
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН, ЗАЛОЖЕНИ В 

РЕГИОНАЛНАТА  ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РСУО 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО  

ЗА 2018 ГОДИНА 

Регионалната програма за управление на отпадъците – РСУО /Регионално сдружение 

за управление на отпадъците/ Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово за периода 2014-2020 година е приета с  Решение № 289/Протокол № 22 от 

13.04.2017 година и актуализирана с Решение № 367/Протокол № 29 от 19.10.2017 година 

на общински съвет село Гърмен. 

Същата е разработена на основание чл. 52, ал.6 от Закона за управление на 

отпадъците и реализира възможността кметовете на трите общини - Гоце Делчев, Гърмен 

и Хаджидимово, включени в регионалната система за управление на отпадъците да 

разработят обща програма, с ясно определени задължения, отговорности и мерки, 

засягащи отделните общини за реализирането й. 

Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с 

отпадъците на регион Гоце Делчев, в съответствие с нормативните изисквания.  

Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и 

ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

Формулираните цели са съобразени с елементите на Националната програма за 

управление на отпадъците и Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕС за 

депониране на отпадъците. 

Настоящият отчет се изготвя на основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на 

отпадъците и включва информация за извършените през 2018 година мероприятия и 

дейности, чрез които община Гърмен изпълнява изискванията на националното 

законодателство и местната нормативна уредба по отношение на управление на 

отпадъците на територията на общината за постигане на целите заложени в програмата. 

 

 

ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 
 

1. СТРАТЕЧИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Цел. 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците. 

Цел. 2. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 

създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда. 

Цел. 3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

Цел. 4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците. 

 

2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

Оперативните цели се въвеждат, за да може да се планира и оцени изпълнението на 

стратегическите цели и затова те са пряко съотносими към тях и допринасят за 

постигането им. 

Регионалната програма поставя следните седем оперативни цели за управление на 

отпадъците в периода 2014-2020 година: 
 



Оперативна цел 1: Предотвратяване образуването на отпадъци и насърчаване на 

повторното им използване. 
 

Оперативна цел 2: Достигане количествените цели и изискванията за повторна употреба 

и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници. 
 

Оперативна цел 3: Достигане на целта за биоразградимите отпадъци. 
 

Оперативна цел 4: Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради. 
 

Оперативна цел 5: Намаляване на риска за околната среда от депoтo за отпадъци. 
 

 

Оперативна цел 6: Подобряване на административния капацитет на РСУО по отношение 

управлението на отпадъците. 
 

Оперативна цел 7: Постигане на обществена подкрепа за изпълнение на политиката по 

управление на отпадъците, с цел нейното успешно осъществяване.  

 

За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на 

Регионалната програмата за управление на отпадъците, трябва да се изпълни 

определен набор от дейности. Дейностите за постигане на целите са обособени в 

подпрограми.  
 

Целите, избраната алтернатива за тяхното постигане и подпрограмите са 

систематизирани по следния начин: 

 

Стратегическа цел Подпрограма 

Стратегическа цел 1: Намаляване на 

вредното въздействие на отпадъците. 

Подпрограма за предотвратяване 

образуването на отпадъци в регион Гоце 

Делчев. 

 

 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на 

количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци, чрез създаване 

на условия за изграждане на мрежа от 

съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да 

намали риска за населението и околната 

среда. 

Подпрограма за разделно събиране и 

достигане целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия, метали, 

пластмаса и стъкло. 

Подпрограма за разделно събиране и 

достигане на целта за биоразградимите 

отпадъци. 

Подпрограма за изпълнение на 

изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци. 

Подпрограма за предотвратяване и 

намаляване на риска от депонирани 

отпадъци. 

Стратегическа цел 3: Управление на 

отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда. 

Подпрограма за информационно 

осигуряване, подпомагащо вземането на 

информирани управленски решения, 

запазване и подобряване на 

административния капацитет на РСУО-

Гоце Делчев. 

Стратегическа цел 4: Превръщане на 

обществеността в ключов фактор при 

прилагане йерархията на управление на 

отпадъците. 

Подпрограма за прилагане на 

разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите за 

управление на отпадъците. 

 



Стратегическа цел Оперативна цел Дейности/мерки/ Реализирани мерки/дейности от община Гърмен 

 

Цел 1 

Намаляване на вредното 

въздействие на 

отпадъците. 

 

Оперативна цел 1  
Предотвратяване 

образуването на отпадъци и 

насърчаване на повторното 

им използване. 

 

Системата за организирано 

сметосъбиране на територията на 

община Гърмен обхваща всички 16 

населени места. Финансирането на 

услугите и дейностите по 

сметосъбиране, сметоизвозване и 

депониране, както и отчисленията 

по ЗУО се осъществява, чрез 

събиране на такса „Битови 

отпадъци“. Тя се определя в 

годишен размер и е заложена в 

План-сметката за приходите и 

разходите за поддържане на 

чистотата, сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на 

Общината за съответната година. 

 

Община Гърмен има приета Наредба за 

управление на отпадъците на територията на 

община Гърмен.  

Сметосъбирането и сметоизвозването се изпълнява 

от фирма ЕТ „Руска Петрова-Екогруптранс“ , 

съгласно сключен договор № 54/19.02.2019 година 

за възлагане на обществена поръчка. 

През отчетната година от системата за 

организирано сметосъбиране са образувани, 

събрани и депонирани 3 271,24 тона смесени 

битови отпадъци. 

Количествата депонирани отпадъци през 2018 

година са повече с 18,790 тона от депонираните 

през 2017 година. 

Това се дължи на увеличеният поток от туристи на 

територията на община Гърмен. 

 

 

Цел 2 
Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени 

отпадъци, чрез 

създаване на условия за 

изграждане на мрежа от 

съоръжения за третиране 

на цялото количество 

генерирани отпадъци, 

което да намали риска за 

населението и околната 

 

Оперативна цел 1 
Достигане количествените 

цели и изискванията за 

повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни 

материали, включващи най-

малко хартия и картон, 

метал, пластмаса и стъкло 

от домакинствата и 

подобни отпадъци от други 

източници. 

 

 

 

Организиране на дейностите по 

разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци в т.ч. 

определя местата за разполагане на 

необходимите елементи на 

системите за разделно събиране и 

местата за предаване на масово 

разпространени отпадъци 

 

Разделно събиране на отпадъци от 

хартия, картон, пластмаса и стъкло  

 

 

 

В изпълнение на чл.19, ал.3, т.7 от Закона за 

управление на отпадъците в община Гърмен е 

въведена система за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци в т.ч. с цел увеличаване 

дела на оползотворяване и рециклиране на 

отпадъците. 

 

 

 

Съгласно сключен Договор за сътрудничество от 

10.06.2013 година между община Гърмен и 

„Булекопак“ АД, на територията на община 

Гърмен системата за разделно събиране, 



среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделно събиране на отпадъци от 

домакинствата в т.ч. едрогабаритни 

отпадъци, опасни отпадъци и други 

 

транспортиране, временно съхраняване, сортиране, 

рециклиране и оползотворяване на отпадъци от 

опаковки се организира от Булекопак АД – 

организация по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки. 

Системата е организирана в Гърмен, Балдево, 

Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Марчево, 

Огняново и курорт „Огняновски минерални бани“. 

През отчетния период са предадени за рециклиране 

следните количества разделно събрани отпадъци: 

 Хартия – 7,040 тона 

 Пластмасови опаковки – 4,730 тона 

 Стъклени опаковки – 7,195 тона  
Системите  за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки не изискват финансиране или 

инвестиции от страна на община Гърмен и е 

безплатна за населението. 

 

Община Гърмен има сключен договор с „Метал 

инвест“ ЕООД село Гърмен за осигуряване на 

площадка за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата в т.ч. 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и 

други. 

 

Цел 3 
Управление на 

отпадъците, което 

гарантира чиста и 

безопасна околна среда. 

Оперативна цел 1  
Подобряване на 

административния 

капацитет на РСУО по 

отношение управлението на 

отпадъците. 

 

 

 

Функциониране на Регионално 

сдружение за управление на 

отпадъците за регион Гоце Делчев, 

включващо: Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово 

 

През 2018 година Регионално сдружение за 

управление на отпадъците – регион Гоце Делчев 

проведе 2 общи събрания, на които са взети 5 

решения 



Цел 4 
Превръщане на 

обществеността в 

ключов фактор при 

прилагане йерархията на 

управление на 

отпадъците. 

Оперативна цел 1  
Постигане на обществена 

подкрепа за изпълнение на 

политиката по управление 

на отпадъците, с цел 

нейното успешно 

осъществяване. 

 

Осигуряване на информация на 

обществеността по всички въпроси 

и ангажименти, вменени от закона 

чрез интернет страницата на 

съответната община, както и по 

друг подходящ начин 

Сайтът на община Гърмен се актуализира 

непрекъснато, тъй като е основен източник на 

информация, относно развитието на Общината и 

дейността на общинската администрация, свързана 

с изпълнение и отчитане на стратегическите 

политики и в частност политиката на управление 

на отпадъците. 

 

Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на 

фактическите и/или нормативните условия в процеса на нейната реализация и и ще бъде публикуван на официалната страница 

на  

Община Гърмен. 

 

 

МИНКА КАПИТАНОВА 

Кмет на Община Гърмен 

 

Изготвил: Йорданка Донкова – Директор на дирекция  ПЕСТСУЕГР 
 

 

 


