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Причини 



Началото 

• Постановление № 209 на Министерски съвет от 2009 г. за 
осигуряване на финансиране за изграждането на регионални 
системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните 
съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и 
за закриването на общински депа за битови отпадъци (ПМС 
№209/2009 г.) – субсидии до 2013 г. 
 

• Постановление № 84 от 25 април 2012 г. на Министерски съвет 
за изменение и допълнение на ПМС 209/2009 г. (Обн., ДВ, бр. 34 
от 04.05.2012 г.) - закриване на общински депа за битови 
отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания чрез 
ПУДООС (ДБ и др. безвъзмездно финансиране) 
 

• 12-то заседание на КН на ОПОС от 01.06.2012 г. - ПУДООС 
бенефициент по всички приоритетни оси на ОПОС, включително 
ос 2 - отпадъци 
 
 



Началото 

• УО на ОПОС през м. август 2012 г. откри процедура за директно 
предоставяне на БФП BG161РО005/12/2.20/01/31 „Изпълнение на 
дейности по закриване и рекултивация на общински депа за 
битови отпадъци, които не отговарят на нормативните 
изисквания“ с максимален финансов ресурс  97 791 499 лв. (до 
85% ЕФРР и до 15% НБ) 
 

• на 10.09.2012 г. ПУДООС внесе за оценка проектно предложение 
№DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и 
рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на 
територията на Р България, които не отговарят на нормативните 
изисквания“- за рекултивиране на 37 (основен списък) и 24 
(резервен списък) общински депа за битови отпадъци 
 

• на 09.01.2013 г. се сключи Договор №DIR-51222031-C001, между 
MOСВ и ПУДООС относно изпълнение на дейности по закриване и 
рекултивиране на 37 общински депа за битови отпадъци  на 
територията на Р България, които не отговарят на нормативните 
изисквания със срок на изпълнение до 14.09.2015 г. 



Голям проект на ПУДООС 

• за периода 2009-2013 г – 91 заявления 
• сключени договори до 2012 г. – 14 
• проекти извън ПМС 209/2009 г. – 1 
• оттеглени заявления – 2  
• по Договор №DIR-51222031-C001 – 37 депа – 97.6 

млн. лв. 
• резервен списък – 24 депа 
• до 01.07.2013 г. са вмесени още 17 заявления 
• 74 реално изпълними проекти – 165 млн. лв. 



Голям проект – причини 

• последната годишна субсидия по ПМС 209/2009 г. 
за дейностите по закриване на депа е планирана 
за 2013 г. 
 

• през ОПОС 2014-2020 г. няма да се финансират 
проекти за закриване на общински депа за битови 
отпадъци 
 

• за Р България, на 29.04.2012 г. е открита 
Процедура по нарушение 2012/2084 за 
несъответствие на 124 депа за отпадъци с 
изискванията на Директива 1999/31/ЕО за 
депониране на отпадъци (на етап - Досъдебна 
фаза) 



Голям проект – ползи 

• ще подпомогне изпълнението на специфичните 
стратегически цели и решаването на проблема с 
част от съществуващите депа за битови 
отпадъци, които не отговарят на изискванията 
 

• ще осигури рекултивация на 110 общ. депа 
(ПУДООС–14, ОПОС–74+7, ИСПА–15) от общо 
268 (след изграждане на новите РСУО – с 
отчисления и ДБ) 
 

• проектът ще допринесе за цялостното развитие 
на системата за управление на отпадъците в 
страната и изпълнение на изискванията на ЗУО и 
подзаконовите нормативни актове 
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