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ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ПУДООС ЗА КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ ПО
ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА

2007-2013 Г.” ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКРИВАНЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ДЕПА, КОИТО НЕ

ОТГОВАРЯТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ



Действащо законодателство:

• Предоставянето на помощта за дейности по закриване се
извършва съгласно разпоредбите на ПМС 209/2009 г., а
именно: Чл. 6. (1) Закриването на общински депа за
битови отпадъци, които не отговарят на
изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване
и обезвреждане на отпадъци, се подпомагат от
държавния бюджет под формата на субсидии.

• Изменение на ПМС 209/2009 г. (измен.и допълн. ДВ, бр. 
34/04.05.2012г) – възможност ПУДООС да ползва и
друго безвъзмездно финансиране освен държавния
бюджет под формата на субсидии



Финансиране на дейности по закриване на

общински депа:

• Към момента основният администратор на средства за

дейности по закриване на депа е ПУДООС

• Изключение: единични случаи на финансиране от

ОПОС за закриване на депа в рамките на проекти за

изграждане на регионални системи за управление на

отпадъците



Закриването на общински депа, които не
отговарят на законодателните изисквания

– допустима дейност по ОПОС:

• Една от допустимите дейности по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007-2013 г. ” (ОПОС) e „поетапно
прекратяване на експлоатацията и последваща
рекултивация и закриване на съществуващи депа за
битови отпадъци, които не отговарят на
изискванията на нормативната уредба и съвременните
технически стандарти. Тяхното закриване в общините
от даден регион ще бъде съобразено с въвеждането в
експлоатация на съответното ново регионално
съоръжение/ инсталация за обезвреждане на битови
отпадъци”



Дейности по закриване на общински депа и

възможности за финансиране по ОПОС (1):
• Първа покана в сектор отпадъци 2008 г. - техническа помощ за

подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на
ОПОС - допустими за финансиране са всички дейности за
техническа помощ, вкл. закриване и рекултивация на
съществуващи общински депа за битови отпадъци

• Механизъм за осигуряване на финансова подкрепа за развитие
на инфраструктурата за управление на отпадъците със средства
от оперативната програма – представен на КН на 24.03.2009 г.

• Актуализиране на механизма и одобрение на измененията на КН
на 27.11.2009 г. във връзка с приемането на ПМС 209/2009 г. В
обявените впоследствие покани дейностите по закриване са
допускани единствено по изключение – ако техническото
решение за изграждане на новите съоръжения налагат такъв
подход



Дейности по закриване на общински депа

и възможности за финансиране

по ОПОС (2):

• През втората половина на 2011 г. - предприет анализ за
свободния финансов ресурс по приоритетна ос 2 на
ОПОС предвид забавянето в реализацията на
регионалните системи и необходимостта от пълно
усвояване на средствата по приоритетна ос 2 на ОПОС.

• Резултат: На заседанието на КН на ОПОС на 06.12.2011 
г. дейностите по рекултивиране на общински депа за
отпадъци и дейности, свързани с надграждане и
доизграждане на регионални системи извън 23-те, са
включени в Механизма. 



Определяне на ПУДООС за конкретен

бенефициент:

• Обосновка: ще се използва доказания капацитет на
предприятието за предоставяне на финансови средства
за проекти за закриване на съществуващи общински
депа, които не отговарят на законодателните изисквания

• Форма на финансиране: ще се разработи схема за
финансиране на дейности по закриване на стари депа, 
чрез която ще се подпомогне ПУДООС при
осъществяването на дейностите по отношение на
закриването на депа. 



Очакван ефект от определянето на

ПУДООС за конкретен бенефициент:

• Очакван ефект: Надграждане над вече добития опит за
преглед на такива проекти и подпомагане наличното
национално финансиране, синергия при финансирането
в областта на управление на отпадъците.

• Въздействие: С предоставянето на допълнително
финансиране, индиректно ще се подкрепят общините и
ще се постигнат законодателните изисквания.



Обобщена информация за постъпилите и

одобрени проекти по реда на ПМС 209/2009 г. до
момента

• Общо в периода 2009 – 2013 г. са подадени 58 
заявления на обща стойност 90 083 817  лв.

• През 2010 г. са одобрени 7 проекта на стойност
1 715 180 лв., през 2011 г. – 11 проекта на
стойност 16 244 513 лв., а през 2012 г. – 11 
проекта на стойност 6 406 169 лв.

• Разглеждат се 29 проекта на стойност 65 717 955 
лв.



• Представени са всички изискуеми документи

• Предвидени са механизми за техническа и екологична
преценка на дейностите

• Дейностите, които ще бъдат финансирани са в съответствие
с НПУДО

• Исканата БФП ще финансира само допустими разходи

• Бюджетът на проекта е обоснован и е в съответствие със
заложените дейности

Критерии за оценка на проекти за подпомагане
дейността на ПУДООС по закриване и рекултивация на

съществуващи общински депа за битови отпадъци



• Размерът на БФП съответства на определения в
процедурата

• Представен е индикативен график за изпълнение на
проекта, съответстващ на периода на допустимост на
разходите по програмата

• Разходите, които се иска да бъдат възстановени по проекта, 
не са предмет на финансиране от друг проект, програма
или схема, финансирана от публични средства, средства от
националния бюджет и/или бюджета на ЕО

• Кандидатът е осигурил източник на финансиране за
недопустимите разходи по проекта, които не се покриват от
оперативната програма

Критерии за оценка на проекти за подпомагане
дейността на ПУДООС по закриване и рекултивация на

съществуващи общински депа за битови отпадъци
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