с произведените такива в 

Европа. 

Селското стопанство има подчинено значение за икономиката. Причините за това се 

крият в ограничения териториален ресурс и разнообразния релеф. Отрасловата 

структура на селското стопанство има растениевъдно-животновъден характер. 

Съпоставката между капацитетните възможности на фирмите от хранително-

вкусовия комплекс и суровинния потенциал, показват съществуването на определено 

несъответствие. Капацитетът на производствените мощности е много по-голям от 

количеството на произведената селскостопанска продукция. Това води до увеличаване на 

транспортните разходи, което дава неблагоприятно отражение върху финансовите 

резултати на фирмите от хранително-вкусовата промишленост. 

Типичното за селското стопанство, с изключение на овощарството, е, че в момента 

задоволява преди всичко отделните домакинства. Това в най-висока степен важи за 

животновъдството 

Основната задача в развитието на селското стопанство е възстановяване на 

традициите в овощарството в община Перник. В районите с потенциал за лозарство се 

наблюдава повишен интерес към създаване на нови площи лозя. 

Животновъдството в областта е застъпено в отраслите овцевъдство, свиневъдство, 

птицевъдство и говедовъдство. Добрите природо-климатични дадености предлагат 

условия за развитието на високопланинско и екологично чисто животновъдство. В 

момента са застъпени основно частните животновъдни ферми и по-малко частни 

сдружения и кооперации. Наблюдава се стремеж в частните стопани към затваряне на 

цикъла от производството на селскостопанска продукция. Това е един голям потенциал за 

насочване на инвестиции в селското стопанство, което ще доведе до разширяване на 

производството, модернизиране на процеса, повишаване качеството на продукцията и 

доближаване до изискванията и стандартите на ЕС. 

 

1.4.2. Инфраструктура 
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Комплексното развитие на техническата инфраструктура и урбанизираните територии 

за достигане на европейските стандарти, са основа и предпоставка за развитие на 

бизнеса, посредством: 

- европейски транспортни коридори; 

- автомобилни /транснационални, национални и общински пътища/, железопътни 

комуникации, чартърни летища; 

- подобряване и оптимизиране на достъпа до регионално значими обекти – природни, 

културно-исторически, социални и бизнес –локации; 

- развитие на газопреносната мрежа и газоснабдяването – в промишления, 

обществения, социалния и в битовия сектори; 

- електроснабдяване и електроразпределение; развитие на алтернативни енергийни 

източници; 

- развитие на конкурентен телекомуникационен сектор – мрежа от трансгранични и 

вътрешно регионални оптични кабели, GSM-оператори и интернет доставчици; 

- водоснабдяване и канализация; 

- изграждане на пречиствателни станции за питейна вода /ПСПВ/ и пречиствателни 

станции за отпадни води /ПСОВ/; 

- хидромелиоративна система - основа за развитие на конкурентно земеделие; 

- експлоатация на регионалното депо за ТБО; 

- устройствено планиране и развитие на нови селищни зони, в съседство на 

проблемни интензивно населени селищни квартали, с нерегламентирано 

строителство и неизградени инфраструктурни мрежи. 

Община Перник е с територия 484.2 кв.км. Тя съставлява 31,44 % от общата площ 

на област  Перник. Общината обхваща 24 селища, от които 2 града и 22 села.  

Най-голям дял от територията на населените места заемат горските площи 

следвани от обработваемата площ, урбанизирани територии и водни площи.  

В Приложение № 9 е дадена пътна карта. В Таблица 1.4.2.1. е дадена дължината на 

републиканските пътища на територията на Община Перник. 

 Таблица 1.4.2.1.  

Дължина на републиканските пътища на територията на община Перник 

 

 

Територията на община Перник се обслужва основно от автомобилен транспорт, чрез 

който се осъществяват по-голямата част от икономическите връзки и пътуванията между 

населените места. Автомобилните пътища са приоритет от развитието на 

І клас ІІ клас ІІІ клас Пътни връзки Общо 

Дължина, 

км 

% Дължина, 

км 

% Дължина, 

км 

% Дължина, 

км 

% Дължина, 

км 

% 

42.945 38.8 15.300 13.8 38.2 34.6 14.040 12.7 110.525 100 
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транспортната мрежа на областта. В Таблица 1.4.2.2. е дадена дължината на 

републикански пътища на територията на община Перник, а в таблица 1.4.2.3. състояние 

им. 

 

Таблица 1.4.2.2.  

Асфалтирани републикански пътища на територията на община Перник 

Част от изградената третокласна пътна мрежа е без асфалтова настилка, а 

голяма част от нея е с настилка с лошо състояние. 

Таблица 1.4.2.3. 

С настилка Без 

настилка Добро Средно Лошо 
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Планинският и полупланински релеф се е отразил както върху железопътната 

мрежа на Югозападния планов район, така и върху жп мрежата на община Перник. Тази 

мрежа не покрива равномерно територията, като по-важните оси са София-Гюешево и 

София-Кулата. 

Входящото, изходящото и транзитното движение на град Перник на трите главни 

вход-изхода на града е с най-голямо натоварване, към двете автомагистрали – АМ 

„Люлин” и АМ „Струма”. Най-натоварен е южния околовръстен път, който съвпада с 

трасето на главен път Е871 (I-6). 

Географското местоположение на областта и близостта до гр. София предполага 

проектиране и строителство на нови съоръжения и терминали от европейски тип, в 

района на гр. Перник и други населени места по протежението на транспортните 

коридори. 

В голяма част от територията на Перник няма условия за равноправно ползване на 

пътната мрежа от всички участници в движението. Създаването на рискови ситуации е 

съвкупност от културата на водачите и безопасната улична мрежа. 

Глобалните проблеми за комуникационно-транспортната инфраструктура при 

преминаването през град Перник се пораждат от потребители извън града, които 

І клас ІІ клас ІІІ клас Пътни връзки Общо 

Дължина, 

км 

% Дължина, 

км 

% Дължина, 

км 

% Дължина, 

км 

% Дължина, 

км 

% 

42.945 41.8 15.300 14.9 30.5 29.7 14.040 13.7 102.825 100 
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използват наличната улична мрежа на града. Решаването на този проблем ще стане, чрез 

доизграждане на транспортната инфраструктура и на стабилизирани обходни трасета.  

Локалните проблеми за комуникационно-транспортната инфраструктура се пораждат 

от града, поради което е необходимо да се доизградят и модернизират основните 

трасета на ПУМ и да се използват средствата за устойчива пътна безопасност, като 

функционалност, хомогенност, предсказуемост, толерантност и правилна преценка.  

1.5. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.5.1. Бюджет 

Общинския бюджет, като основен източник на финансиране на общинските дейности, е и 

инструмент за подпомагане на местното развитие и съществува тясна връзка по 

отношение на съставянето му и плана за стратегическо развитие. 

През 2016 година в приход на бюджета на ОБЩИНА ПЕРНИК са постъпили общо 27 194 

166 лева. Приходите се делят на приходи с държавен характер и приходи с общински 

характер. 

1. ПРИХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР СА В РАЗМЕР НА 27 214 724  ЛВ. и се формират от: 

Обща субсидия и др. трансф. за държавни дейности  24 818 066 лв. 

Целеви трансфери /субвенции/  1 726 950 лв. 

Други получени целеви субсидии  0 лв. 

Трансфер от други бюджети  476 972 лв. 

Временни безлихвени заеми  

между бюджетни и извънбюджетни сметки  3 115 лв. 

Временно съхранявани средства и средства на разпореждане 58 748 лв. 

Друго финансиране   0 лв. 

2. Приходите с общински характер са в размер на 25 975 548 лв.  и се формират от: 

Данъчни приходи  7 756 868 лв. 

Неданъчни приходи  12 394 026 лв. 

Обща изравнителна субсидия  2 852 400 лв. 

Целеви субсидии за капиталови разходи  950 100 лв. 

Трансфери от други бюджети  1 586 007 лв. 

Целеви трансфери /субвенции/ 0лв. 

Възстановен трансфер 687 078 лв. 

Временни безлихвени заеми  

между бюджетни и извънбюджетни сметки  -348 034лв. 

Получени краткосрочни заеми  -395 217 лв. 

от др. банки и др. лица в страната/ФЛАГ/  0 лв. 

Задължения по финансов лизинг и търговски кредит  

към местни лица  0 лв. 

Получени/възстановени временни безлихвени  

заеми от набирателни сметки  52 117 лв. 

Друго финансиране  -991лв. 

Остатък в началото на годината  
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по бюджетни валутни сметки  0 лв. 

Остатък в лева по срочни депозити  694 лв. 
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1.5.2. Приходи 

Водещото и определящо при местните дейности, в т.ч. и екологията, са собствените 

приходи. Размера на приходите определя вида, обхвата и качеството на предоставяните 

местни услуги. 

Основни източници на приходи в общинския бюджет, свързани с околната среда са: 

- Приходи от такса „Битови отпадъци” ; 

- Средствата постъпващи от РИОСВ - Перник от санкции на замърсители на 

територията на общината; 

- Средствата от наложени санкции от общинските актосъставители за нарушения по 

общинските наредби. 

Ежегодно в бюджета на община Перник се определят сумите за: 

- такса за сметосъбиране и сметоизвозване; 

- средства за закупуване и ремонт на съдове за сметосъбиране; 

- почистване на уличните платна, площадите, алеите и парковете в населените места, 

предназначени за обществено ползване; 

- такса по обработка на сметища и обезвреждане на битови отпадъци в депото; 

- поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци. 

 

В община Перник за последните години са събрани (Таблица 1.5.2.1.) следните суми от такса 

смет (данните са от бюджетите на общината за съответните години): 

Таблица 1.5.2.1. 

Година Общински приходи от такса смет в лв. 

2012 5 551 740 

2013 5 066 478 

2014 6 209 736 

2015 6 227 874 

2016 6 789 098 

 

До момента не съществува обвързаност между количеството на образуваните отпадъци 

в домакинствата и такса „битови отпадъци”. 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”. 

1.5.3. Разходи 

Бюджетните разходи на общината са предназначени за задоволяване на социалните, 

образователните, благоустройствените, инфраструктурни и други потребности на 

населението в общината. Обемът и структурата на бюджетните разходи зависят от 

множество натурални показатели, като численост на персонала, брой учащи се, 
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състояние и развитие на общинската инфраструктура и др. Най-важният лимитиращ 

фактор за техния обем е размерът на действително постъпилите в бюджета приходи. 

 

В разходите (таблица 1.5.2.2.) за извършваното на територията на общината 

сметопочистване, се включват: 

- разходи за сметоизвозване; 

- разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци; 

- разходи за поддържане на депото; 

- разходи за поддържане временните претоварни площадки за битови отпадъци. 

Таблица 1.5.2.2. Разходи по бюджета на Община Перник по функции за 2016 г. 

 

      

№ 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ФУНКЦИИТЕ  

ДЪРЖАВНИ  

ДЕЙНОСТИ 
ДОФИНАНСИРАНЕ 

МЕСТНИ 

ДЕЙНОСТИ 

ОБЩО ПО 

БЮДЖЕТА 

План 2016 План 2016 План 2016 План 2016 

1. 2. 3 4 5 6 

1. Общинска администрация 1 789 300 887 855 1 985 773 4 662 928 

  ФРЗ 1 470 111 618 803   2 088 914 

  издръжка 319 189 269 052 1985773 2 574 014 

2 Общински съвет     775 794 775 794 

  ФРЗ     33 242 33 242 

  издръжка     742 552 742 552 

3 Отбрана и сигурност 236 129   43 194 279 323 

  ФРЗ 86 975     86 975 

  издръжка 149 154   43 194 192 348 

4 Образование 18 228 958 230 000 1 605 762 20 064 720 

  ФРЗ  и издръжка 18 228 958 230 000 1 605 762 20 064 720 

5 Здравеопазване 1 249 458   360 000 1 609 458 

  ФРЗ 971 688     971 688 

  издръжка 277 770   360 000 637 770 

6 Социално осигуряване и грижи 1 233 793 5 000 381 049 1 619 842 

  ФРЗ 673 729   122 102 795 831 

  издръжка 560 064 5 000 258 947 824 011 

   - в т. ч ДСП     338 049 338 049 

  ФРЗ     122 102 122 102 

  издръжка     215 947 215 947 

7 Жилищно строителство и БКС     11 172 204 11 172 204 

  издръжка     11 172 204 11 172 204 

8 Почивно дело, култура и рел.дейн. 1 269 774 20 000 954 329 2 244 103 
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  ФРЗ 445 876   470 873 916 749 

  издръжка 823 898 20 000 183 456 1 027 354 

    в т.ч.Спортна дейност     300 000 300 000 

9 Икономически дейности и услуги     4 925 915 4 925 915 

  Ремонт и поддърж. пътища     1 269 417 1 269 417 

  издръжка     1 269 417 1 269 417 

  Други дейности по икономиката     1 110 046 1 110 046 

  издръжка     1 110 046 1 110 046 

  Транспорт и съобщения     150 000 150 000 

  издръжка     150 000 150 000 

  Туризъм     3 000 3 000 

  издръжка     3 000 3 000 

  Общински пазари     200 000 200 000 

  ФРЗ     91 642 91 642 

  издръжка     108 358 108 358 

  Младежки дейности     125 000 125 000 

  ФРЗ     57 915 57 915 

  издръжка     67 085 67 085 

  ОП"ОССТО"     850 000 850 000 

  ФРЗ     383 868 383 868 

  издръжка     466 132 466 132 

  ОП " Столово хранене"     274 000 274 000 

  ФРЗ     74 268 74 268 

  издръжка     199 732 199 732 

  ОП " Обредни дейности "     110 000 110 000 

  ФРЗ     58 715 58 715 

  издръжка     51 285 51 285 

  ОП "Обслужващи дейности"     569 452 569 452 

  ФРЗ     485 199 485 199 

  издръжка     84 253 84 253 

  ОП"Флор"     215 000 215 000 

  ФРЗ     179 880 179 880 

  издръжка     35 120 35 120 

  ОП"Градски транспорт"     50 000 50 000 

  ФРЗ     26 217 26 217 

  издръжка     23 783 23 783 

10 

Разходи за лихви по заеми в 

страната     150 000 150 000 

11 Придобиване на ДМА 768 148   4 743 728 5 511 876 

12 Бюджетни  проекти  - пр.остатък 87 574   0 87 574 

13 Резерв     200 000 200 000 

  ОБЩО ПО БЮДЖЕТА: 24 863 133 1 142 855 27 297 748 53 303 736 

 

Разходите по депониране са относително високи, но в някои случаи не покриват напълно 

разходите за опазване на околната среда. 

1.5.4. Такси 

Нивото на таксите за услуги в областта на управление на отпадъците и водите, 

сравнено със средното за страната, показва че те са недостатъчен източник за 

покриване на основните разходи. 
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За 2017 година е определена такса битови отпадъци в размер на 2.25 промила за 

жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия и 6,5 промила за нежилищни имоти 

на граждани и предприятия. 

Предвидени са различни облекчения, включително до пълно освобождаване от такса 

битови отпадъци, за имоти намиращи се в населени места, в които няма организирано 

сметоизвозване. За случаите, в които няма да се използва организираното от общината 

сметоизвозване, ежегодно се определят такси за ползване, като цената е за брой 

контейнери и кофи. Този принцип е бил следван и през предходните години. 

Събираемостта на тези такси в община Перник към м. април 2017г. възлиза на 52 %.  

Приходите от събираните такси за смет са недостатъчен източник за покриване на 

основните разходи по третиране на твърдите битови отпадъци. 

Суми се събрат и от такси и глоби за нарушаване на Закона за управление на отпадъците 

и нарушаване на наредбите, приети на Общински съвет. Сумите се използват за 

мероприятията, предвидени по настоящата програма, както и по програмата за 

управление на отпадъците. 
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1.6. ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.6.1. Население на общината 

Общият брой на населението в общината и в региона през годините 2001 г.; 2011; 2014; 2015, 

са дадени в Таблица 1.6.1.1. 

Таблица 1.6.1.1. 

 Брой на населението към:  Прираст 

(%) 

Прираст 

(%) 

Прираст 

(%) 

01.03.2001 01.02.2011 31.12.2014 31.12.2015 2001-

2011г. 

2001-

2014г. 

2001-

2015г. 

България 7 928 901 7 364 570 7 202 198 7 153 784 - 7,1% - 9,2% -9,8% 

Югозападен 

район 
2 097 621 2 132 848 2 125 212 2 121 185 1,7% 1,3% 1,1% 

Област 

Перник 
149 832 133 530 127 048 125 456 -10,9% -15,2% -16,3% 

Община 

Перник 
104 625 97 181 92 544 91 240 -7,1% -11,5% -12,8% 

 

Изхождайки от ситуацията, че голям брой от жителите на общината подават 

некоректна информация за временна и постоянна адресна регистрация, може да бъде 

определено вероятно съотношение градско-селско население около 70:30, като 

съотношението търпи изменение в сезонен аспект. 

Голямата площ на общината, големият брой населени места и отдалечеността на 

значителен брой от тях от общинския център, правят управлението и обслужването им 

доста сложно. 

В краткосрочен и средносрочен план не се очакват съществени изменения в броя на 

населението. Предвижда се запазване на тенденциите за нарастване на концентрацията 

на населението на територия с радиус до около 10 км от общинския център. В средно-и 

дългосрочен план ще се запазят относително стабилните темпове на нарастване на дела 

на градското население, включително и чрез приобщаване на села като квартали на града. 

Ще продължи намаляването на жителите на малките и отдалечени села. 

Населението на общината е около 90 000 жители. Регионът е етнически чист 

(Таблица 1.6.1.2.), като основна религия е християнството. В общината са изградени много 

църкви и манастири с национално и международно значение. 

Таблица 1.6.1.2. 

Територия Етническа група Не се самоопределят 

Българска Турска Ромска Друга 
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България 84.8% 8.8 4.9 0.7 0.8 

Област Перник 96.4 0.2 2.8 0.2 0.4 

Община Перник 97.4 0.2 2.0 0.2 0.3 

1.6.2. Миграция 

През топлото полугодие се наблюдава, макар и минимално, нарастване на 

обитателите на селата за сметка на населението в градовете, и главно на гр. Перник. 

Този процес трудно може да бъде анализиран и интерпретиран с помощта на 

статистически данни, тъй като не винаги временно пребиваващите са адресно 

регистрирани. По наблюдения на кметовете и представители на общинската 

администрация, увеличеният брой на населението в селата през лятото е от 1 до 10 % от 

броя на постоянно живеещото население в селата. Поради постоянно влошаващата се 

възрастова структура, селското население естествено намалява. 

Таблица 1.6.2.1. 

Миграция 

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Заселени  

/бр./ 
2769 2836 1066 1476 1392 1528 1287 1750 1307 1371 1776 1046 891 928 1023 

Изселени 

/бр./ 
2252 2772 1580 2456 1851 1831 1110 2007 1209 1611 2260 1412 1220 1323 1624 

Механичен 

прираст 

/бр./ 

517 64 -514 -980 -459 -303 177 -257 98 -240 -484 -366 -329 -396 -601 

Механичното движение в  Пернишка област – заселване и изселване, свързано с 

учебен процес, с промяна на месторабота и др. е с устойчива неблагоприятна тенденция. 

Механичният прираст е отрицателен. 

Тенденциите (Таблица 1.6.2.2.) по отношение на естествения прираст в общината, са 

устойчиво негативни в периода 1999 г – 2003 г., като по-силно е изразена миграцията. За 

периода 2009 – 2011 г. се наблюдава относително стабилизиране и намаляване на 

отрицателните стойности на прираста. 

Таблица 1.6.2.2. 

Естествен прираст 

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Живородени 

/бр./ 
782 701 653 656 692 794 748 803 809 927 856 778 736 703 703 

Умрели /бр./ 1528 1363 1439 1454 1454 1458 1489 1470 1499 1433 1467 1521 1509 1460 1448 

Естествен 
-746 -662 -786 -798 -762 -664 -741 -667 -690 -506 -611 -743 -773 -757 -745 
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прираст 

/бр./ 

 

1.6.3. Възрастова структура на населението 

В годините на преход възрастовата структура на населението в община Перник 

стабилно се влошава. Спадането на раждаемостта и отрицателния естествен прираст 

се отразяват изключително неблагоприятно върху нея - относителният дял на 

населението в подтрудоспособна и трудоспособна възраст намалява, докато по-

възрастното население запазва броя си относително постоянен. Особеностите на възрасто-

половата структура на населението в община Перник са показани в таблица 1.6.3.1. 

Таблица 1.6.3.1. 

Възраст Общо Мъже Жени % мъже % жени 

0-4 4233 2209 2024 52.2 47.8 

5-9 3601 1896 1705 52.7 47.3 

10-14 3746 1863 1883 49.7 50.3 

15-19 4274 2253 2021 52.7 47.3 

20-24 4614 2512 2102 54.4 45.6 

25-29 6413 3369 3044 52.5 47.5 

30-34 7367 3823 3544 51.9 48.1 

35-39 7293 3812 3481 52.3 47.7 

40-44 7067 3646 3421 51.6 48.4 

45-49 7169 3548 3621 49.5 50.5 

50-54 7903 3899 4004 49.3 50.7 

55-59 7354 3565 3789 48.5 51.5 

60-64 7452 3448 4004 46.3 53.7 

65-69 5569 2361 3208 42.4 57.6 

70-74 4672 1944 2728 41.6 58.4 

75-79 4406 1727 2679 39.2 60.8 

80-84 2682 1062 1620 39.6 60.4 

85+ 1366 503 863 36.8 63.2 

Общо 97181 4744 49741 48.8 51.2 

 

В периода 01.02.2011 г.-31.12.2014 г. броят на хората в трите категории население 

бележи спад. В резултат на отчетеното намаление, делът на лицата в трудоспособна 

възраст достига  61,3%  /при  62,6%  към  01.02.2011  г./. Отчетеният  дял  на  

разглежданата  категория население на територията на община Перник за 2014 г., се 

отличава с близка, но повисока от средната стойност за страната /61,1%/. За 

разглеждания период, делът на лицата в под и в над трудоспособна възраст нараства и 

достига стойност съответно в рамките на 13,2% и 25,4%.При анализа на горната 

таблица, се очертава като най-неблагоприятна тенденцията към намаляване дела на 

населението под трудоспособна възраст. Това показва че в близките години 
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относителният дял на населението над трудоспособна възраст ще се увеличава и 

социалните разходи от държавния бюджет ще бъдат относително по-големи. 

Образование и здравеопазване 

Образователната система в град Перник е изцяло съобразена с приетите 

нормативни изисквания, както и с местните демографски, социални и икономически 

условия. Тя е съставена от предучилищно обучение и възпитание (от 3 до 6 годишна 

възраст), основно образование (от 7 до 14 годишна възраст), средно-общообразователно, 

професионално и профилирано образование (от 15 до 18 годишна възраст), както и от 

висше образование. В община Перник образователната система обхваща: 18 детски 

заведения (ДГ и ОДГ), от които 13 са в  гр. Перник, 17 основни училища, от които 10 са в 

града и 4 средни училища, 2 профилирани гимназии, 6 професионални гимназии, 1 спортно 

училище, 1 помощно училище, 1 университет и 2 обслужващи звена, функциониращи в град 

Перник. Първо място в образователната структура на населението на седем и повече 

навършени години в община Перник заемат лицата със завършено средно образование - 

52,5% /47 975 д./, следвани от хората с основно образование - 21,8% /19 923 д./. Броят на 

висшистите на местно ниво /15 038 д./ формира 16,4% от  жителите  в  разглежданата  

възраст,  докато  лицата  никога  не  посещавали училище на местно ниво, са в порядъка 

на 290 д., или 0,3% от жителите на община Перник на седем и повече навършени години. 

Отчетената относителна стойност на неграмотните  лица  на  девет  и  повече  

навършени  години  в  общината  към 01.02.2011 г. /0,4%/, е по-ниска от средната за 

страната /1,7%/ и за областта /0,5%/.  

Здравеопазването е сложна социална система, чиято мисия е запазването и 

увеличаването на националния здравен потенциал, увеличаване годините продуктивен 

живот и повишаване чувството на здравна сигурност и нормално човешко щастие. 

Промяната в тази система често е обективна необходимост, обусловена от 

предизвикателствата, както на вътрешни и външни фактори, така и от глобализацията 

на здравните проблеми. Здравната реформа в нашата страна не е уникално явление, а 

част от общия процес на промяна на здравните системи в целия свят.  

Здравната политика в град и община Перник се осъществява от Регионален център 

по здравеопазване – Перник, като второстепенен разпоредител на Министерството на 

здравеопазването, Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика“ 

към община Перник и Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/. 

В община Перник функционират 3 лечебни болнични заведения, 1 Диагностично-

консултативен център, 7 Медицински центрове, 1 Медико-дентален център, 1 Дентален 

център, 5 Медико-диагностични лаборатории, 14 Медико-технически лаборатории. Най-

много легла има осигурени за активно лечение 75.1% от всички, следвани от легла, 

предназначени за долекуване и продължително лечение- 21.8%. 

На територията на град Перник функционира Център за спешна медицинска помощ, 

с разкрити филиали в Трън, Брезник, Радомир, Земен. Към центъра за спешна медицинска 

помощ има обособени:  спешно приемно отделение и 4 спешно приемни сектора. Общият 

брой екипи, които извършват дейността в центъра са 9, от които 2 реанимационни 

екипа, 4 лекарски екипи за бърза помощ, 2 детски екипи за бърза помощ и 1 транспортен 

екип.  
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Лечебните заведения са съсредоточени най-вече в ЦГЧ и кв.Изток, но това не води 

до затруднение при използване на здравните услуги. 

Според данни на НСИ населението, което отговаря на един лекар е 377 д., а на един 

лекар по дентална медицина- 857д в област Перник за 2011 г. За сравнение средните 

стойности за страната са 258 д на 1 лекар и 1 101д. на 1 лекар по дентална медицина. 

Анализът показва, че област Перник е добре обезпечена от лекари по дентална медицина, 

но се наблюдава недостиг на останалите лекари. 

В община Перник има изградени 47 здравни кабинети в училищата и детските 

заведения, те се обслужват от 70 медицински лица, в тях се осъществяват медицинско 

обслужване за оказване на първа медицинска помощ и дейности по профилактика. Броят 

на функциониращите здравни кабинети се определя всяка година според нормативните 

изисквания, като той е относително постоянен за общината. Всички здравни кабинети са 

оборудвани с медикаменти и специализирана техника, която е в относително добро 

състояние.  

Регистрирани са 2 хосписа в град Перник за продължително медицинско наблюдение 

и поддържащо лечение на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални 

проблеми-  „Хоспис Св.Иван Рилски“ ЕООД и "Хоспис 50 плюс " ООД. Те не са достатъчни 

да се удовлетвори нуждата и активното търсене на тази здравна услуга. Община Перник 

обмисля идеята за създаване на хоспис с капацитет около 20 места в МБАЛ „Рахила 

Ангелова”. 

Вид на лечебното заведение 

С
. 

К
ла

д
н
и

ц
а

 

С
. 

Л
ю

ли
н

 

С
. 

М
ещ

и
ц

а
 

Г
р

. 
П

ер
н
и

к
 

С
. 

Я
р

д
ж

и
ло

вц
и

 

Общо всички 

АПМПДП - ГП - - - 7 - 7 

АГМПДП - ИП - 1 1 83 1 86 

АПМП-ГП - - - 5 - 5 

АПМП-ИП 1 - 1 47 - 49 

АОМП – ГП - - - 4 - 4 

АОМП –ИП - - - 62 - 62 

Болница - - - 4 - 4 

ДКЦ - - - 1 - 1 

ДЦ - - - 1 - 1 

МДЦ - - - 1 - 1 

МТЛ - - - 4 - 4 

МЦ - - - 9 - 9 

СМДЛ - - - 4 - 4 

СМТЛ - - - 8 - 8 

Хоспис - - - 2 - 2 

Общо всички 1 1 2 242 1 247 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2017-2020г. СТР. 78 

 

 

1.7. СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Социално-икономическо развитие на общината, на базата на устойчив икономически 

растеж и развитие на човешкия капитал може да бъде постигнато с прилагане на 

съвременни социални политики и комплексно развитие на региона, чрез: 

- Стимулиране развитието на човешките ресурси, на основата на инвестиране в 

професионална квалификация и преквалификация, въвеждане на високи технологии и 

постигане на по-висока конкурентна способност; 

- Оптимизиране на административните структури и укрепване на административния 

капацитет за изготвяне на качествени регионално значими проекти и тяхното 

управление; 

- Улесняване на достъпа до информация, оптимизиране на административни услуги, 

развитие на електронната търговия; 

- Насърчаване на съвместни инициативи между бизнеса, средните и средно 

професионалните училища и университетите от югозападния регион; 

- Прилагане на енергоефективни технологии и мерки за енергийна ефективност; 

- Възраждане на традициите и развитие на селското стопанство – овощарство, 

лозарство и зеленчукопроизводство; 

- Изграждане на пазари на производителите и селскостопански тържища; 

- Стимулиране на междуобщински партньорства и сътрудничество с други региони и 

общини от ЕС; 

- Институционално укрепване на елементите на социалната инфраструктура: 

здравеопазване, образование, култура, социални домове; 

- Подобряване на достъпа до здравеопазване и образование; 

- Развитие на трансграничното сътрудничество с РМакедония и РСърбия – създаване и 

утвърждаване на партньорства, подобряване на инфраструктурата, съвместна дейност 

в сферата на икономиката, селско стопанство, образование, здравеопазване, спорт и др. 

1.7.1. Средно-годишен доход 

Югозападният планов район има най-голямо икономическо развитие и най-висок 

БВП, но най-големи вътрешно-регионални различия. Област  Перник се нарежда на 

последно място след областите София град, София Област, Благоевград и Кюстендил. 

Социално-икономическото развитие на общината се нуждае от целенасочена и финансово 

обезпечена инвестиционна политика. При нейното осъществяване регионалните и 

местните власти, частните предприемачи и неправителствените организации ще играят 

съществена роля в предлагането и разработването на програми и проекти за привличане 

на инвестиции в региона. 

1.7.2. Относителен дял на разходите 

Относителният дял на разходите за заплащаните такси по третиране на 

отпадъците и за ВиК услуги от средногодишните доходи на населението остава 

сравнително висок. 
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Отговорните органи в община Перник за изпълнението на социалните дейности са 

Регионалната дирекция за социално подпомагане-гр.Перник и Дирекция “Социално 

подпомагане”-Перник, Отдела за закрила на детето - Перник, Дирекция “Здравеопазване, 

социални дейности и жилищна политика” към община Перник, както и отделни НПО и 

частни организации.  

Целевите групи, към които са насочени социалните услуги са уязвимите групи в 

неравностойно положение, които се нуждаят от помощ и от специализирани услуги и 

грижи, за да се интегрират успешно в обществото и да водят нормален и достоен 

живот. Основен приоритет на предоставяните социални услуги е интеграцията на 

уязвимите групи в обществото и превенция от социално изключване на тези групи. 

Регионалната дирекция за социално подпомагане - гр. Перник провежда държавната 

политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето и 

рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания. Регионална дирекция 

за социално подпомагане - гр. Перник (Таблица 1.7.1.2.) контролира изпълнението на 

мерките за закрила на детето, съдейства и сътрудничи на юридически лица, 

осъществяващи дейности по закрила на детето, осъществява сътрудничество с 

областната и общински администрации и с неправителствени организации при 

осъществяването на политиката в областта на социалната защита на рисковите групи в 

община Перник. 

Таблица 1.7.1.2. Дейност на Дирекция “Социално подпомагане” –  Перник 

Брой подпомагани лица за периода 2012-2016г. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Брой подпомагани лица и семейства по чл.9 от ППЗСП 380 420 466 371 231 

Брой подпомагани лица в трудоспособна възраст 354 392 428 321 204 

Общ брой подпомагани лица с целеви помощи за 

отопление по Наредба РД 07-5 
1579 2111 2197 2043 1889 

 

Основните насоки в дейността на РДСП - гр. Перник се покриват напълно с тези, 

заложени в държавната политика – спиране тенденцията на обедняване на населението в 

област  Перник, отпадане на много от най-бедните хора от социално подпомагане и 

включването им в националните програми за трудова заетост, които се реализират на 

територията на областта. Целта е тези хора да бъдат част от активния обществен 

живот. Това са част от мерките за социална адаптация и интеграция, насочени към най-

големия потребител на социални помощи на територията на област  Перник - групата на 

безработните лица в трудоспособна възраст. 

1.7.3. Заетост 

Основната част от населението на гр. Перник, както и населението на по-голямата част 

от селата, е заето в обслужващата сфера, промишлеността, строителство, 

транспорта и земеделието /сезонно/. Населението в по-малките и отдалечени села, което 

е главно в надтрудоспособна възраст се занимава със земеделие-предимно 

зеленчукопроизводство и екстензивно животновъдство. 
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Таблица 1.7.1.3. 

Наети по трудово и служебно правоотношение за 2011 година 

Отрасъл Брой 

Селско, горско и рибно стопанство 301 

Добивна промишленост 1207 

Преработваща промишленост 7805 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

892 

Доставяне на води;канализационни продукти, управление на отпадъци и 

възстановяване 

660 

Строителство 4458 

Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 7653 

Транспорт, складиране и пощи 2570 

Хотелиерство и ресторантьорство 1800 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

766 

Операции с недвижими имоти 291 

Професионални дейности и научни изследвания 985 

Административни и спомагателни дейности 1754 

Образование 1916 

Хуманно здравеопазване и социална работа 2214 

Култура, спорт и развлечения 566 

Други дейности 73 

Непоказани 196 

Данните са предоставени от Националния статистически институт. 

Проследяването на  състоянието  на трудовия пазар от гледна точка на 

съотношението между заетите и безработните лица на територията на община Перник 

към 01.02.2011 г. Показва, че броят на заетите лица на възраст между 15-64 навършени 

години в общината, е 40370 д., които формират 86,8% от икономически активното 

население в тази възрастова категория. Коефициентът на заетост на населението 

/съотношението  между  броя  заети  лица  на  15-64  навършени  години  и  общия  брой 

население на тази възраст/ възлиза на 60,3%. Отчетената стойност на коефициента на 

местно ниво, се отличава с по-благоприятна стойност от средната стойност на 

коефициента за област Перник /8,0%/. Към 01.02.2011 г. безработните лица на общинско 

ниво са 6156 д., които се равняват на 13,2% от икономически активното население на 15-

64 годишна възраст в община Перник.  

Посочената  относителна  стойност,  представяща  съотношението  между  броя  

безработни лица  и  броя  на  икономически  активното  население  на  15-64  навършени  

години представлява  т.нар.  коефициент  на  безработица.  Отчетената  стойност  на  
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коефициента отрежда на община Перник по-благоприятна позиция спрямо тази за 

едноименната област /15,1%/. 

Мъжете заемат по-голям дял от заетите лица в изследваната възрастова 

категория на местно ниво -50,1% /20 240 д./, при стойност от 49,9% /20 130 д./ за 

жените. Анализът на заетите по местоживеене разкрива, че 87,6% /35 375 д./ от 

заетите лица на 15-64 навършени години, са жители на двата града в община Перник. 

Отчетената стойност за селата е 12,4% /4995 д./ Поради ориентацията на все по-голям 

брой работодатели към по-млади работници и специалисти, числеността на 

безработните над 50 години неизменно нараства, независимо от снижаването на общия 

брой безработни за същия период. Сред безработните преобладават лицата без 

специалност, които най-трудно намират работа. Лицата с такова образование запазват 

броя и относителния си дял, независимо от снижаването на общия брой безработни. 

Сравнено в национален мащаб, относителния дял на лицата с инженерно-техническо 

специалност без работа е по-висок, за сметка на тези с работническа. Липсва осезаема 

динамика и при другите образователни групи, като характерен за общината е високия дял 

на безработните със средно специално образование. 
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2. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ /SWАT-

АНАЛИЗ/ 

Хипотезите за развитие на община Перник могат да бъдат направени след като се 

идентифицират силните и слабите страни на общината и се установи най-вероятната 

посока на промяна. От оценката на съществуващото състояние се налага изводът, че 

възможностите да преодолеем или сведем до минимум вътрешните слаби страни на 

общината ще изисква продължителен период от време. 

Община Перник има висока степен на силни страни и голям потенциал от външни 

възможности /перспективи/ за общината (Таблица 4.1.). Равнището на външните заплахи, 

които са пречка за развитието не е много високо, което предполага сравнително малък 

риск за реализация на програмата и изпълнение на стратегическите направления и 

специфични цели. Постигането на стратегическите цели ще се осъществи, чрез 

неутрализиране на неблагоприятното влияние на заплахите и слабите страни. 

Таблица 4.1. 

SWOT – АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Геостратегическо местоположение 

- Oтносителна близост до границите на две 

държави и техните столици; 

- Близост до столичния град 

- Преминаване на Европейски пътища № 6 и 

№ 8 

1. Сравнително лошо състояние на 

съществуващата инженерна 

инфраструктура, необходимост от 

оптимизиране и реновиране 

2. Разнообразни природни условия – климат, 

релеф и ресурси за развитие на: 

- селско и горско стопанство 

- туризъм 

2. Разпокъсаност и маломерност на 

земеделската земя и липса на мащабно 

конкурентноспособно селско стопанство 

3. Наличие на полезни изкопаеми, надземни 

ресурси и минерални води: 

- въглища 

- руди 

- инертни материали 

- повърхностни и подземни води 

- лечебни термоминерални води, и питейни 

минерализирани води 

3. Намалени възможности за поливно 

земеделие, поради разрушаване на голяма 

част от хидромелиоративните 

съоръженията 

4. Спад на замърсяването на околната среда 

от големи промишлени предприятия 

4. Неблагоприятни условия за развитие на 

селското стопанство – унищожаване на 

ценна обработваема земя и пораждане на 

проблеми от екологичен характер 

5. Наличие на защитени територии от 5.Липса на високотехнологични 
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национално значение производства, иновации, 

конкурентноспособност 

6. Сравнително добре развита инженерна 

инфраструктура и комуникации : 

- пътища 

- водоснабдяване 

- телефонизация 

- оптични кабели 

- енергоснабдяване 

6. Слаба структуриране на проблемите и 

неизвеждането им на всички нива, в т.ч. и 

на общинско. Недостатъчна 

всеобхватност, глобалност и 

координираност при решаването им. 

7. Богато културно-историческо наследство 

и традиции, определящи уникалната 

идентичност на региона. Добре развита 

мрежа от културни институции от местно, 

регионално и национално значение 

7. Наличие на замърсени и нарушени терени 

и нерегламентирани сметища. 

8. Национален институт по земеделие, гр. 

Перник, с научен потенциал, осъществяващ 

консултантска дейност с научно-обосновани 

технологии и внедряване на добри европейски 

практики. 

8. Липса на информационни системи за 

надеждна и актуална информация за 

основните параметри на развитие на 

всички нива, което затруднява 

обективната и своевременна оценка на 

процесите и проблемите на общинско 

развитие. 

9. Относително високо образователно 

равнище. 

- Наличие на Европейски Политехнически 

университет в Перник и на утвърдени висши 

учебни заведения в съседните области – 

София, Благоевград 

- Добре развита мрежа на професионални 

училища 

9. Неблагоприятна демографска 

структура и тенденции – намаляване и 

застаряване на населението, обезлюдяване 

на селските и гранични територии, висока 

миграция към столичния град и емиграция. 

Висок процент на безработица. 

10. Наличие на свободен квалифициран 

трудов потенциал - качествен човешки 

ресурс с професионални и трудови навици 

10. Сравнително голям дял на етническо 

ромско население в областта, 

концентрирано в жилищни зони с 

нерегламентирано строителсво с висока 

плътност на застрояване и неразвита 

техническа и социална инфраструктура. 

11. Стабилна макро-икономическа среда за 

развитие на малки и средни предприятия и 

увеличаващ се дял на 

11. Неразвита система за насърчаване на 

бизнеса и предприятията. Липса на условия 

за активизиране на личната инициатива и 

предприемачество, с цел приобщаване 

частния сектор при решаване на проблеми 

от общинско значение 

12. Сравнително добре развита мрежа на 

здравеопазване и социални услуги 

12. Субектите от социалната и здравната 

сфера не функционират в унисон със 
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съвременните изисквания и потребности 

на населението Възможности Заплахи 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Наличие на международни и национални 

програми за стимулиране на развитието 

1. Задълбочаване на неблагоприятните 

демографски тенденции – миграция към 

столицата и емиграция 

2. Достъп до кредити, данъчни облекчения за 

бизнеса 

2. Липса на достатъчно средства, поради 

зависимост на общината от централно 

бюджетно финансиране 

3.Въвеждане на иновации и високи 

технологии в бизнеса. 

3. Влошаване условията за ефективни 

селскостопански дейности и понижаване 

на конкурентноспособността на 

съществуващите малки земеделски 

стопанства 

4. Използване на ресурси за решаване на 

проблемите свързани с опазване на околната 

среда, чрез изготвяне на проекти за 

финансиране 

4. Забавяне на рекултивацията на старото 

депо за битови отпадъци и изграждането 

на нови елементи на системата за 

управляние на отпадъците. 

5. Развитие на образователната система, 

чрез широко навлизане на нови компютърни 

технологии 

5. Забавяне на регионално-значими 

инфраструктурни проекти – европейски 

коридори Е8 и Е4 

6. Създаване на условия за подобряване 

качеството на живот в ромските квартали, 

чрез подобряване на техническата 

инфраструктура , качество и стандарт на 

жилищната и социалната среда 

6. Задълбочаване на проблемите – 

неблагоприятни условия и качество на 

живот в ромските квартали и влошаване 

на социално-икономическия статус на 

населението 

7. Развитие на трансгранично 

сътрудничество със съседните страни-

РСърбия и РМакедония във всички сфери на 

социално-икономическия живот 

7. Високи разходи за внедряване на 

екологосъобразни технологии 

8. Прилагане на регионална стратегия и план 

за икономическото развитие 

8. Глобални промени в климата 
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3. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА 

Община Перник притежава забележителни и разнообразни природни дадености и 

наследство от осемхилядолетна история и култура – природни забележителности и 

защитени местности, резервати, множество национални и местни паметници. 

Съхраняването на уникалната природната среда, културно-историческото 

наследство и идентичност и изявата им като основа за комплексно хармонично развитие 

на региона най-общо обхващат: Ефективно и балансирано използване на местните 

природни ресури; Прилагане на оптимална система за мониторинг и контрол на околната 

среда и дейности по възстановяване на екологичното равновесие на нарушени от 

антропогенна дейност територии. 

Съхраняване, консервация, реставрация и адаптация на архитектурно-

историческите паметници на културата; Социализиране на движимите и недвижими 

паметници на културата и развитие на дейности за опознаване на регионалната история 

и култура като основа за провеждане на културни събития и форуми; Развитие на 

устойчив, природосъобразен туризъм – балнеоложки, културен, планински, зимни 

спортове, екологичен, селски, ловен, риболовен и др. алтернативни форми на туризъм; 

Обогатяване на екологичната култура и извънучилищната активност на подрастващите 

с природоопознавателни и природозащитни дейности. 

Визията за околната среда на общината като виждане на желанията на хората за 

бъдещото състояние на околната среда определят община Перник, като утвърден 

трансграничен център в Югозападна Европа, с устойчив икономически растеж и 

хармонични условия за бизнес и живот. 

Съхраняването на уникалната природна среда и богатства, наследство от 

хилядолетна история и култура, възраждащите се селскостопански традиции и слава, 

съвременната и развиваща се комплексна инфраструктура, ще създадат условия за труд, 

обогатена социална среда и повишено качество и стандарт на живот. 

Основания Пернишка община да бъде определена като община с висок туристически 

потенциал, дават наличието на туристически локализации; защитени територии; обекти 

от „100-те национални туристически обекта”; резервати на културно-историческото 

наследство; обекти от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО; 

паметници на културата с национално значение; балнеология; организираната местна 

инициатива и културни прояви. 

Главната цел на община Перник е постигане на устойчиво хармонично и балансирано 

развитие на общината, което да доведе до: 

- доближаване до средните социално-икономически параметри в регионите на 

Европейския съюз, 

- намаляване на вътрешно - регионалните различия в Югозападния планов район на 

Република България, 

- развитие на сътрудничеството със съседните и европейските региони, 

- ефективно управление на околната среда и природните ресурси. 
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4. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

4.1. ГЕНЕРАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

На основата на тенденциите, очертани при анализа на средата и резултатите от 

SWОT анализа, са формулирани генералните стратегически цели на програмата. Всяка от 

генералните стратегически цели формулира крайното желано състояние на нещата, т.е. 

състоянието на околната среда, в което искаме да живеят жителите на общината, 

състоянието, в което искаме да бъде природата с нейното видово разнообразие, както и 

състоянието на компонентите на околната среда. С оглед полагане на усилия за запазване 

на желаното състояние, генерални стратегически цели са формулирани и по отношение 

на областите и секторите, за които не са идентифицирани проблеми на фазата на 

анализа на средата. 

Усилията в развитието на общината като цяло са насочени в следните основни 

направления: 

- Развитие на комплексната инфраструктура 

- Насърчаване на регионалната икономика и трансгранично сътрудничество 

- Развитие на конкурентноспособно селско стопанство и преработвателна 

промишленост 

- Социално развитие и човешки капитал 

- Опазване и околна среда и ефективно управление на природните ресурси 

- Развитие на жизнеспособен туризъм 

Генералните стратегически цели на общината по отношение на опазване на 

околната среда и ефективното управление на природните ресурси са следните: 

1) Усъвършенстване на системата за управление на ТБО 

2) Опазване и поддържане на биоразнообразието на защитените територии в 

общината 

3) Инвентаризация на нарушените терени и рисковите територии. Прилагане на 

мерки за предотвратяване увреждането на компоненти и фактори на околната среда 

4) Използване на потенциала за развитие на биологично земеделие за производство 

на биологично чиста растителна и животинска продукция 

5) Ефективно използане и управление на горските ресурси 

6) Насърчаване използването на алтернативни източници на енергия 

4.2. СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Специфичните стратегически цели (Таблица 4.2.) са формулирани на основата на 

генералните стратегически цели. Те са стъпките за достигане на състоянието, 

определено с генералните стратегически цели и обхващат всички дейности, които 

предстои да бъдат извършени през определения за програмата период. 
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Таблица 4.2. Специфични стратегически цели 

Генерална цел 1. Усъвършенстване на системата за управление на ТБО 

Специ-

фични 

цели 

1.1. Експлоатация на Регионалната система за битови отпадъци – Регион 

Перник 

1.2. Рекултивация на депото за ТБО 

Генерална цел 2. Опазване и поддържане на биоразнообразието в защитените територии 

в областта 

Специ-

фични 

цели 

2.1. Повишаване информираността на обществото по отношение на околната 

среда и природните ценности 

2.2. Екологично възпитание и обучение на младежите 

 2.3. Оптимизиране управлението на защитените територии 

Генерална цел 3. Инвентаризация на нарушени терени и рисковите територии. Прилагане 

на мерки за предотвратяване увреждането на компоненти и фактори на околната среда 

Специ-

фични 

цели 

3.1. Рекултивация на нарушени терени 

3.2. Каталогизиране на териториите в областта, с прояви на рискови 

геоморфоложки явления 

3.3. Провеждане на укрепителни мероприятия 

3.4. Прочистване на речните корита 

3.5. Противоерозионни мероприятия 

3.6. Подобряване на системите за мониторинг и контрол на околната среда 

Генерална цел 4. Използване потенциала за развитие на биологично земеделие за 

производство на биологично чиста растителна и животинска продукция 

Специ-

фични 

цели 

4.1. Прилагане на европейски норми и стандарти за биоземеделие и 

екопродукция 

4.2. Подпомагане създаването и функционирането на сертифициращи органи 

4.3. Насърчаване на производителите 

Генерална цел 5. Ефективно използане и управление на горските ресурси 

Специ-

фични 

цели 

5.1. Провеждане на лесоустройствени мероприятия в областта и 

усъвършенстване контрола върху нерегламентираните сечи 

5.2. Създаване на условия за въвеждане на екологосъобразни технологии в 

дърводобивната промишленост 

5.3. Прилагане на регламентирана система за билкопроизводство и 

билкосъбиране 

5.4. Разработване на система от мероприятия за поддържане на оптимални 

дивечови популации и оптимизирани режими за лов и риболов 

Генерална цел 6. Насърчаване използването на алтернативни източници на енергия 

Специ-

фични 

цели 

6.1. Решаване на проблема със замърсяването на атмосферния въздух от 

неорганизирани източници - главно от транспорта и от бита, през 

студеното полугодие 

6.2. Намаляване на вредните емисии от автотранспорта, чрез въвеждане 

използването на екологично гориво и др. мерки 
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4.3. ПРИОРИТЕТИ 

Приоритизирането на целите показва към реализацията на кои от тях могат да бъдат 

насочени усилията в случаи на ограничени ресурси или на възможности за едновременно 

реализиране на всички избрани и посочени мерки и стратегии за постигане на 

специфичните цели. 

Успешното изпълнение на програмата изисква ангажираност на целия персонал на 

общината. Отговорностите са свойствени не само на длъжността с функции по опазване 

на околната среда, а се поемат и от други сектори на общината, като например 

оперативното управление или дейностите на административния персонал, извън тези по 

околната среда. Висшето ръководство определя политиката по околната среда на 

общината и осигурява внедряването на системата за управление. 

По приоритет проблемите се подреждат с последователно вземане на решения по: 

- Финансово обезпечаване на дейностите; 

- Експлоатация на регионалното депо за третиране на отпадъци; 

- Установяване на законосъобразно третиране на отпадъците и почистване на 

нерегламентираните сметища; 

- Рекултивация на депото за ТБО; 

- Планиране и изграждане на нови площадки за строителни и биоразградими отпадъци; 

- Изграждане на подходяща за изпълнение на програмата общинска организационна 

структура; 

- Създаване на система за документиране на дейностите по отпадъците; 

- Изграждане и въвеждане на система за мониторинг и измерване на показателите; 

- Засилен контрол по изпълнение на законовите и общински разпоредби; 

- Информираност на цялото население; 

- Привличане на учащите в процеса на формиране на екологична култура. 

- Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране. 
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5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Планът за действие е представен в табличен вид и посочва избраните мерки и стратегии 

за достигане на всички специфични цели. Към всяка стратегия са посочени конкретните 

задачи, които са необходими стъпки за цялостната реализация на стратегиите и 

мерките. За всяка задача е посочен краен срок за изпълнение, отговорни лица, 

предполагаемите ресурси за изпълнение на задачата и възможните източници за 

осигуряването им. 

За изпълнение на стратегията са посочени инвестиционни, организационни и управленски 

задачи. Сроковете за изпълнение на стратегиите във времето са съобразени с 

възможността част от предвидените задачи да бъдат изпълнявани едновременно. 

Таблица 5.1. План за действие по опазване на околната среда на община Перник  

Стратегически 

цели 

Задачи Срок за 

изпълнени

е 

Отговорни 

лица 

Източници 

за 

финансиран

е 

1. Експлоатация на 

Регионалното депо 

за битови отпадъци 

 

Постоянен контрол 

на състоянието на 

депото според 

изискванията на 

нормативните 

документи. 

Постоянен Отдел „ИЕО“ 

Оператор 

 

Общински 

бюджет 

 

Започване на 

подготвителни 

работи по 

проектиране и 

изграждане на нови 

площадки за 

строителни и 

биоразградими 

отпадъци 

2017 г. 

 

Кмет 

Зам.кмет 

„Строителств

о и УТ” 

Отдел „ИЕО“ 

 

 

Рекултивация на 

старото сметище 

за ТБО 

 

2018-2020 

г. 

 

Кмет 

Зам.кмет 

„Строителств

о и ТУ” 

Отдел „ИЕО“ 

 

Работата 

съвместно с 

другите общини за 

управление на 

постоянен 

 

Кмет 

Зам.кмет 

„Строителств

о и УТ” 
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регионален център 

за третиране на 

неопасни отпадъци 

Отдел „ИЕО“ 

 

Търсене на 

алтернативни 

методи и начини за 

бъдещо решаване на 

проблема с 

битовите и 

строителните 

отпадъци 

2017-2020 

г. 

 

Кмет 

Отдел „ИЕО“ 

 

 

Закупуване на нова 

съвременна техника 

за обслужване 

площадките за 

строителни и 

биоразградими 

отпадъци 

2018-2020 

г. 

 

Кмет 

Отдел „ИЕО“ 

 

 

Проучване на 

възможностите за 

икономически 

изгодно 

сътрудничество с 

частни фирми в 

областта на 

управление на 

отпадъците 

Постоянен 

 

Кмет 

 

 

2. Премахване на 

нерегламентиранит

е сметища за ТБО и 

рекултивация на 

терените 

 

Подобряване на 

дейностите по 

поддържане 

чистотата на 

населените места и 

усъвършенстване на 

организацията по 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

Постоянен 

 

Отдел „ИЕО“ 

 

Общински 

бюджет 

 

Картотекиране на 

нерегламентиранит

е замърсявания с 

битови отпадъци и 

разработване на 

график за 

ликвидирането им 

2017 г. 

 

Отдел „ИЕО“ 

 

 

Общински 

бюджет 

 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2017-2020г. СТР. 91 

 

Разширяване на 

системата на 

организираното 

сметопочистване и 

сметоизвозване на 

територията на 

общината и 

решаване на 

проблема с 

честотата на 

извозване на 

сметта 

2017 г. 

 

Кмет 

Отдел „ИЕО“ 

 

Общински 

бюджет 

 

Почистване на 

нерегламентиранит

е сметища по 

селата, които 

възникват 

непрекъснато, 

главно поради 

недостига на съдове 

за смет, честотата 

на извозването им и 

вида отпадък, 

характерен за 

селските райони 

Регулярно 

/веднъж на 

два месеца 

или всеки 

месец/ 

 

Отдел „ИЕО“ 

 

 

Основно почистване 

на всички 

територии, дори и 

на тези, които не са 

включени в 

системата на 

организираното 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

Всяка 

пролет 

 

СП „Флор” 

Отдел „ИЕО“ 

 

Общински 

бюджет 

 

Закупуване на нови 

съдове за смет 

2017 г. 

 

Кмет 

Отдел „ИЕО“ 

Общински 

бюджет 

Разширяване на 

системата за 

разделно събиране 

на отпадъците 

2017-2020 

г. 

 

Кмет 

Отдел „ИЕО“ 

Общински 

бюджет 

 

Въвеждане на 

икономически 

стимули и санкции 

2017г. 

 

Кмет 

Отдел „ИЕО“ 

Общински 

бюджет 
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за намаляване 

количеството на 

отпадъците 

3. Повишаване 

информираността 

на обществото по 

отношение на 

околната среда и 

природните 

ценности 

 

Използване на 

местните медии за 

информиране на 

населението за 

всички дейности на 

общината, свързани 

с опазване на 

околната среда 

Постоянен 

 

Кмет 

 

 

Привличане на 

обществеността 

при почистване на 

площи за 

обществено 

ползване 

Постоянен 

 

Заместник 

кмет 

Отдел „ИЕО“ 

 

Организиране на 

екологични срещи за 

дискутиране на 

въпроси, свързани с 

чистотата 

Постоянен 

 

Заместник 

кмет 

Отдел „ИЕО“ 

 

4. Екологично 

възпитание и 

обучение на 

младежите 

 

Провеждане на 

срещи с екологични 

клубове, училища, 

детски градини, 

НПО по проблеми 

свързани с 

отпадъците и 

опазване на 

околната среда 

Ежегодно 

 

Експ.”Екология

” 

 

 

5. Оптимизиране 

управлението на 

защитените 

територии 

 

Предотвратяване 

на неконтролирана 

паша на животни в 

горски и земеделски 

масиви и в зелените 

площи на град  

Перник 

Постоянен 

 

Общински 

инспекторат 

Отдел „ИЕО“ 

 

6. Провеждане на 

укрепителни 

мероприятия 

Предотвратяване 

на екологичния риск 

при бедствия и 

аварии 

Постоянен 

 

Кмет на 

съответното 

населено място 

 

Общински 

бюджет; 

Държавен 

бюджет 

7. Прочистване на Предотвратяване Постоянен Кмет на  
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речните корита 

 

замърсяването на 

водите на река 

Струма и 

притоците й 

 съответното 

населено място 

 

Подобряване 

състоянието на 

ГПСОВ на гр. 

Перник 

  ПУДООС 

 

Почистване на 

речните корита от 

отпадъци 

Постоянен 

 

Зам.кмет 

„Строителств

о и УТ” 

 

Общински 

бюджет; 

Държавен 

бюджет 

Изграждане на 

малки 

пречиствателни 

станции в по-

големите села на 

общината 

2017-2020 

г. 

 

Кмет 

 

ОП “Околна 

среда” 

 

8. 

Противоерозионни 

мероприятия 

 

Предотвратяване 

на екологичния риск 

от почвена ерозия 

Постоянен Кмет на 

съответното 

населено място 

Общински 

бюджет; 

Държавен 

бюджет 

9. Подобряване на 

системите за 

мониторинг и 

контрол на 

околната среда 

 

Усъвършенстване 

на информационна 

система с база 

данни за обхващане 

на документите, 

свързани с 

отпадъците 

Постоянен 

 

Отдел „ИЕО“ 

Експ. 

“Компютърно 

обслужване” 

 

Общински 

бюджет 

 

Разширяване на 

административния 

персонал в 

областта на 

дейностите по  

опазване на 

околната среда 

2017 г. Кмет 

 

Общински 

бюджет 

 

Контрол върху 

безстопанствените 

кучета и работата 

на приюта за 

безстопанствени 

животни 

Постоянен 

 

Експерт 

„Общинска 

собственост и 

контрол 

търговия, 

транспорт и 

земеделие“ 

Общински 

бюджет 
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Контрол на броя на 

домашните 

животни, 

отглеждани в 

нарушение  

 

Постоянен 

 

Експерт 

„Общинска 

собственост и 

контрол 

търговия, 

транспорт и 

земеделие“ 

Общински 

инспекторат 

 

Изготвяне на 

предложения за 

промяна в 

Наредбата за 

управление на 

отпадъците на 

територията на 

община Перник 

Постоянен Зам.-кмет, 

Отдел „ИЕО“ 

 

 

 

Мониторинг на 

почистените депа 

 

Постоянен 

 

Кметове и 

кметски 

наместници на 

населените 

места, Отдел 

„ИЕО“ 

 

10. Провеждане на 

лесоустройствени 

мероприятия в 

областта и 

усъвършенстване 

контрола върху 

нерегламентиранит

е сечи 

Реконструкция и 

обогатяване на 

зелената система 

на територията на 

общината 

2017-2020 

г. 

 

Главен 

архитект; 

Ландшафтен 

архитект в 

отдел „ИЕО“; 

Общински 

бюджет 

 

11. Създаване на 

условия за 

въвеждане на 

екологосъобразни 

технологии в 

дърводобивната 

промишленост 

Мониторинг на 

технологиите в 

дърводобивната 

промишленост 

Постоянен Кметове и 

кметски 

наместници на 

населените 

места 

 

12. Разработване на 

система от 

мероприятия за 

поддържане на 

оптимални дивечови 

Мониторинг на 

дивечовите 

популации и 

режимите за лов и 

риболов 
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популации и 

оптимизирани 

режими за лов и 

риболов 

13. 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 

 

   

Провеждане на 

проучвания и 

въвеждане 

използването на 

алтернативни 

източници на 

енергия за битовия 

сектор 

   

Забележка: Необходимите ресурси /финансови средства/ за изпълнение на програмата за 

опазване на околната среда не са конкретизирани като цифра, поради дългосрочността 

на периода на действие на програмата и невъзможността за прогнозиране на цените на 

плануваните съоръжения и услуги. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

Постигането на целите за екологосъобразно управление в община Перник е възможно чрез 

усъвършенстване на изградената до момента схема на действие и внедряване на нови 

технологии и организационни подходи. 

За да се постигне желаният успех за създаване на цялостна съвременна система за 

опазване на околната среда, преди всичко трябва да се създаде необходимата 

организационна структура. Малкият брой специалисти, които са ангажирани с тези 

дейности, е недостатъчен и следва да бъде увеличен. 

Следващата стъпка е засилване на контрола от страна на компетентните лица и строго 

изискване за спазването на разпоредбите на законовата уредба. 

Особено важен момент за постигане на желаните положителни резултати е 

информираността на цялото население, тъй като в процеса на дейностите по опазване 

на околната среда на практика участва всеки жител на общината. 

6.1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 

Отговорно длъжностно лицa за координация по изпълнението на програмата на община 

Перник са експертите в отдел „Инфраструктура, екология и озеленяване” към дирекция 

„Инфраструктура и екология“, Главният архитект и Заместник кмета по строителство 

и устройство на територията. 

Със Заповеди на кмета на ОБЩИНА ПЕРНИК, на основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА са 

определени длъжностните лица, които имат право да установяват нарушения. 

Контролната дейност по опазване на околната среда се извършва от определените със 

Заповеди на кмета длъжностни лица. Компетенциите на тези длъжностни лица са 

съгласно нормативната уредба. Със ЗООС и ЗУО се разшириха правата на кметовете за 

извършване на контролни функции. 

Упълномощените длъжностни лица водят превантивна политика за недопускане на 

големи отклонения от правилната организация за дейностите по опазване на околната 

среда. 

6.2. ОТЧЕТНОСТ 

Комисия за отчет и взимане на решения по отношение на възникнали проблеми 

Общинската програма за опазване на околната среда се приема от общинския съвет, 

който контролира изпълнението й. В изпълнение на задълженията си по ЗООС кметът на 

общината ежегодно ще внася в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата 

за околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и 

актуализиране. При разработването, допълването и актуализирането на програмите ще 

се привличат и представители на неправителствени организации, на фирми и на браншови 

организации. 

Схема за следене на напредъка на изпълнение на програмата 
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Отговорните лица за наблюдение изпълнението на задачите, периодично ще информират 

и ще предлагат решения или на обсъждане, възникналите съществени проблеми при 

изпълнение на дадена задача или изоставане от графика. 

Периодичност на актуализация на програмата и отчета за изпълнението и пред Общинския 

съвет 

Програмата за опазване на околната среда на Община Перник е приета за срок на 

действие 4 /четри/ години. Като динамичен и отворен документ, тя ще бъде периодично 

допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в 

националното законодателство и други фактори със стратегическо значение. 

Информиране на РИОСВ и обществеността за изпълнението на програмата 

Съгласно разпоредбите на ЗООС, внесените от кмета на общината в общинския съвет 

ежегодни отчети за изпълнението на Програмата за опазване на околна среда, ще се 

представят за информация в Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. 

Перник. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА 

Към Общинската програма за опазване на околната среда на Община Перник са приложени 

следните материали и документи : 

 

Приложение № 1 - Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на 

Община Перник; 

Приложение № 2 - Карта на Република България с точното местонахождение на Община 

Перник; 

Приложение № 3 - Геоложка карта; 

Приложение № 4 - Епицентри и сеизмоопасни зони; 

Приложение № 5 - Инженерно-геоложко райониране; 

Приложение № 6 - Административна карта; 

Приложение № 7 - Карта на землищата в община Перник; 

Приложение № 8 - Cъстояние на склада за негодни за употреба пестициди 

Приложение № 9 - Пътна карта; 
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Приложение № 2 - Карта на Република България с точното местонахождение на Община 

Перник; 
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Приложение № 3 - Геоложка карта; 
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Приложение № 4 - Епицентри и сеизмоопасни зони; 

 

 

 

Епицентри на трусовете с магнитуд 3.0-5.9 по скалата на Рихтер  за периода на 

последното силно земетресение в Перник на 22.05.2012г. 
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Карта на районите с различни степени на сеизмична интензивност в България по скалата на Меркали – 

нкани – Зиберг.  
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Приложение № 5 - Инженерно-геоложко райониране; 
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Приложение № 6 - Административна карта;  
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Приложение № 7 - Карта на землищата в община Перник; 

 

 

 

 

 

№ Населено място 

 

1 Гр. Перник 

2 Гр. Батановци 

3 С. Богданов дол 

4 С. Боснек 

5 С. Вискяр 

6 С. Витановци 

7 С. Големо Бучино 

8 С. Дивотино 

9 С. Драгичево 

10 С. Зидарци 

11 С. Лесковец 

12 С. Кладница 

 

 

13 С. Кралев дол 

14 С. Расник 

15 С. Люлин 

16 С. Мещица 

17 С. Планиница 

18 С. Радуй 

19 С. Рударци 

20 С. Селищен дол 

21 С. Студена 

22 С. Черна гора 

23 С. Чуйпетлово 

24 С. Ярджиловци 
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Приложение № 8 - Cъстояние на складовете за негодни за употреба пестициди 

 с. Мещица – 9бр. Б-Б кубове 

 с. Богданов дол – 6 бр. Б-Б кубове 

 с. Селищен дол – 1бр. Б-Б кубове 
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Приложение № 9 - Пътна карта; 

 

 

 


