
Община Дупница  
Община Дупница се намира в югозападната част на Република България. Територията й се равнява на 359 км2, с планински и полупланински релеф. 

Климатът е умереноконтинентален с известно средиземноморско влияние. Разполага с разнообразни водни ресурси. Тя е и място, където се формира 
стратегическата връзка между пътищата от Солун за София и от Адриатика за Истанбул.  

 В състава ú влизат 17 населени места, с общо население 44 988 жители. 
 

 

 Община Дупница се ръководи от Кмет, 
който е едноличен орган на 

изпълнителната власт, пряко избран от 
населението на общината. 

Общинска администрация Дупница 
предоставя редица публични услуги, чрез 

изградена и утвърдила се 
административна структура 

Дейността на Общината се финансира със субсидии от 
Министерство на финансите, собствени средства и евро 

фондове. 



По отношение на управлението на отпадъците, 
генерирани на територията на общината, към 
момента съществува организирана система за 
сметосъбиране и сметоизвозване на смесени 
битови отпадъци, които се депонират на 
общинско депо, което не отговаря на 
нормативните, екологичните и европейски 
изисквания.  

На територията на общината се прилага и система за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки, от домакинствата 
/пластмаса, хартия и стъкло/, излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба 
батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни 
средства. Тези видове отпадъци се управляват със съдействието 
на частни фирми, посредством сключени договори. 

 



 
 
 
 
 
 

Предприети са действия за планирането и изграждането на 
"Регионален център за третиране на неопасни отпадъци - Дупница", 

които да обслужва шест общини, включени в регионалното сдружение, 
наречено "Еко Рила". 

Eдин от основните ни приоритети е свързан с  по-дабро прилагане на 
системата за разделно събиране на отпадъци, с  цел намаляване потока за 

депониране и опазване на околната среда, чрез рециклиране и повторно 
оползотворяване. С участието ни в Проект IMPACTPapeRec сме убедени, че 

ще се запознаем с добри практики и ще придобием по-богат опит в 
прилагането на иновативни технологии, в сферата на рециклирането на 

хартия, отговарящи на Европейските изисквания. 
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