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Участие за природа 

Подкрепа за представителството  на НПО и гражданското участие във взимането на 
решения относно политик 

 

Информационна кампания в подкрепа на  

провеждането на местен референдум  

във връзка с изграждането на  

регионално депо за отпадъци в гр. Самоков 
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Защо искаме да бъде проведен  
местен референдум в Община Самоков  

с въпрос за гласуване:  
„Трябва ли да бъде променено 

местонахождението на площадката  
за изграждане на регионално депо  

за отпадъци ПИ 65231.915.100 с обща площ 
327 024 кв.м в землището на град Самоков?”  
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ИСТОРИЯТА 

 
 
 
 

През 2007 година в съответствие с целите на 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 
2013 год.”, започва планирането на 
регионално депо за отпадъци на общините 
Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман 
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Проект за площадка 
при с. Пчелин,  

община Костенец 

 
- над 7 км от най-близките 

околни селища 
 

- безотточна местност 
 

- в близост до бивша 
уранова мина.  
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През 2009 г. ОС – Самоков 
определя поземлен имот с 

площ от 327 024 м2 – частна 
общинска собственост – за 
изграждане на регионално 
депо за битови отпадъци. 

    Нова площадка 
до Самоков  
и Драгушиново 
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Инициативен комитет срещу 

проекта 

 

Граждански протести  

в Самоков и София,  

с над 500 участници  

 

Подписка с участието  

на над 5000 граждани  

на община Самоков  

 

Питания в НС 
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Участие за природа 

 

• Обжалване на доклада за ОВОС 

• Обжалване на Подробния устройствен план  
на Община Самоков за включване на терена  
в градоустройствена регулация  

• Обжалване на строителното разрешение за  
изграждане на депото за отпадъци 

 

 

Съдебни процедури за обжалване на различни  

елементи от инвестиционното намерение: 
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2015 г.   
    Инициатива за провеждане  
    на местен референдум 
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    Защо трябва да бъде променено мястото за 
изграждане на депо за отпадъци в Самоков 

Участие за природа 

 Само на 1 км от Самоков и Драгушиново. 
 В района на водосбора на река Искър и язовир Искър. 
 Застрашава чистотата на въздуха в Самоков и района. 
 Мястото на площадката е избрано при съмнителни 

обстоятелства. 
 ОВОС на проекта е извършена непрофесионално. 
 Липсват действащи програми за намаляване на 

отпадъците в четирите общини – бенефициенти. 
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Участие за природа 

Тази презентация е изготвена за представяне на план за действие на Инициативен комитет за 
провеждане на референдум в гр. Самоков във връзка с изграждане на регионално депо за 
отпадъци в рамките на конкурс за гражданска активност „Участие за природа“ по време на 
Зелени дни 2015. Конкурсът е организиран с финансовата подкрепа на Програмата за 
подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска 
фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за 
гражданско действие „Блулинк“. Магазини за специализирана планинска екипировка 
„Стената” и фондация „Помощ за благотворителността в България” осигуряват част от 
наградния фонд в конкурса. Медийни партньори са: Биволъ, Кафене.бг, сп. 360, U-report  
 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Инициативен комитет за 
провеждане на референдум в гр. Самоков и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на 
неправителствени организации в България.  
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