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ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   СТРУМЯНИ 
 

 
 

О Т Ч Е Т 
за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” за периода 

2006г.- 2010г. 
  

  

//ООттччееттаа  ее  ппррииеетт  ннаа  ооссннооввааннииее чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 
от Закона за опазване на околната среда    сс  РРеешшееннииее  №№  332299    оотт  ППррооттооккоолл  №№4411  оотт  
1155..1122..22001100гг..  ннаа  ООббщщииннссккии  ссъъввеетт  ССттррууммяяннии  //  

  
 Настоящия отчет се изготви във връзка с изпълнение  на  изискванията на чл. 79, ал. 
5 от Закона за опазване на околната среда.  
 Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и приета „Програма за 
опазване на околната среда” на община Струмяни, в която генералната стратегическа цел е 
да се подобри качеството на околната среда в общината, като гаранция за живот без 
рискове за човешкото здраве и с възможности за пълноценен труд и отдих. 
 За постигане на генералната стратегическа цел на общинската „Програма за 
опазване на околната среда” 2006-2010 са формулирани специфични стратегически цели, 
по който са изпълнени следните дейност: 

1. Цел - До 2007 г. да се подобри състоянието на коритото на р.Шашка 
минаваща през с.Струмяни 

- През 2006г. е реализиран проекта „Укрепване на улици и р.Шашка с.Струмяни 
изграждане на подпорни стени и прочистване коритото на реката” по ПКЗНБАК. Почистено е 
коритото на реката и са изградени около 200м подпорни стени. 

- Коритото на река Шашка се почиства периодично пролет и есен и от работници по НП 
„ОСПОЗ”.  

2. Цел - До 2010 година да се работи за доизграждане и обогатяване на Зелената 
система. 

- С  Решение  №172 от  Протокол  №  21 от  30.04.2009г .  на  Общински  
съвет  Струмяни  е  приета  Наредба  за изграждане и опазване на зелената система  на 
територията на общината. 
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- За поддържане и попълване на зелената система са  извършвани периодично 
пролет и есен озеленителни мероприятия, съвместно с ДЛ «Струмяни», ученици и 
гроаждани.  

- По проект “Опазване и популяризиране на биоразнообразието в община Струмяни 
– крачка към развитието на природосъобразен туризъм”, финансиран от ПУДООС, през 
2006 и 2007г. е извършен ремонт на информационния център за посетители и са закупени  
и монтирани  пейки и  люлки в Парк „Байкал”, с. Микрево и градинката в с. Илинденци.  

 - По ПРСР 2007-2013 община Струмяни е в процес на изпълнение на проектите 
„Спорт, младост, бъдеще” по мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони и „Играй с мен в зеления свят на мечтите” – по мярка 322 – Обновяване и 
развитие на населените места, с което са осигурени средства за поддържане на парковете и 
градинките респективно за доизграждане и обогатяване на зелената система в Общината;  

- Сдружение „Спортен клуб “ФОРЦА” – Сподвижници на спорта”- Струмяни 
спечели проект “Зелена инициатива за Струмяни”, по който Общината е партньор, 
финансиран от Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда по 
Националната кампания “За чиста околна среда”. Дейностите изпълнени по проекта през 
2009г. включват: почистване от треви, бурени и други и подравняване на терена; 
озеленяване; засаждане на дръвчета; закупуване и поставяне на кошчета за отпадъци, 
пейки и съоръжения за детски или спортен кът.  

3. Цел -  До 2006 година да се разработи комплекс от мерки за предотвратяване 
на риска от замърсяване на почвите. 
 - Сдружение “НА ФОКУС” – Струмяни спечели проект, по който  Общината е 
партньор - “На фокус е ПРИРОДАТА” по Програма “Място за живот 2009” с финансовата 
подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”, чрез Фондация “ЕкоОбщност”. По проекта е 
организирано  събирането на пластмасови отпадъци от 15 планински населени места от 
община Струмяни. На всяко домакинство са раздадени чували за еднократна употреба, в 
които са събрани пластмасови отпадъци. Отпадъците са извозвани до с. Струмяни.Този 
проект може да бъде отчетен като превенция към почвите. 

4. Цел - До 2010 година да се подобрят параметрите на водопроводната и 
канализационна система на територията на община Струмяни. 
- През 2006 г. е реализиран проект, финансиран от САПАРД, в резултат на което са 
изградени 5 625 м канализация в селата Струмяни, Микрево, Илинденци и Драката;   
- В село Микрево през 2007г.  е изградена 715 м канализация, по проект финансиран от 
ПУДООС; 
-В село Илинденци през 2007г.  е изградена 1 699 м канализация, по проект финансиран от 
ПУДООС; 
-В село Микрево през 2007г.  е изградена 2 685 м канализация, по проект финансиран от 
МФ; 
-В село Струмяни през 2008г.  е изградена 2 504 м канализация, по проект финансиран от 
ПУДООС; 
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-В село Микрево през 2009г.  е изградена 4 341 м канализация, по проект финансиран от 
ПУДООС; 
-През 2009г. в село Палат е изграден 7 800 м нов водопровод, като проекта е финансиран 
от ПУДООС; 
-През 2008г. е направена реконструкция на 4 800 м водопроводна мрежа в с. Добри Лаки. 
Проекта е финансиран по ПУДООС. 
5. Цел - До 2010 година да се подобри ефективността по всички параметри при 
управление на отпадъците на територията на община Струмяни. 
- На 06.07.2006г. с Решение № 311 на ОбС Струмяни, на основание изискванията на ЗООС 
и  чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 бе приета Програма за управление на отпадъците на 
територията на община Струмяни, която към настоящия момент не е актуална. Предстои 
изготвяне и приемане на нова програма на регионално ниво, предвид факта, че община 
Струмяни е вече член на Регионално сдружение на общините Сандански, Струмяни и 
Кресна по чл. 19 Б, ал. 1 от ЗУО за управление на отпадъците. 
- Система за събиране и извозване на отпадъците  
В организираната система са включени следните населени места: с.Струмяни, с.Микрево и 
с.Илинденци, с.Каменица, с.Драката и с.Горна Крушица, което представлява 75 % от 
населението на общината. Останалите населени места от общината са разположени в 
Малешевска планина. Те са със затихващи функции и непрекъснато намаление на 
населението, много разпокъсани, неблагоустроени и на голямо разстояние от депото, което 
прави сметосъбирането невъзможно. Събирането на ТБО от населението е с 
След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки  сметосъбирането 
се извършва съгласно Договор ДГ№51/18.07.2006г. от фирма „Бетон” ЕООД. Фирмата 
разполага със специализирана техника за извършване на дейностите по сметосъбирането и 
сметоизвозването. Събирането на ТБО от населението  е смесено и се осъществява в кофи 
тип „Мева”с обем 0,11 куб. м  и контейнери с обем 1,1 куб. м. По площадните 
пространства и спирките са разположени метални кошчета. От започване на дейността от 
фирма „Бетон” ЕООД на територията на общината до момента са внесени 1100 бр. кофи 
тип „Мева”  за ТБО в селата Струмяни, Микрево и Илинденци и 40 бр.  контейнера тип 
“Бобър”.  
Фирмата извършваща дейността работи основно по системата на периодично събиране и 
извозване на отпадъците, по утвърден график от Кмета на общината, както и при 
конкретна заявка. Същият е съобразен със сезона, спецификата на района, типа на улиците, 
вида на съдовете и други. Графика е както следва: 

ден маршрут 

понеделник Гараж – Струмяни – Депо 

вторник Гараж – Илинденци – Депо  

сряда Гараж – Г.Крушица – Каменица – Микрево /Г. Махала/ –Депо   
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четвъртък Гараж – Микрево /Д. махала/ – Драката –Депо   

 Той подлежи на промени, в зависимост от климатичните условия, финансовите 
възможности и алтернативи за по - добра организация на дейността. 
 За извозването на отпадъците се използва специализиран автомобил. Същите се 
извозват до регионалното депо за битови отпадъци в м.”Могилата”, землище на с.Плоски, 
община Сандански.  

- Съгласно чл.13, ал.3, т.5 от Закона за управление на отпадъците, кметът отговаря 
да разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 
събиране и сортиране на отпадъците от опаковки. Наредбата за опаковките и отпадъците 
от опаковки регламентира възможности кметът да сключва договори с организации по 
оползотворяване или ПУДООС. В тази връзка Община Струмяни сключи  договор с 
„ЕКОПАК България”АД за сътрудничество в областта на разделното събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината.  

Съгласно договор № ДГ-1/09.01.2007г. „ЕКОПАК България”АД приема да 
организира за своя сметка система за разделно събиране, съхранение, сортиране, обработка 
и транспортиране на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, обществените и 
административните учреждения, училищата и търговски  обекти на територията на 
общината. 

Определени са населените места и точки на които са поставени комплекти за 
разделно събиране на отпадъците. В системата са включени:  Струмяни – 8 комплекта, 
Микрево – 8 комплекта, Илинденци – 5 комплекта и Драката –  1 комплект.  
Данните за 2009 година сочат, че са събрани и сортирани: 
- 19 820 тона хартиени и картонени опаковки 
- 13 390 тона пластмасови и метални опаковки 
 - 16 390 тона стъкло 

 
 Таблица- Данни за разделно събраните и 
сортирани отпадъци от опаковки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 община 
Струмяни 
2008 г. 

община 
Струмяни 
2009 г. 

хартия-
контейнери 

9,000 19,820 

пластмаса-
контейнери 

7,000 13,390 

стъкло-
контейнери 

6,000 16,390 

метал-
контейнери 

0 н.д. 

хартия пунктове 0 н.д. 

общо събрани 22,000 т 49,600т 
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В изпълнение на Наредбата за изисквания за пускане на пазара на електрическо и 
електронно оборудване  и за третиране и транспортиране на отпадъци на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване от 20.01.2010г.  община Струмяни има 
сключен договор с „ИУЕЕО” АД, съгласно който изпълнителя се задължава да организира 
и  приложи система за разделно събиране от крайните потребители, временно съхраняване 
и транспортиране на отпадъци от ИУЕЕО на територията на възложителя. Към настоящия 
момент има специално обособено помещение в което излезлите от употреба, при 
дейността на ОбА Струмяни луминисцентните лампи и излязло от употреба електрическо 
и електронно обурудване се съхраняват и се водят  на отчет. Предстои  предаване  на 
изпълнителя по горния договор.  

Излезлите от употреба батерии и акумулатори, които съдържат тежки метали  са 
обект на Наредбата за изискванията  за пускане на пазара и за третиране и транспортиране 
на отпадъци от батерии и акумулатори. С подписването през 2010г. на договор между 
община Струмяни и „НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД стартира  система за разделно събиране 
от крайните потребители временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от НУБА. 
На този етап от Кмета на общината са утвърдени точките за събиране на излезли от 
употреба батерии,  в които са разположени 10 броя контейнери за събиране на излезлите 
от употреба батерии. Предстои  предаване  на изпълнителя по горния договор.  
 
 - По проекта “На фокус е ПРИРОДАТА” пилотно е въведено  домашно 
компостиране чрез фамилни компостери.Избрани са 9 домакинства в община Струмяни  и 
„Защитено жилище”с. Раздол, на които са предоставени безплатно компостери, в които се 
произвежда компост. 

- През периода 2006г. - 2010г. периодично са правени цялостни почиствания  на 
нерегламентираните замърсявания на територията на община Струмяни от работниците по 
НП „ОСПОЗ” и от общи работници към ОбА Струмяни. 
- Засилен е  контрола за недопускане замърсяване, като вече има съставени актове за 
нарушения на местната  Наредба за отпадъците. 
6. Цел - До 2010 г. да се подобри състоянието на брега на р.Струма между с.Микрево и 
с.Драката.  
Пред ПКЗНБАК е кандидаствано за  отпускане на средства за  укрепване на левия бряг на 
р. Струма. До момента мероприятието не е финансирано.  
7. Цел -  До 2010 г. да се намалят нивата на замърсители в атмосферния въздух. 
За постигането на тази цел са изпълнени следните дейности: - Проведени са редица 
озеленителни мероприятия на територията на общината.- През 2008 е  асфалтиран   15 км  
път Палат – Никудин. Проекта е финансиран от МРРБ; 
 - Бетонирана е улица в с. Струмяни-300м.Средствата са осигурени от общинския бюджет; 
- През 2007г. е баластриран  селскостопански път в землището на с. Микрево. Проекта е 
финансиран по МЗГ. 
През 2008г. е баластриран  селскостопански път в землището на с. Илинденци.Проекта е 
финансиран по МЗГ. 
За запазване и популяризиране на биоразнообразието в община Струмяни са проведени 
редица мероприятия: 
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 - По проект  “Вълкът – сит, агнето – цяло”  по програма ФАР “Насърчаване на 
опазването на околната среда и устойчивото развитие на граничните региони Българо- 
гръцки граничен регион” в периода 2006г.-207г. са извършени следните дейности: 
Възстановяване на местната популация от Каракачанско куче, като традиционен защитник 
на стадата и домашни животни от хищници;  Промоция и моделно прилагане на 
електропастири (електрически огради) за охрана на пчелини и животновъдни кошари от 
нападения от мечки и вълци;  Провеждане на информационна кампания и обучения за 
фермери и общински служители за справяне с проблема с нападенията на домашните 
животни от диви хищници;Промоция и прилагане на компенсационните и застрахователни 
механизми, като инструменти за намаляване на конфликта Човек – Хищник в местата от 
НАТУРА 2000  
 - По проекта “Опазване и популяризиране на биоразнообразието в община 
Струмяни – крачка към развитието на природосъобразен туризъм”, финансиран от 
ПУДООС в училищните дворове в с. Илинденци, Струмяни и Микрево са поставени 
хранилки за птици.  

 През 2007г. Дирекция „НП Пирин”, съвместно с Пирински туристически форум, 
Българска фондация Биоразнообразие, седем  общини, сред които и община Струмяни 
реализира проект “Развитие на екотуризма като средство за опазване на 
биоразнообразието в района на Национален парк Пирин”. Основната цел е подпомагане 
развитието на дейности и услуги в  зона около Парка, разсредоточаване на туристическия 
поток. Разкриване на нови възможности  за прекарване на свободното време в и около 
селата. По проета през 2008г. е реализирана екопътека “Гости от миналото”. Маршрутът е 
с продължителност  1 час. Стартовата точка е Арт Център Илинденци. 
 
 
 
 
Председател на ОбС 
Кирил Укев 
 
 

 

 

 
 

 
Област  Благоевград ,  община  Струмяни , село  Струмяни ,  тел ./факс:  07434/30 60, 31-08,  

E-mail: strumyani_obs@abv.bg 
 


