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Въведение 

Интегрирането на екологичните принципи в националната политика е важно 

условие за опазването на околната среда. Екологичната съгласуваност на целите и 

приоритетите на оперативните програми с други национални стратегически и 

програмни документи е от изключителна важност. 

В рамките на предварителната оценката на Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.” (ОПОС 2007-2013 г.) е извършена Екологична оценка (ЕО) в съответствие 

с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 

на планове и програми. В резултат е издадено Становище по ЕО № 1-1/2007 г. на 

министъра на околната среда и водите, в което са предписани мерки за 

предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на 

предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на програмата върху 

околната среда, както и мерки за наблюдение и контрол при прилагането на 

програмата. Съгласно становището, Управляващият орган (УО) на ОПОС следва да 

изготвя доклад по наблюдението и контрола на всеки 3 години от изпълнението на 

програмата.  

Отговорен за цялостното управление и изпълнение на програмата, УО на ОПОС е 

представил в МОСВ (дирекция „Превантивна дейност“) доклад за периода 2007 – 2010 

г.1 По своята същност, първият доклад разглежда изпълнението на програмата в 

първите три години от програмния период, анализирайки физическите резултати от 

инвестициите в екологична инфраструктура от гледна точка на предписанията на 

Становище по ЕО № 1-1/2007 г. В допълнение, в доклада са отчетени причините за 

забавянето на реалния старт на изпълнение на програмата, затрудняващ изготвянето на 

пълна картина на въздействието върху околната среда на проекти, финансирани по 

ОПОС.  

Настоящият Втори доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху 

околната среда обхваща периода 2011-2013 г. от прилагането на ОПОС 2007-2013 г. В 

резултат на извършените дейности по събиране, групиране и анализ на информацията 

за програмата в цялост, както и за конкретните проекти, изпълнявани за отчетния 

период, са направени изводи за въздействието върху околната среда на стратегическо 

ниво и на ниво проекти. Анализът стъпва на данни от собствения мониторинг на 

програмата и данни, предоставяни от Национален статистически институт (НСИ) и 

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Информацията, предоставяна от 

ИАОС и НСИ се публикува една година след изтичането на съответната календарна 

година. Данните за 2013 г., предоставяни от НСИ са достъпни на страницата на 

института от януари 2015 г., а тези от ИАОС – от април 2015 г. 

                                                           

1 Първият доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда в резултат от 

прилагането на ОПОС 2007-2013 г. е разработен от  дирекция „Кохезионна политика за околна среда“ в 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството й на УО на програмата. С ПМС № 

58/14.03.2014 г. се изменя и допълва Устройственият правилник на ведомството. От 25.03.2014 г. 

функциите на УО се изпълняват от Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“. 
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I. Приоритети на ОПОС  2007-2013 г.  

ОПОС 2007-2013 г. е финансов инструмент за изграждането на инфраструктура за 

намаляване на замърсяването на водните тела от непречистени битови отпадъчни води 

и подобряване качеството на питейните води в съответствие с изискванията на 

Директива 91/271/ЕИО и Директива 98/83/ЕО. По програмата за сектор „Води“, са 

предвидени средства в размер на над 2.5 млрд. лв., за сектор „Отпадъци“ – над 700 млн. 

лв., за сектор „Биоразнообразие“ – над 202 млн. лв. 

Реалното изпълнение на мерките по приоритетна ос 1 на програмата започва през 

2010 г., след извършен анализ на обявените до 2009 г. процедури и подадените 

проектни предложения. Приоритизирани са агломерациите, които следва да бъдат 

финансирани по ОПОС 2007-2013 г., с цел спазване на ангажиментите, произтичащи от 

европейското и национално законодателство и доброто финансово управление на 

програмата.  

В сектор „Води“ по ОПОС 2007-2013 г., се финансират интервенции за 

въздействие върху точкови замърсители. Инвестира се във ВиК инфраструктура в 

рамките на агломерации с над 10 000 екв. ж. – изгражда се и се реконструира градска 

канализационна мрежа и ПСОВ, като последните осигуряват пречистване до степен, 

която отговаря на изискванията за заустване в съответната категория воден обект. 

В сектор „Отпадъци“ по ОПОС 2007-2013 г., се финансира изграждането на 

регионални системи за управление на отпадъците, отговарящи на изискванията на 

европейското и национално законодателство и за екологосъобразно управление на 

отпадъците. Това предотвратява нерегламентираното депониране на отпадъци, което 

води до просмукването на инфилтрат от гнилостните процеси в почвата, подпочвените, 

повърхностните и питейните води, намалява  разпръскването на отпадъци по 

повърхността и във въздуха, с което се намалява риска за човешкото здраве и за 

компонентите на околната среда. 

С оглед оптимизиране усвояването на средства по програмата, през 2012 г. МОСВ 

извърши анализ относно възможността за финансиране на допълнителни мерки, които 

отговарят на важни приоритети в сектор „околна среда”. Предложени са нови мерки и 

дейности, които да получат финансиране от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския 

фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез ОПОС 2007 – 

2013 г. МОСВ направи проучване относно проекти, свързани с предотвратяване на 

риска и борба с наводненията и горските пожари, необходимостта от обновяване на 

превозните средства на градския транспорт в градове - общински центрове с нарушено 

качество на атмосферния въздух по показател фини прахови частици (ФПЧ10) и от 

укрепване капацитета на институции, отговорни за прилагането на политиката по 

опазване на околната среда. В резултат от извършен мултикритериален анализ са 

класирани следните групи мерки: 

- мерки за повишаване на капацитета за реакция при горски пожари; 

- мерки за повишаване на капацитета за реакция при наводнения и оборудване за 

мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност; 

- мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, например нови 

превозни средства за градския транспорт; 

- техническо обезпечаване за прилагане на политиката за опазване на околната 

среда. 
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Към 31 декември 2013 г., ОПОС има следните приоритетни оси и финансов ресурс: 

Таблица 1: Приоритетни оси на ОПОС и финансов ресурс  

Наименование  

на приоритетната ос  
Фонд 

Размер на 

финансовите 

средства в лв. 

Финансов 

ресурс в % 

Приоритет 1 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и 

подобряване на качеството на атмосферния 

въздух“ 

КФ 2 511 692 222 71,3 

Приоритет 2 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци“ 
ЕФРР 717 288 084 20,4 

Приоритет 3 „Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие“ 
ЕФРР 202 052 980 5,8 

Приоритет 4 „Техническа помощ“ ЕФРР 90 923 842 2,5 

 

 

 

 

II. Напредък от изпълнението на ОПОС 2007-2013 г.  

 Към 31 декември 2013 г., в изпълнение по програмата са 225 проекта на стойност 

5,210 млрд. лв., а успешно изпълнени са 142 проекта с усвоена безвъмездна финансова 

помощ (БФП)  в размер на близо 200 млн. лв. Общият напредък по ОПОС 2007 – 2013 

г. е както следва: 

 

Таблица 2: Финансов изпълнение на ОПОС 2007-2013 г. (към 21 декември 2013 г.) 

 

ПО 
Бюджет  

(лева) 

Договорени средства Плащания (вкл.аванси) 

в лева % в лева 

% 

(бюджет  

ОПОС) 

% 

договорени 

средства 

1 2 3 
(4) = 

(3)/(2) 
5 

(6) = 

(5)/(2) 
(7) = (5)/(3) 

ПО 1 2 511 692 221.66 4 349 543 573.56 173.17% 1 186 398 876.31 47.24% 27.28% 

ПО 2 717 288 084.34 836 343 013.23 116.60% 179 778 754.30 25.06% 21.50% 

ПО 3 202 052 979.52 341 079 776.17 168.81% 81 084 820.38 40.13% 23.77% 

ПО 4 90 923 841.57 140 523 864.32 154.55% 49 163 362.37 54.07% 34.99% 

Общо  3 521 957 127.09 5 667 490 227.28 160.92% 1 496 425 813.36 42.49% 26.40% 
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Физически напредък по изпълнението на приоритетна ос 1: 

Към 31 декември 2013 г. по приоритетна ос 1 са приключили 10 инфраструктурни 

проекта на общините: Бургас (кв. „Долно Езерово“), Вълчи Дол, Главиница, Каварна, 

Перник, Попово, Приморско, Столична община, Хисаря и Вършец с общ размер на 

усвоена БФП от 106,5 млн. лв. 

Към 31 декември 2013 г. са постигнати следните резултати: 

- Изградена и реконструирана е канализационна мрежа с дължина 151 км и 

водопроводна мрежа с дължина 124 км. В резултат на това близо 200 000 жители 

се ползват от реконструирана и рехабилитирана ВиК мрежа, а отпадъчните води 

на 142 000 жители са присъединени към пречиствателни съоръжения. 

- Изградени са 10 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – Троян, 

Хисаря, Вършец, Руен, Провадия, Сопот, Лозница, Пирдоп, Тунджа и Ябланица, 

чийто капацитет е 140 985 екв. жители. 

Стартира изпълнението на четири проекта – три на Столична община за доставка 

на метровлакове, трамвайни мотриси и автобуси на стойност около 227,5 млн. лв. и 

един проект на община Бургас, в качеството й на водеща за общините Варна, Стара 

Загора, Плевен и Бургас,  за доставка на тролейбуси на стойност 92,052 млн. лв. по 

процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския 

транспорт” До края на 2013 г. е извършена доставка на 10 бр. метровлакове. 

Физически напредък по изпълнението на приоритетна ос 2: 

Към 31 декември 2013 г. по приоритетна ос 2 са пуснати в експлоатация 

регионална система за управление на отпадъците (РСУО) Ботевград и депото на 

Столична община (фаза 1), които обслужват население от над 1,6 млн. жители, с общ 

обем над 3 млн. куб. м, капацитет за депониране над 170 хил. т/г., като над 70% от 

отпадъците ще бъдат оползотворени. 

През 2013 г. е пусната в експлоатация компостиращата инсталация за третиране 

на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за третиране на разделно събирани 

биологични отпадъци (анаеробна инсталация) в Хан Богров– част от първата фаза на 

Интегрираната система за управление на отпадъците на Столична община. –

Инсталацията за обработка на разделно събирани биологични отпадъци е с капацитет 

20 хил. тона биологичен отпадък на година и включва следните стъпки: 

1) предварително преработване на биологични отпадъци от промишлеността и 

домакинствата; 

2) Анаеробно разлагане (АР) с хигиенизиране и дрениране 

3) Обработка на биогаз и утилизация 

4) Компостиране на ферментационни остатъци 

Получената енергия от разграждането на хранителните отпадъци и обработката на 

получения биогаз се използва за собствени нужди на обекта и е достатъчно, за да се 

подава към националната мрежа. 

Компостиращата инсталация за третиране на разделно събрани зелени отпадъци е  

с капацитет 24 хил. тона "зелен отпадък".  
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Предварителната сортировка води до 200т/г, остатъчни отпадъци като замърсител 

на зеления отпадък. Останалите 23,800т/г се смилят до получаване на размери на 

зърното <80мм. Обемистите замърсители се сортират ръчно. 

По време на интензивното компостиране в клетките раздробения материал губи ~ 

28% от масата си поради загуба на вода и разграждане органични съединения. По тази 

причина след приблизително 2 седмици изходния продукт от клетката е ~ 17,136т/г. За 

зреене материалът се прехвърля в хале за зреене. По време на узряването материалът 

губи още 30% от масата си поради загуба на вода и разграждане на органични 

съединения. След приблизително 7 седмици нивото на гниене IV-V е достигнато. 

Изходният продукт от етапа на зреене е  приблизително 11,817 т/г. Компостът се 

пресява от мобилно барабанно сито, което създава три фракции компост. Груб компост 

от 10-40мм 4,136т/г (35%), фин компост 0-10мм от 5,318 т/г (45%). 

Третата фракция е съставена от материaл >40мм, съдържащ 2,363 т/г (20%). 

Приблизително 307т/г се използват като структурен материал в отдела за биоотпадъци. 

Оставащите 2,056 т/г са за депониране. 

Целият процес на компостиране, включително узряването се осъществява като 

аеробна система. Поради тази причина производството на метан, който е строго 

анаеробен процес, не достига значима степен.  

 

Физически напредък по изпълнението на приоритетна ос 3: 

Към 31 декември 2013 г. по приоритетната ос се изпълняват 70 договора/заповеди 

за предоставяне на БФП на обща стойност 333,8 млн. лв. Изпълнените проекти са със 

следната насоченост: 

- опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България; 

- развитие на мрежата НАТУРА 2000; 

- разработване на планове за управление на природни и национални паркове, 

резервати и поддържани резервати; 

- разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, 

които не се припокриват със зони за опазване на местообитания; 

- теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на 

видове и хабитати на територията на цялата страна ; 

- изпълнение на дейности за устройство и управление на паркове и резервати; 

- транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени 

територии изключителна държавна собственост 

- повишаване капацитета на териториалните структури на Главна дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на 

вътрешните работи за реакция при горски пожари в паркове и резервати. 

Успешно изпълнени са 13 проекта с усвоена БФП в размер на 7,075 млн. лв., като 

9 от тези проекти приключват през 2013 г. Това са проектите на Българска фондация 

„Биоразнообразие“, два проекта на ДНП „Централен Балкан“, ДПП „Врачански 

Балкан“, ДПП „Сините камъни“, НЛРС, общини Димитровград и Свиленград и Клуб 

„Приятели на ДПП Врачански Балкан“. С изпълнението на проектите са разработени 
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планове за управление, анализи, оценки и проучвания с насоченост опазване на 

биологичното разнообразие. Реконструирани са екопътеки и туристическа маркировка. 

Дейностите пряко допринасят за възстановяване на местообитания на различни 

защитени видове от растителния и животинския свят, като и за възстановяване на 

популацията им на редица територии. Резултатите от изпълнението на оста към 

31.12.2013 г. са: 

- новоизградени или реконструирани екопътеки с дължина 34 км.,  

- подновени туристически маркировки по маршрути с дължина 3,37 км.,  

- реконструирани 15 мостови съоръжения,  

- извършени дейности за възстановяване на 100 местообитания на животински 

видове, 3 местообитания на растителни видове, 5 популации на растителни 

видове и 3 популации на животински видове. 

В резултат, инвестициите по ОПОС 2007-2013 г. допринасят за подобряване и 

съхраняване на екологичния баланс в местностите на интервенции. Подобрени са 

биохимичните показателите на водата и почвата, на места е отчетено подобрение и на 

качеството на въздуха. Това подобрение в средата се отразява благотворно на местните 

растителни и животински видове. 

При изпълнението не е отчетено вредно въздействие върху местната флора и 

фауна в резултат на дейностите по проектите. 

Подобрено е качеството на живот на обслужваното от проектите население, в т. ч. 

качеството на питейните и водите за напояване, качеството на въздуха, хигиенните 

условия и др. Увеличено е населението, обхванато от пречистване на отпадъчните води, 

подобрено е качеството на пречистване, подобрена е ВиК инфраструктурата като цяло, 

подобрена е и инфраструктурата за събиране, съхранение и третиране на битови 

отпадъци. 
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III. Оценка на изпълнението на мерките за предотвратяване, намаляване 

или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите 

неблагоприятни въздействия от осъществяване на ОПОС 2007-2013 г. 

Изпълнение на мерките от т. I на Становище по ЕО № 1-1/2007 г. за периода 2011-

2013 г. по отношение на предотвратяването, намаляването или възможно най-пълното 

отстраняване на предполагаемите неблагоприятни въздействия от изпълнението на 

ОПОС 2007-2013 г.върху околната среда, е както следва:  

Таблица 3: Изпълнение на мерките от т. I на Становище по ЕО № 1-1/2007 г. 

Мярка от т. I на 

Становище по ЕО 

 № 1-1/2007 г. 

Изпълнение на мерките 

при осъществяване на ОПОС 2007-2013 г. 

Мярка 1:  

Проектите, предвиждащи 

инвестиционни 

предложения/ планове, за 

които се изисква ОВОС/ЕО 

(по реда на Закона за 

опазване на околната 

среда) или специфична 

екологична оценка (по реда 

на Закона за биологичното 

разнообразие), да се 

одобряват само след 

положително решение по 

ОВОС/становище по ЕО и 

при съобразяване с 

препоръките в 

извършените оценки, както 

и с решението по 

ОВОС/становището по ЕО. 

В рамките на извършените в периода 2011 - 2013 г. 

процедури по ОВОС на инфраструктурни обекти в секторите 

„Води“ и „Отпадъци“,  мярката е спазена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Тя се изпълнява на етап подготовка/подаване на проектно 

предложение и неговата последваща оценка. 

При подаване на проектно предложение по процедури, 

обявени в отчетния период, като задължително условие е 

представянето на документи, доказващи спазването на 

екологичното законодателство и по-конкретно: 

- Решение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, за всички 

инвестиционни обекти, включени в проекта; 

- Решение по Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони 

В допълнение, за проектите в сектор „Отпадъци“ има 

изискване за представянето на допълнителни документи: 

- Становище по екологична оценка по ЗООС или 

решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО, с което е преценено да не се 

извършва екологична оценка за предложен план и 

програма или за тяхното изменение, или писмено 

становище от съответната РИОСВ, че не е предмет на 

екологична оценка;  

- Документ, удостоверяващ собственост на земя или 

учредяване право на строеж или съответните 

сервитутни права. 

 

Проектните предложения по ОПОС 2007-2013 г. подлежат 

на оценка за съответствие с изискванията за 

административното съответствие и допустимост, както и за 

съответствие с техническите, екологичните и финансовите 

изисквания, посочени в поканата за кандидатстване. За 
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изпълнение на екологичните изисквания на нормативната 

уредба по опазване на околната среда е заложен критерий за 

оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата, 

на който всеки кандидат трябва да отговаря: „за 

инвестиционното предложение е постановено 

положително решение по ОВОС или решение, с което е 

преценено да не се извършва ОВОС или становище, че не 

попада в обхвата на ЗООС и може да бъде осъществено в 

съответствие с Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони“.  

Тези изисквания са покрити за всеки от изпълняващите се по 

ОПОС 2007-2013 г. проекти, съгласно наличните в УО на 

програмата и разработените и утвърдени „Подход и 

методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и 

„Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление 

на отпадъци с подкрепата на оперативна програма "Околна 

среда 2007-2013 г.". 

Мярка 2:  

Местоположението на 

обектите по приоритети 1 и 

2 да бъде подходящо 

определено с оглед 

разстояния до населени 

места и други обекти, 

подлежащи на здравна 

защита, територии с 

особено екологично 

значение, ползи и разход. 

Мярката е спазена. Изборът на местоположение на обектите 

е в съответствие с изискванията на съответната нормативна 

база.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Мярка 3:  

При проектиране на 

обектите (съоръженията) 

по приоритети 1 и 2 да се 

вземат предвид границите 

на паметниците на 

културата и на техните 

охранителни зони, както и 

всички защитени по реда 

на специален закон 

територии. 

Мярката се регламентира от съответната нормативната 

уредба.  

Всички нормативни изисквания, касаещи зони и територии 

със специален статут, както и паметниците на културата, се 

изпълняват в периода преди стартиране на строителството, 

като разрешителното за строителство не влиза в сила преди 

приключването на мероприятията свързани със защитата и 

опазването им. 
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Мярка 4:  

Приоритетно да се 

изграждат ГПСОВ за 

населени места с над 10 

000 екв. ж. като 

предварително се изисква 

допълнително отстраняване 

на азот и фосфор, в срокове 

по Наредба №6 (ДВ 

бр.97/2000 г.). 

Мярката се изпълнява. Представяне на разрешения  за 

заустване, установяващо пречистването на водите, се 

изисква на етап подготовка на предпроектно проучване. 

 

Мярка 5:  

Приоритетно да се 

изпълняват дейностите за 

намаляване на водните 

загуби от водоносната 

мрежа и за подобряване 

качеството на питейните 

води. 

Мярката се изпълнява като допълнителна дейност при 

изграждането на канализационната мрежа. 

 

 

Мярка 6:  

При изготвяне на проекти 

за депа за отпадъци да се 

обследва възможността за 

изграждане на съоръжения 

за предварително 

третиране преди 

депониране, с оглед на 

възможностите за тяхното 

оползотворяване. 

Мярката се регламентира от съответната нормативната 

уредба. Регионалните системи, финансирани по приоритетна 

ос 2 на ОПОС, предвиждат изграждането на компостиращи и 

сепариращи инсталации, вкл. и претоварни станции.  

 

Мярка 7: По време на 

строителството на обектите 

да се изпълняват, изготвени 

от съответните 

възложители (изпълнители) 

планове за минимизиране 

на неблагоприятните 

въздействия (шум, прах). 

По изпълнените и изпълняваните проекти няма данни 

предписанията по тази точка да не са изпълнени. 

При отчетен риск от неблагоприятните въздействия (шум, 

прах), изпълнителите на обектите изготвят планове за 

минимизирането им. 

С цел да се гарантира предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно 

отстраняване на предполагаемите неблагоприятни въздействия от изпълнението на 

ОПОС 2007-2013 г., съответните мерки от Становище по ЕО № 1-1/2007 г. са включени 

в системата от критерии за избор на проекти, които се прилагат в процеса на оценка и 

избор на операции за финансиране. При осъществяване на проверки на място по 

проектите се съблюдава и изпълнението на горепосочените мерки. 
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IV. Наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда при 

прилагането на ОПОС 2007-2013 г.  

 Становище по ЕО № 1-1/2007 г. на министъра на околната среда и водите 

посочва, че наблюдението и контролът на въздействието върху околната среда, при 

прилагането на ОПОС 2007-2013 г., следва да се извършва въз основа на индикатори, 

посочени в т.II от документа, които по приоритетни оси са: 

Таблица 4: Индикатори от т. II на Становище по ЕО № 1-1/2007 г. 

Приоритетна  

ос 
Индикатор 

Единица за 

измерване 

Приоритет 1: 

Подобряване и 

развитие на 

инфраструктурат

а за питейни и 

отпадъчни води 

и подобряване 

качеството на 

атмосферния 

въздух 

Качество на повърхностните води 
Концентрация на 

замърсители, други 

показатели 
Качество на подземните води 

Качество на питейните води 

Количество на заустените отпадъчни води m3 

Количество на пречистените отпадъчни води m3 

Количество на непречистените отпадъчни води m3 

Приоритет 2: 

Подобряване и 

развитие на 

инфраструктурат

а за третиране на 

отпадъци. 

Образувани битови отпадъци тон/година 

Събрани битови отпадъци тон/година 

Рециклирани битови отпадъци тон/година 

Преработени отпадъци според вида на метода на 

третиране – компостиране, сортиране и сепариране 
тон/година 

Обезвреждане на битови отпадъци  

Капацитет на депата, които са в съответствие с 

нормативните изискания 
тон 

Обезвреждане на производствени и опасни отпадъци тон/година 

Приоритет 3: 

Опазване и 

възстановяване 

на биологичното 

разнообразие 

Защитени застрашени видове 

% от общия брой 

подлежащ на 

защита 

Защитени зони по директива за птиците 

Защитени природни местообитания 

Защитени зони по директива за местообитанията 
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1. Приоритет 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух 

Антропогенното натоварване на водите със замърсители се осъществява от две 

категории източници: точкови и дифузни. Точковите източници са конкретни 

източници, с определено местоположение на вливане - зауствания на ГПСОВ, 

просмукване на замърсители от хранилища, торища и др. При дифузните източници на 

замърсяване не може да се проследи и локализира единствена точка на замърсяване, 

често се касае за просмукване на замърсители в почвите, атмосферни отлагания, 

замърсявания от селско стопанство и др. Замърсявания от дифузни източници не 

попадат в обхвата на мерките по ОПОС 2007-2013 г. 

Във връзка с горното и за целите на проследяването на индикаторите, приносът 

по приключилите проекти в рамките на ОПОС 2007-2013 г. (към края на 2013 г.) се 

обобщава по следния начин: 

- дейности за изграждане, подмяна или рехабилитация на канализация – тези 

инвестиции имат за цел да намалят количествата отпадъчни води, които се 

просмукват в почвата (при компрометирана канализация или при липса на 

такава) или се вливат непречистени във водни обекти; 

- дейности за строителство, реконструкция или разширение на ПСОВ - тези 

инвестиции целят да осигурят пречистване на отпадъчните води от населени 

места до степен, удовлетворяваща изискванията на Директива 91/271/ЕИО за 

пречистването на градските отпадъчни води.  

Изнесените по-долу данни (Таблица 5) показват увеличения принос на 

програмата за оценявания период (2011-2013 г.) на фона на предходния (2007-2010 г.). 

Включването на нови 142 хил. реални жители към канализация и изграждането на 9 (за 

период 2011-2013 г.) нови ПСОВ с капацитет от близо 116 хил. екв. ж. директно 

допринасят за качеството на повърхностните и косвено за качеството на подземните и 

питейни води. 

Таблица 5: Подобряване качеството на водите - принос по ОП „Околна среда 2007-

2013г.“ 

Пуснати в експлоатация обекти и капацитет, по периоди 

Показател/ 

период  

Новоизградени и 

реконструирани ПСОВ 

Новоиздрадена и 

реконструирана 

канализационна мрежа 

Новоиздрадена 

и 

реконструирана 

водоснабдител-

на мрежа (км) 
брой 

Капацитет 

(екв. ж.) 
км 

Новопри-

съединени 

жители 

До 2010 1 25 000 52,1 60 558 53 

2011-2013 9 115 985 98,9 81 442 71 

Общо до 2013 10 140 985 151,0   142 000 124 

 Източник: База данни ОПОС 
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Фигура 1: Подобряване качеството на водите - принос по ОПОС 2007-2013 г. 

Пуснати в експлоатация обекти и капацитет в сектор пречистване на отпадъчните води, 

по периоди 

 

Прегледът на качеството на повърхностните води, подпочвените и питейните 

води се основава на данни и анализи на Изпълнителна агенция по околна среда 

(ИАОС), публикувани в Националния доклад за състоянието и опазването на околната 

среда в Република България за 2013 г. 

Качество на повърхностните води 

Прякото въздействие на проектите върху качеството на повърхностните води е 

трудно проследимо по следните причини: 1) голяма част от отпадъчните води се 

просмукват в почвата (поради компрометирана канализационна мрежа или от септични 

ями) и от там – в повърхностните 2) тъй като заустванията на непречистени води са 

нерегламентирани, замервания на техните показания не се правят, което би дало 

възможност за сравнение на данните преди и след инвестицията; 3) пунктовете за 

замервания, по течение на водните обекти, са определени без оглед точките на 

заустване от ПСОВ, което не дава релевантни данни за показанията преди и след 

пускането в експлоатация на съоръженията2. На резултатите от наблюденията влияят 

фактори, натрупани по цялото течение до точката на измерване, която често е далеч от 

точката на заустване на водите от ПСОВ. Това не позволява изолиране на ефекта от 

конкретната интервенция. Могат да се направят единствено обобщени заключения, 

макар и на базата на косвени данни.  

На фиг. 2 е показано изменението на средногодишните стойности на 

индикаторите за химично състояние на повърхностните води в периода 1996-2013 г. От 

графиката личи изменението и динамиката на показателите за дълъг период от време. 

Макар ясно да се вижда запазване на тенденцията за подобряване на качеството на 

водите, в периода, обект на настоящата оценка, има изразени отклонения от 

дългосрочната тенденция в посока: минимално повишаване съдържанието на амониев 

азот (NH4- N) и нитратен азот (NO3- N), леко повишаване на Биохимична потребност 

                                                           
2 По данни на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) 
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от кислород БПК5 и рязко повишаване на Химична потребност от кислород (ХПК). В 

разглеждания период съдържанието на ортофосфати (PO4- P) е почти непроменено. 

Най-изразен е скокът в  ХПК (Химична потребност от кислород). Завишение от 

такъв мащаб следва да се дължи повече на индустриална дейност, отколкото на 

промяна в състава на битовите отпадъчни води. Съгласно нормативната база, 

индустриалните отпадъчни води, съобразно състава си, следва да се пречистват от 

самия замърсител до постигане на изискуемите показатели и така да се включват в 

градската канализация или воден обект. Макар заустване на непречистени води да не се 

допуска, вероятно скокът в периода 2012-2013 г. в ХПК се дължи именно на това. 

Вероятно отражение дава и постепенното възстановяване на икономиката след 

финансово-икономическата криза 2008-2011 г. Завишената химична потребност от 

кислород е във връзка с намаляване на количествата разтворен кислород във водата. 

Недостигът на кислород рефлектира и в завишаването на друг наблюдаван показател - 

биохимичната потребност от кислород.  

През 2013 г. се забелязва минимално завишение в съдържанието на амониев азот 

(NH4- N); нитратен азот (NO3- N); ортофосфати (PO4- P) в повърхностните води. 

Основен източник на замърсяване от този тип (особено с азот) е селското стопанство с 

45%, в т. ч. прекомерното и некомпетентно торене с изкуствени и естествени торове и 

неправилното им съхранение. Следващият основен замърсител е битът с 30%-тен дял - 

неефективно работещи ПСОВ, малки населени места със септични ями, 

компрометирана канализационна система, която има големи количества инфилтрация в 

почвата, нерегламентирани сметища и др. На промишлените замърсители с азот се 

падат около 15%. 

Фигура 2: Изменение на концентрацията на основните индикатори за химично 

състояние на повърхностните води, mg/l 
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Качество на подземните води 

При разглеждане на прякото въздействие на проектите, изпълнявани по ОПОС 

2007-2013 г., следва да се има предвид факта, че: 1) голяма част от отпадъчните води се 

просмукват в почвата (поради компрометирана канализационна мрежа или от септични 

ями) и от там – в повърхностните 2) тъй като заустванията на непречистени води са 

нерегламентирани, замервания на техните показания не се правят, което би дало 

възможност за сравнение на данните преди и след инвестицията; 3) пунктовете за 

замервания, по течение на водните обекти, са определени без оглед точките на 

заустване от ПСОВ, което не дава релевантни данни за показанията преди и след 

пускането в експлоатация на съоръженията3. На резултатите от наблюденията влияят 

фактори, натрупани по цялото течение до точката на измерване, която често е далеч от 

точката на заустване на водите от ПСОВ. Това не позволява изолиране на ефекта от 

конкретната интервенция. 

Влиянието на изпълняваните проекти върху качеството на подземните води 

трудно може да се проследи, т. к. 1) не се правят замервания на подпочвените води в 

конкретните райони на инвестициите, което би дало възможност за сравнение на 

данните преди и след инвестицията и 2) трасетата на подпочвените води не се 

проследяват, за да се видят участъците, които се влияят от промяната. Косвени 

заключения могат да се направят от представените по-долу общи за страната данни. 

Фигура 3: Динамика на изменението на индикаторите за химично състояние на 

подземни води в България за периода 1993 – 2013 г. 
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3 По данни на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) 
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желязо; Елпров. - Електропроводимост; Обща твърдост; Mn – манган; Ca - калций; П. окисл. - 

Перманганатна окисляемост; NO2 – Азотен диоксид; Mg- магнезий; SO4 - сулфати; PO4 – ортофосфати 

Източник: ИАОС 

 

По данни на ИАОС основен замърсител на подземните води за страната са 

нитратите. Нитратите като обща тенденция за целия 21-годишен период показват 

снижаване - при средни годишни стойности под базовата 1993 г., налично е леко 

нарастване за периода 2006–2012 г., след което се наблюдава снижаване за 2013 г. 

спрямо 2012 г.  

В периода 1993–2013 г. се наблюдава постепенно подобряване на качеството на 

подземните води за по-голяма част от показателите. Процентът на пунктове, в които 

средните годишни стойности надвишават стандартите за качество на подземните води, 

показва тенденции на намаляване за всички показатели с изключение на фосфати и 

нитрати. За тях този процент е много нисък, достигайки максимум за фосфати 11,05 % 

(2005 г.), след което започва снижаване, а за нитратите след максимум от 18.92 % 

превишаващи пунктове през 1997 г. следват незначителни променящи се тенденции, 

като процентът на превишаващите пунктове (12.57%) за 2013 г. е по-нисък в сравнение 

с този от 2012 г. (15.44%) 

Трендовете на изменение на нитратното съдържание в подземните води за двата 

четиригодишни периода 2006–2009 г. и 2010–2013 г. показват различно съотношение 

на преобладаващите пунктове в разкритите подземни води според дълбочината на 

водното ниво – варирайки от силно намаление на концентрацията на нитрати, липса на 

тенденция до силно нарастване. При закритите подземни води преобладава силно 

намаление на концентрацията на нитрати, а при карстовите извори най-висок е делът на 

пунктовете с липса на тенденция. През 2013 г. е установено голямо пространствено 

разнообразие и добре изразена тенденция на спадане на водните ресурси – спад на 

водните количества. Тенденцията е регистрирана при 65 наблюдателни пункта или в 

около 63% от случаите, представящи различни басейни с подземни води. 

Относно фосфатите, в наблюдавания период се отчита тенденция на снижаване 

процента на пунктовете с превишение на стандарта. 

Качество на питейните води 

Компетентни органи, извършващи мониторинг на качеството на питейната вода, 

съгласно Закона за водите и Закона за здравето, по отношение прилагане на 

законодателството в областта на качеството на питейните води, е Министерство на 

здравеопазването и неговите регионални структури – регионалните здравни инспекции 

(РЗИ). Последните извършват и мониторинг. 

Отговорни за подаване на съответстваща на изискванията питейна вода и 

провеждане на мониторинг на качеството на питейната вода в пълния му обем са ВиК 

операторите в качеството им на структури, осъществяващи дейността по 

водоснабдяване за питейно-битови цели. Регионалните здравни инспекции също 

извършват мониторинг на питейната вода, но в по ограничен обем. 

Използват се около 6 330 водоизточника за питейно-битово водоснабдяване, от 

които около 4% са повърхностни (язовири и реки), а останалите са подземни. Поради 

това, че от повърхностни водоизточници се подават по-големи обеми вода и се 

водоснабдяват едни от най-големите градове на страната, количеството подавана вода 

от тях е 64-65% от общото количество за тази цел.  



17 

 

През 2013 г. от общия брой анализи на питейни води, извършвани от РЗИ, 

съответствие с нормите има при 98,54% от тях (при 98,74% за 2012 г.). 

Като цяло  може да се направи заключението, че качеството на питейните води 

през 2013 г. се запазва сравнително добро за страната. 

Наднормените количества на нитрати (>50 мг/л) е най-широко разпространения 

проблем по отношение физико-химичните качества на питейната вода и се отчита в 

близо 3,7% от анализите. Проблемът има здравна значимост. През 2013 г. в 13 големи 

зони на водоснабдяване са регистрирани проби с наднормено съдържание на нитрати, 

като в 6 от тях отклоненията имат по-постоянен характер. 

От анализа на органолептични (цвят, мирис, вкус, мътност), химически и 

радиологични показатели резултатите дават съответствие в 99,03% от тях. Трайни 

отклонения в химичния състав на питейните води се регистрират най-често по 

показателите нитрати и манган. 

По здравнозначимите микробиологични показатели (Е. Коли и Ентерококи) 

процентът на съответствие е 97,5%. Проблемът има водещо здравно значение 

(препоръка на Световната здравна организация – до 5% нестандартност годишно по 

здравнозначимите микробиологични показатели) и създава най-пряк риск за здравето 

на консуматора. По микробиологични показатели през 2013 г., процентът на 

съответствие с изискванията е 96,05%. Отклоненията по тези показатели се наблюдават 

в сравнително голям брой от зоните на водоснабдяване (около 1/3 от големите и 

малките зони). По здравнозначимите микробиологични показатели (Е. Коли и 

Етерококи) процентът на съответствие е 97,5%. 

Първа, от основните мерки изведени в Националния доклад за състоянието и 

опазването на околната среда 2013 г., които следва да се предприемат за решаване на 

проблемите с качеството на питейната вода е: Реконструкция и модернизация на 

водоснабдителните мрежи и съоръжения, изграждане на нови станции за пречистване и 

обеззаразяване на водите. С оглед ограничения ресурс по ОПОС 2007-2013 г., по 

препоръка на ЕК, приоритет по програмата е събирането и пречистването на отпадъчни 

води за сметка на водоснабдяване и пречиствателни станции за питейни води. 

Количество на заустените отпадъчни води, Количество на пречистените 

отпадъчни води, Количество на непречистените отпадъчни води 

Прегледът и анализът на количество заустени, пречистени и непречистени 

отпадъчни води се основават на данните, изнесени от НСИ (Приложение 1, Таблица 7 

Пречистване и отвеждане на отпадъчни води за страната в периода 2007-2013 г.). 

Количество на заустените отпадъчни води 

Общото количество на отведените отпадъчни води в периода 2007-2013 г., макар 

да варира, бележи лека тенденция на увеличение, дължащо се на завишаващото се 

потребление, в т. ч. и от курортни селища (Фигура 4). 

През оценявания период се отчита тенденция на трайно повишение количествата 

на водите, минаващи вторично и третично пречистване, за сметка на непречистени, 

минали първично пречистване или собствено такова (Фигура 4). Отчетлив е ръстът на 

количеството води, преминаващи по-висока степен на пречистване в периода от края на 

2012 г. до края на 2013 г. (Фигура 5). В този период са въведени в експлоатация 7 
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ПСОВ, с което пуснатите в експлоатация пречиствателни станции, изградени или 

реконструирани по ОПОС 2007-2013 г. стават 10, с общ капацитет 140 985 екв. жители. 

Към пречиствателни станции са допълнително присъединени 142 хил. жители, 

посредством изградена и реконструирана канализационна мрежа с дължина 151 км. 

Фигура 4: Количество образувани и отведени отпадъчни води общо за страната, без 

води, използвани за охлаждане (млн. м3/год.) 

 

Източник: НСИ 

Фигура 5: Отведени отпадъчни води във водни обекти, според степента на третиране 

(млн. м3/год.) 
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Фигура 6: Съпоставка на количествата отпадъчни води, преминали вторично или 

третично пречистване и тези, преминали първични, собствено или непречистени (млн. 

м3/год.) 

 

Източник: НСИ 

 

Около 75% от отпадъчните води, постъпили във водни обекти, са третирани в 

пречиствателни станции. Подобряват се технологиите на пречистване на отпадъчните 

води - през 2005 г. с вторични и третични методи (допречистване) са обработени 56% 

от отведените отпадъчни води, а през 2013 г. - 66%. Приносът е основно на пуснатите в 

експлоатация пречиствателни станции за градски отпадъчни води, в които влизат и част 

от промишлените води, отговарящи на определени изисквания за състава на водите. В 

периода 2009–2013 г. на територията на страната са въведени в експлоатация 26 бр. 

нови и модернизирани ГПСОВ (в т. ч. 10, финансирани по ОПОС) с общ капацитет 1 

241 хил. еквивалент жители. Преобладаващата част от действащите ГПСОВ през 2013 

г. (90 бр.) са с вторично пречистване и допречистване след вторичното (80 бр.). 

Обществената канализация в страната е изградена основно преди 1990 г. и е 

преобладаващо смесена - събира едновременно промишлени, битови и дъждовни води. 

Новоизградената канализационна мрежа общо в страната през периода 2009-

2013 г. е близо 2,8 пъти повече спрямо периода 2005-2008 г., като значителна част от 

инвестициите се осъществяват с финансиране по линия на ОП „Околна среда 2007-2013 

г.“ и други оперативни програми. 

Анализът показва нови количества отпадъчни води, включени към ПСОВ чрез 

изграждане на нови пречиствателни станции, изграждане на нова или реконструкция на 

амортизирана канализационна мрежа. 

Покачва се само количеството на отпадъчните води, преминали минимум 

вторично пречистване, което е показателно за повишеното качество на пречистване на 

отпадъчните води. (Приложение 1: Таблица 7) В сравнение с преходния отчетен период 

(2007-2010 г.), през 2013 г. (за периода 2011-2013 г.) се отчита повишение с близо 60 

млн. м3 на количествата третирани води (минимум вторично пречистване). Този 

показател е с траен ръст от 2007 г., като по години стойностите плавно се увеличават, в 

сравнение с предходната година. Най-отчетлив е ръстът през 2010 г. (повишение с 38, 7 

млн. м3,  в сравнение с 2009 г.), годината на пускане в експлоатация на първите обекти 
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по ОПОС, като през следващите години възходящата тенденция се запазва. През 2013 г. 

се регистрира нов пик от 526,8 млн. м3, в сравнение с предходната 2012 г. (увеличение 

от 44,2 млн. м3) 

Тенденцията, очертана от данните за качество и количество на пречистените 

води, показва подобряване общото състояние на заустваните във водни обекти 

отпадъчни води. През 2013 г. е чувствително увеличен делът на отпадъчни води, 

преминаващи през минимум вторично пречистване. 

2. Приоритет 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране 

на отпадъци. 

Анализът на Приоритет 2 обхваща следните индикатори: Образувани битови 

отпадъци, Събрани битови отпадъци, Рециклирани битови отпадъци, 

Преработени отпадъци според вида на метода на третиране – компостиране, 

сортиране и сепариране4, Обезвреждане на битови отпадъци, Капацитет на депата, 

които са в съответствие с нормативните изискания, Обезвреждане на 

производствени и опасни отпадъци. 

През последните години, тенденцията е към намаляване на образуваните битови 

отпадъци. През 2013 г. общо образуваните битови отпадъци са 3 249 хил. тона, а в края 

на предходния отчетен период - 2010 г. е 4 068 хил. тона. За три години спадът е 933 

хил. тона. Същият показател на човек от населението от 542 кг/човек/г. през 2010 г., 

спада на 434 кг.чов./г. през 2013 г. Или процентно спадът в общите количества е 23%, а 

в генерираните на глава от населението – 20%. Разликата от 3% отразява по-малкият 

брой на населението, т. е. част от спада в генерираните количества отпадъци се дължи 

на обективно намаляващото население на територията на обслужваните населени 

места. В същото време, броят на обслужваните населени места бележи постоянен ръст. 

Фигура 7: Сравнение на тенденциите в общите количества образувани битови отпадъци 

и образуваните на глава от населението, съответно – в хил. тона и кг/чов./г. 

 

Източник: НСИ 

                                                           
4 Показателят не се докладва от НСИ 



21 

 

Сравнението на количествата образувани битови отпадъци на глава от 

населението средно за 28-те страни-членки на ЕС и България в кг на гл. от нас./г. (Фиг. 

8), показва, че нивата на показателя в България се подобряват значително. От 2009 г. 

започва рязък спад, като след 2011 г. нивата остават изразително под 

средноевропейските, стигайки до 434 кг. на гл. от нас./г. през 2013 г. За сравнение, 

средните стойности за ЕС 28 са 478 кг. на гл. от нас./г за 2013 г. Средните стойности за 

ЕС следват плавна дългосрочна тенденция на спад, като тази на показателя в България 

е по-силно изразена.  

Фигура 8: Сравнение на количествата образувани битови отпадъци на глава от 

населението средно за ЕС 28 и България в кг на гл. от нас./г. 

 

Източник: НСИ 

Друга положителна тенденция е увеличаване на дела от отпадъците, предадени 

за оползотворяване, в т. ч. за рециклиране. Спрямо 2012 г. предадените за 

оползотворяване отпадъци са с 13% повече. Въпреки все още високият процент на 

отпадъците, предадени за обезвреждане се наблюдава тенденция към значително 

намаляване (от 77% за 2012 г. до 64% за 2013г.).  

Фиг. 9. Дейности по третиране на отпадъци, % 

  

Източник: НСИ 
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Ръстът на оползотворените, в. т. ч рециклираните отпадъци се провокира от 

различни условия и причини, основно от увеличеното търсене на отпадъчни материали 

годни за рециклиране, поради повишената цена на „суровите“ ресурси и суровини, 

което води до увеличаване на себестойността на отпадъчните материали. От друга 

страна европейското и националното законодателство в областта на управление на 

отпадъците регламентира задължения за увеличаване на дела на оползотворените 

отпадъци и намаляване на депонираните, основно чрез увеличаване на таксата за 

депониране на отпадъци и намаляване на възможните източници за финансиране на 

тази дейност по обезвреждане на отпадъците. Рециклирането има многобройни ползи 

за околната среда, включително намаляване на дела на депонираните отпадъци, като по 

този начин се намаляват емисиите от парникови газове, емитирани от депата. Не на 

последно място при процеса на рециклиране се намалява натискът върху околната 

среда, свързан с извличане и рафиниране на необработени материали5. 

През 2013 г. се наблюдава тенденция към подобряване на практиките при 

управление на отпадъците, като предадените за оползотворяване битови отпадъци 

достигат 29 %, докато образуваните са намалели с около 3% спрямо 2012 година. 

Степента на материално рециклиране на битови отпадъци за страната е 103 

кг/човек/година, което е знак, че се доближаваме до средната стойност от 130 

кг/човек/година за Европа (ЕС- 28). Специфичен показател, измерващ ефективността на 

работа на системата за управление на отпадъците от опаковки, е количеството 

рециклиран отпадък на жител за година. За 2013 г. този показател е 32 кг/човек, като с 

всяка изминала година се увеличава процентът на рециклираните опаковки. 

Намалява относителният дял на битовите отпадъци в общото количество 

образувани в страната отпадъци и попадащи в обхвата на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) – от почти 19% през 2007 г. на 14% през 2012 г.6 (виж Приложение 2 

Таблица 8 Битови отпадъци по години, от 2012 г.) 

За период от 14 години (1999-2013 г.) делът на населението, обхванато от 

системите за организирано сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци, 

нараства от 77,6% през 1999 г. до 99,5% през 2013 г. Това се дължи основно на факта, 

че са създадени и са започнали да функционират нови системи за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване в по-малките, изцяло селски общини, както и 

обхващане с услугата на нови населени места в голяма част от общините, които в 

началото на разглеждания период не са имали пълно покритие на населените места и 

населението. Броят на обслужваните населени места е нараснал от 3 128 на 4 556 или с 

46% (1 428 нови населени места) за периода 2007-2013 г. Това е увеличение с 318 бр. в 

сравнение с предходния отчетен период – до 2010 г. В рамките на програмата, към 2013 

г. по приоритетната ос са пуснати в експлоатация регионални системи за управление на 

отпадъците, които обслужват население от над 1,6 млн. жители. Общо обслужваното от 

РСУО население в страната през 2013 г. е над 7,2 млн. души, което означава, че 

изпълнените по ОПОС проекти подобряват качеството на сметосъбиране и 

оползотворяване на отпадъците на повече от 22% от населението на страната. 

По данни на общинските администрации, за 2013 г. на депа с организирано 

сметоизвозване са събрани общо 2 508 тона отпадъци, като за 2010 г. той е бил 3 067 

хил.т битови отпадъци. За периода 2007–2010 г. количеството на събраните отпадъци 

                                                           
5 ЕЕА, „Earnings, jobs and innovation: the role of recycling in a green economy“ 
6 През 2013 г. НСИ не публикува информация за общото количество образувани отпадъци. 
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на депа с организирано сметоизвозване намалява с 256 хил. т. От количествата събрани 

отпадъци са депонирани 2 323 хил. т. през 2012 г. което е с 3 041 хил. т. спрямо 2010 г. 

Фигура 10: Сравнение на количествата образувани и депонирани отпадъци 

 

Източник: НСИ 

Независимо, че намалява през последните години, значителен остава делът на 

отпадъците, предадени за обезвреждане, в т. ч. депониране. През 2012 г. са депонирани 

2 323 хил. тона, представляващи 72% от общо образуваните битови отпадъци и това 

остава най-използваният в страната метод за третиране на битови отпадъци (виж 

Приложение 2, Таблица 8). През 2013 г. количеството на депонираните отпадъци 

продължава трайната тенденция на спад (до 1 860 хил. т.), като намалява и делът им в 

общо образувани отпадъци (3 135 хил. т.) - до 59 %. 

Размерът на площите, заети от депа бележи леки колебания в периода след 

2009г. Основни фактори, влияещи върху показателя са, от една страна - закриването на 

сметища с изчерпан капацитет и такива, които не отговарят на нормативните 

изисквания и от друга – откриването на нови РСУО, чиито площи са редуцирани, за 

сметка на предвидените дейности по оползотворяване на по-голям процент от 

отпадъците. Заетите от депа площи в абсолютни стойности (Приложение 2, Таблица 8) 

са следните: близо 6 384 дка през 2007 г., които рязко спадат до 4 930 дка през 2010 г. и 

бележат лек ръст  през 2013 г. - до 5 126 дка. 

Фиг. 11 Заета площ от депа, в дка      Фиг. 12 Остатъчен капацитет на депата - м3 

      

Източник НСИ 
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Движението в стойностите на остатъчният капацитет на депата плавно следва 

промяната в размера на заетите от депа площи (освен през 2011 г.), но е по-слабо 

изразено. Това е показател за закриването на депа с изчерпан капацитет. През 2013 г. се 

повишава заетата с депа площ с 5%, като това рефлектира в осезаемо повишаване в 

общия капацитет на депата – 32%, което се дължи на новооткритите РСУО. 

В страната се наблюдава повишение на стойността на производителността на 

ресурсите, като в сравнение с 2000 г., повишението през 2013 г. е 28%. 

Производителността на ресурсите е в пряка връзка с прилагането на разделно 

сметосъбиране, сепариране и оползотворяването на отпадъците. Ръстът на показателя 

за производителност в сравнение с 2010 г., визуализиран по-долу, също е осезаем. 

Фиг. 13. Производителност на ресурсите - БВП/ВМП, EUR на кг 

 

Източник: Евростат 

Общо образуваните неопасни отпадъци от икономическата дейност варират в 

широки граници в периода 2007-2013 г., но все пак тенденцията е за леко понижение на 

количествата. (Фиг. 15) При сравнение на стойностите от 2010 г. (149,7 млн. т) и тези от 

2013 г. (136,9 млн. т), се забелязва спад от 8,5%. 

Фиг. 14 Общо образувани неопасни отпадъци от икономическата дейност  

 

Източник: НСИ 
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Данните за 2013 г. показват, че за оползотворяване са предадени 3,3 % от общо 

образувани неопасни отпадъци от икономическата дейност. За обезвреждане са 

предадени 4,8 %, а 0,04% са изнесени извън страната. През 2013 г. данните за 

предадени за оползотворяване отпадъци показват отчетлива положителна тенденция, 

отчасти за сметка на предадените за обезвреждане количества. Повишението, в 

сравнение с предходната 2012 г. е близо 1,24 пъти (или 124 %). То се дължи в най-

голяма степен на отпадъци като: отпадъци от горивни процеси, метални отпадъци, 

животински отпадъци от изпражнения, урина и тор, минерални отпадъци, отпадъци от 

хартия и картон, в по-малка степен на: отпадъци от дърво, сортирани фракции, 

отпадъци от пластмаса, химически отлагания и др. 

Фиг. 15 Неопасни отпадъци от икономическата дейност по видове третиране: 

предадени за оползотворяване, предадени за обезвреждане и изнесени извън страната, 

по данни на НСИ 

  

Източник: НСИ 

През 2013 г. опасните отпадъци от икономическата дейност представляват 8,4% 

от общите отпадъци от икономическата дейност, като в сравнение с 2010 г., 

съотношението се запазва същото - 8,3%. По отношение на опасните отпадъци от 

икономическата дейност се забелязва запазване на стабилни стойности в периода 2008-

2013 г. и лек спад през последните две години. Забелязва се леко повишение в 

количествата предадени за обезвреждане отпадъци и минимално понижение на 

предадените за оползотворяване опасни отпадъци. През 2013 г. се отбелязват най-

ниските количества изнесени извън страната отпадъци от тази група. 
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Фиг. 16 Общо образувани опасни отпадъци от икономическата дейност 

 

Източник: НСИ 

Продължава изграждането на регионални депа за битови отпадъци, като 

същевременно се закриват общински депа, неотговарящи на изискванията на Наредба 

№ 8 от 2004 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

През 2010 г. депата за битови отпадъци са 172, а през 2013 г. - 144.  

С Решение №310/26.10.2012 г. на министъра на околната среда и водите 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната реда (ПУДООС) е 

одобрено за бенефициент по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата 

за третиране на отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ по 

процедура за директно предоставяне на БФП № BG161PO005/12/2.20/01/31 с 

наименование „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински 

депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не 

отговарят на нормативните изисквания“. Договорът е подписан в началото на 2013 г. 

Крайният ефект при реализацията на този проект ще доведе до рекултивиране и 

закриване на минимум 37 общински депа и рекултивиране и озеленяване на поне 1 620 

декара общински терени, които депата са заемали. 

3. Приоритет 3: Проследяване на мерките за наблюдение и контрол в 

сектор „Биологично разнообразие“ 

Защитени застрашени видове, Защитени зони по директива за птиците, 

Защитени природни местообитания, Защитени зони по директива за 

местообитанията 

В България към края на 2013 г., са приети от Министерски съвет 339 защитени 

зони (352 на брой, но 13 са с обща граница по двете директиви) от мрежата “Натура 

2000”, покриващи общо 34,4% от територията на страната.  

В края на 2013 г. броят на определените защитени зони съгласно Директивата за 

птиците в България е 119 с площ 2 523 679 ха (22,7% от общата територия на страната) 

(Фиг.3), а броят на определените защитени зони съгласно Директивата за 
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местообитанията е 233 с площ 3 326 481 ха (30% от общата територия на страната) 

(Фиг.4). Защитените зони включват общо 282 135 ха морски пространства.  

Табл. 6. Брой и площ на защитените зони от мрежата “Натура 2000” в България 

Зони Брой Площ [ха] 
Територия 

[ха] 

Морски 

пространства 

[ха] 

% от нац. 

територия 

Защитени зони 

за местообитанията 
233 3 574 205 3 326 481 247724 30 % 

Защитени зони за 

птиците 119 2 578 151 2 523 679 54472 22,7% 

Общо Натура 2000 339* 4 104 837 3 822 702 282135 34,4% 

* 13 бр. от ЗЗ са с обща граница по двете Директиви 
 

Фиг. 17. Промяна в броя и площта на 

определените защитени зони по 

Директивата за птиците за периода 2007-

2013 г., ха в България 

Фиг. 18. Промяна в броя и площта на 

определените защитени зони по 

Директивата за местообитанията за 

периода 2007 – 2013 г., ха в България 
 

  

Източник: НСИ 

В рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза І“, финансиран по ОПОС 2007-2013 г., е 

извършено картиране и установяване на природозащитното състояние на природните 

местообитания и видове по Директива 92/43/ЕИО за 68,7% от зоните от мрежата 

НАТУРА 2000. Картирани са 228 зони по Директива 92/43/ЕИО в сухоземната 

територия на страната. За 119 вида и 87 типа природни местообитания от директивата е 

извършен мониторинг и е определено природозащитното им състояние, съгласно 

утвърдени методики. В рамките на проекта са изучени 40 миграционни трасета, 

изготвена е карта и GIS-модел със зоните за риск за птиците при изграждането на 

ветрогенератори. В резултат на проекта е подпомогнато изготвянето на Национален 

доклад съгласно чл. 17 на Директива 92/43/ЕИО.  

Събраната информация при изпълнението на проекта е използвана за основа при 

изготвянето  на Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД), 

изработването на която стартира през 2013 г. с финансиране по ОПОС 2007–2013 г. В 
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нея се определят ясни приоритети, мерки и дейности за ефективното управление на 

Натура 2000 зоните в България. 

Информацията, събрана и обобщена по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“,  се 

използва и при извършването на прецизни оценки на съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони, правилното определяне на ограничителните мерки в заповедите за 

обявяване на защитените зони и изготвянето на ефективни планове за управление.  

За ефективното изпълнение на всички процеси, свързани със защитените зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 през 2013 г. е създадена единна информационна 

система, разработена по проект “Разработване и внедряване на информационна система 

за защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000”. С реализацията на проекта се 

подобряват процедурите по координация и контрол между отделните административни 

звена, които имат отношение към планирането, опазването и управлението на 

защитените зони. Също така системата осигурява обществен достъп до актуална и 

обществено значима информация за обхвата, местоположението и функционалното 

състояние на тези зони.  

Към края на 2013 г. в сила са влезли планове за управление за 47 защитени 

територии, от които: 3 за национални паркове; 7 за природни паркове; 5 за резервати; 

13 за поддържани резервати; 16 за защитени местности и 5 за природни 

забележителности. Действащите към момента планове за действие за редки и защитени 

растителни и животински видове са 19. По проекти, финансирани от ОПОС 2007-2013 

г. се разработват още 6 плана за действие за видове -  за глухара, трипръстия кълвач, 

белогръбия кълвач в България, Люспесто изтравниче, Келереров центрантус и Алпйско 

плюскавиче. С финансиране по програмата се изпълняват и дейности, залегнали в 

планове за действие за видове – дива коза, мечка, есетри, египетски лешояд и др. 

Изготвянето и изпълнението на планове за управление и планове за действие осигурява 

поддържане и подобряване на природо-защитното състояние на защитени видове и 

местообитания. Плановете са и важен инструмент за държавните и местните органи за 

подпомагане планирането на контролните им функции, както и за търсене на 

финансови източници за изпълнение на мерките в тях. 

В изпълнение на проектите, финансирани по Приоритетна ос 3 на ОПОС 2007-

2013 г., се разработват/актуализират 59 плана за управление на защитени територии – 3 

на националните паркове, 4 на природни паркове и 52 на резервати и поддържани 

резервати.  Разработват се и 7 плана за управление на защитени зони: BG0002099 

"Кочериново"; BG0002101 "Мещица"; BG0002090 "Берковица"; BG0002086 "Оризища 

Цалапица"; BG0002023 "Язовир Овчарица"; BG0002052 "Язовир Жребчево"; 

BG0002015 "Язовир Конуш". 
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V. Заключения и анализ на приноса на ОПОС в периода 2011-2013 г. 

1. Подобрява се екологичният баланс в районите на инвестиции: 

а) Подобрява се състоянието и химичният баланс на повърхностните водни тела 

в района на интервенция в резултат от: 

 Новоизградената канализационна мрежа, която осигурява включване към 

ПСОВ на зауствани до момента във водни обекти и дерета замърсени водни 

количества; 

 Новоизградената канализационна мрежа в населени места без канализация, 

което преустановява просмукването на замърсители в почвите, а оттам – в 

подпочвените води и други водни обекти; 

 Подмяна на канализационна мрежа. Това прекратява просмукване на 

замърсители в почвата, а оттам – във водните обекти; 

 Новоизградена ПСОВ, която осигурява пречистване на битовите отпадъчни 

води до степен, удовлетворяваща изискванията за съответния водоприемник, с 

отстраняване на азот и фосфор. 

б) Подобрява се качеството и химичният баланс на подпочвените води, поради: 

 значително подобреното качество на канализационната мрежа и намалената 

инфилтрация в почвите; 

 новоприсъединеното население към пречиствателни станции. 

в) Подобрява се качеството и химичният баланс на почвите; 

г) Подобрява се водният баланс в регионите, т. к. се намаляват загубите на 

питейна вода, което, от своя страна, намалява разходваните за тази цел количества; 

Изграждането на нова и рехабилитацията на стара водоснабдителна мрежа води 

до чувствително намаляване на физическите загуби на питейна вода, което на фона на 

тенденциите за трайно затопляне на климата, комбинирани с все по-дългите периоди на 

засушаване, е ключов резултат от изпълняваните проекти. 

д) Подобрява се качеството на питейната вода, т. к. чувствително намалява 

инфилтрацията от почвите във водоснабдителната система и се подменя корозиралата 

мрежа. 

Като вторичен ефект се намаляват количествата химикали, добавяни в питейната 

вода за привеждане водата до изискуемите нива на показателите за питейни води, което 

намалява химичния товар и в отпадъчните води. Тези интервенции намаляват и 

количеството генерирани отпадъци от бутилирана минерална вода. 

е) Подобряват се условията и оттам качеството на живот на местните жители и 

гостите в съответните населени места.  

2. Подобрена е жизнената среда за растителните и животински видове в районите с 

инвестиции – намален е товарът на химическото замърсяване на водите тела, почвите и 

въздуха. 

3. Инвестициите в рамките на програмата подобряват качеството на живот на 

хората в населените места, в които се интервенира. 

4. За осъществяването на целите и инвестициите по ОПОС се откриват нови 

работни места, създава се специфичен опит във фирмите-изпълнителки за реализация 

на проекти, финансирани от европейски програми. 
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5. Програмата е основен източник за финансиране подготовката на проекти за 

екологични инвестиции - във ВиК сектора и в сектор Отпадъци. 

6. Подобрява се екологичната култура на бенефициентите и обществото като цяло. 

7. Създава се капацитет за управление на проекти в сферата на околната среда на 

национално ниво – както в общинската администрация, така и в консултантския и 

строителен бизнес.  
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VI.  Заключения за въздействието от прилагането на ОПОС върху околната 

среда и човешкото здраве за периода 2011 – 2013 г.  

Въздействието от прилагането на ОПОС 2007-2013 г. за периода 2011-2013 г. е 

оценено на база анализ на получената информация за начина на изпълнение на мерките 

за предотвратяване, ограничаване и възможно най-пълно отстраняване на 

въздействието върху околната среда, както и мерките за наблюдение и контрол при 

нейното прилагане, поставени в т. I и т. II на Становище по ЕО № 1-1/2007 г., с което е 

съгласувана програмата. 

При осъществяването на ОПОС 2007-2013 г. са изпълнявани всички предписани 

от компетентния орган мерки, недопускащи неблагоприятни последствия върху 

околната среда. Въпреки че част от проектите са в процес на изпълнение към отчетния 

период, стойностите на индикаторите, като цяло, показват положителни тенденции.  

С осъществяването на инвестиционните проекти по ОПОС 2007-2013 г. се 

допринася за подобряване и съхраняване на екологичния баланс в местностите на 

интервенции, посредством подобряване на биохимичните показателите на околната 

среда. Това се отразява благоприятно на всички компоненти на околната среда. 

Към 31 декември 2013 г. е подобрено качеството на живот на обслужваното от 

проектите население, като е увеличен броят на жителите, обхванати от пречистване на 

отпадъчните води, подобрено е качеството на пречистване, както и ВиК 

инфраструктурата като цяло. Подобряването на състоянието и химичния баланс на 

повърхностните водни тела в областите на интервенция е в резултат от 1) 

новоизградената канализационна мрежа, осигуряваща включване към ПСОВ на 

заустваните до момента във водни обекти и дерета замърсени водни количества; 2) 

новоизградената канализационна мрежа в населени места без канализация, 

преустановяващо просмукване в почвата на замърсители, а оттам – във водните обекти; 

3) новоизградени ПСОВ, които осигуряват пречистване на битовите отпадъчни води до 

степен, удовлетворяваща изискванията за съответния водоприемник, с отстраняване на 

азот и фосфор. Същевременно, подобреното качество и химичният баланс на 

подпочвените води, се основава на значително подобреното качество на 

канализационната мрежа и намалената инфилтрация в почвите, както и на 

новоприсъединеното население към пречиствателни станции. В допълнение, 

изграждането на нова и рехабилитацията на стара водоснабдителна мрежа води до 

чувствително намаляване на физическите загуби на питейна вода, което на фона на 

тенденциите за трайно затопляне на климата, комбинирани с все по-дългите периоди на 

засушаване, е ключов резултат от изпълняваните проекти. 

В резултат от изпълнението на приоритетна ос 2, е налице развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци, по-висок процент на оползотворяване на 

битовите отпадъци, намалени количества депонирани отпадъци, редуциране на 

площите, отредени за депа, по-малко вредни емисии, отделяни при транспорта (на по-

малко отпадъци) и по-малко отделяни вредни емисии, поради оползотворяването на 

отпадъците. Реализирането на проектите по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ се 

отразява благотворно на местните растителните и животински видове. 

Макар ос 3 „Биоразнообразие“ да отчита най-късен старт по ОПОС 2007-2013 г., 

към края на 2013 г., напредъкът по проектите е ускорен, налице са реални ефекти от 

инвестираните в опазване и възстановяване на биологичното разнообразие средства. 

Картирани са 68,7% от зоните от мрежата НАТУРА 2000 и 228 зони по Директива 

92/43/ЕИО в сухоземната територия на страната; за 119 вида и 87 типа природни 



32 

 

местообитания от директивата е извършен мониторинг и е определено 

природозащитното им състояние; създадена е единна информационна система за 

координация и контрол между административните звена, отговорни за управление на 

защитените зони, която осигурява обществен достъп до информация за състоянието на 

тези зони. В сила са влезли планове за управление за 47 защитени територии и 19 плана 

за действие за редки и защитени растителни и животински видове  

Въпреки забавянето в началото на програмния период, след 2011 г. ясно се 

забелязва наваксване на изпълнението на заложените цели по ОПОС 2007-2013 г. На 

база събраната и анализирана информация, както и на база извършените теренни 

огледи, може да бъде направено заключението, че за периода 2011–2013 г. няма 

настъпили необратими и тежки последствия върху човешкото здраве и околната среда, 

вследствие изпълнение на проекти от ОПОС 2007-2013 г. 
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Приложения 
Приложение 1: 

Таблица 7. Пречистване и отвеждане на отпадъчни води за страната в периода 2007-

2013 г. 

ПОКАЗАТЕЛ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Пречистване и отвеждане на отпадъчни води  

Образувани отпадъчни води - битов сектор в 

т.ч 277,20 276,33 272,25 272,90 280,34 275,62 275,02 

- Oтведени във водни обекти - общо 70,72 70,17 76,82 76,28 73,48 70,28 79,68 

- Oтведени без пречистване 4,42 5,54 10,33 9,67 10,24 11,25 24,71 

- Oтведени от пречиствателни станции 1,43 1,44 0,86 0,93 1,31 0,42 0,97 

- Oтведени след собствено третиране2 64,87 63,19 65,64 65,67 61,94 58,61 54,00 

Образувани  отпадъчни води - индустрия в т.ч 219,06 204,46 172,16 171,89 153,58 146,54 154,48 

- Oтведени във водни обекти-общо 183,04 173,70 146,16 146,78 130,68 125,30 110,40 

- Oтведени без пречистване 73,76 74,50 73,70 72,18 69,49 64,00 44,10 

- Oтведени от пречиствателни станции5 109,29 99,20 72,45 74,60 61,19 61,29 66,30 

Образувани  отпадъчни води от селско 

стопанство      в т.ч.: 7,02 9,65 18,39 16,94 16,75 24,59 18,24 

- Oтведени във водни обекти- общо 6,52 9,18 18,14 16,66 16,31 24,29 18,05 

- Oтведени без пречистване 5,36 8,12 17,49 15,94 15,60 23,50 17,40 

- Отведени от пречиствателни станции 1,16 1,06 0,66 0,73 0,72 0,79 0,65 

Събрани отпадъчни води в обществената 

канализация3 542,44 545,83 521,49 584,62 575,45 570,77 601,87 

     в т.ч. : от неточкови източници 202,61 225,41 224,15 310,39 294,36 296,91 335,82 

Отведени отпадъчни води от селищни 

пречиствателни станции 387,04 414,00 420,16 468,22 469,55 475,88 502,63 

Отведени отпадъчни води от обществената 

канализация без пречистване 152,04 126,04 95,40 103,25 101,37 90,85 91,05 

Отведеждане на отпадъчни води във водни 

обекти4             

 

    Отпадъчни води, отведени без пречистване 235,57 214,21 196,91 201,03 196,69 189,60 177,26 

    Отведени след собствено третиране2 64,87 63,19 65,64 65,67 61,94 58,61 54,00 

    Отпадъчни води, отведени от 

пречиствателни станции (селищни и други) 498,92 515,69 494,12 544,48 532,76 538,38 570,54 

       в т.ч.: с поне вторично пречистване 403,70 425,12 429,16 467,84 476,58 482,61 526,81 

Отведени отпадъчни води във водни обекти 

- общо 799,36 793,09 756,68 811,18 791,39 786,59 801,81 

    Във вътрешни води 783,13 776,26 741,22 795,40 772,53 767,62 781,30 

    В морето 16,23 16,83 15,46 15,78 18,86 18,97 20,50 

Източник: НСИ 

1 Не са включени водите от охлаждащи процеси. Източник на данни е частично статистическо наблюдение, 

обхващащо по-значимите потребители на вода (с над 36 хил.м3/год.).  
2 Изчислени данни и оценки за отпадъчните води от домакинствата със собствени/независими съоръжения. 
3 Изчислени данни и оценки, основаващи се на отчетените данни от операторите на канализационни системи 

/ВиК/ и селишни пречиствателни станции за отпадъчни води. 
4 Изчислени данни и оценки, основаващи се на отчетените данни от наблюдаваните водопотребители, 

селищните пречиствателни станции за отпадъчните води и обществената канализационна мрежа (вкл. тези 

от неточкови източници). 
5 Разрешено отвеждане на води, съхранявани от минали периоди - 2003 и 2004 г. 
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Приложение 2: 

Таблица 9: Битови отпадъци по години 

ПОКАЗАТЕЛ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО 

ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ - 

ХИЛ. ТОНА 

21 413 19 405 19 265 16 015 17 520 22 513 - 

ОБРАЗУВАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (БО)  

Общо образувани БО - хил. тона1 4172 4486 4443 4068 3572 3249 3135 

Образувани БО на човек от 

населението - кг/чов./г.2 
546 590 587 542 488 446 434 

Събрани БО на човек от 

обслужваното  население - 

кг/чов./г.2 420 467 467 404 380 347 434 

СЪБРАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОБСЛУЖВАНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

Обслужвани населени места - брой3  3128 3445 3988 4238 4364 4431 4556 

Население в обслужваните населени 

места - брой4 
7 086 139 7 192 756 7 330 933 7 394 983 7 247 946 7 228 808 7 229 318 

Дял на обслужваното население от 

системи за организирано 

сметосъбиране - %  

92,5 94,4 96,6 98,2 98,9 99,2 99,5 

ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ   

Депа за БО - брой5 435 349 278 172 164 157 144 

         Депонирани БО - хил. т 2980 3359 3421 3041 2568 2323 1860 

         Временно съхранени БО - хил. т   344 11 265 0 0 0  0 

         Предадени за рециклиране БО-

хил.т7 

858 871 887 1003 979 841 
271 

          Передадени за предварително 

третиран битови отпадъци - хил. т 

. . . . . . 
1005 

   Събрани строителни отпадъци на 

депа за битови отпадъци - хил. тона 6 

. 410 396 380 508 554 
999 

Заета площ от депата - дка 6384 6198 5308 4930 5046 4885 5126 

Остатъчен капацитет на депата - м3 25 792 524 23 659 943 18 557 893 18 132 432 13 618 234 11 391 118 15 078 576 

Източник: НСИ 

1Данните са резултат от статистическа оценка на количествата образувани битови отпадъци от 

обслужваните и необслужваните населени места. Поради промяна в методологията е направена ревизия 

на данните за периода 2004 - 2008 г. Изключени от изчислението са временно съхранените битови 

отпадъци. 

2За изчисляването на образуваните отпадъци на човек, общото количество битови отпадъци от 

обслужвани и необслужвани населени места е разделено на средногодишното население на страната. 

3Обслужвани населени места от системи за организирано сметосъбиране на битови отпадъци. 

4Ревизия на данните за периода 2004-2008 г. поради промяна в методологията. При изчисляването на 

показателите за битовите отпадъци до 2003 г. е използвано постоянно население към края на годината, от 

2004 г. се работи със средногодишно население. 

5Депото в гр. София е затворено през октомври 2005 г., но е отворено отново през декември 2007 година. 

Битовите отпадъци, събирани от столицата са извозвани организирано на площадки за временно 

съхранение. 

6Нов показател от 2008 година. Събраните строителни отпадъци на депата за битови отпадъци включват 

и отпадъци от събаряне на сгради. 

7Данните за 2013 година са само за директно предадените за рециклиране битови отпадъци без 

предварително третиране 
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Използвани съкращения 

БПК Биологичното потребление на кислород 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ГД ПБЗН Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

Екв. ж.  Еквивалент (на брой реални) жители 

ЕО Екологична оценка 

ЕС Европейски съюз 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

КФ Кохезионен фонд 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

НПО Неправителствена организация 

НСЗП Националната служба за защита на природата 

НСИ Национален статистически институт 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

ОПОС 2007-

2013 г. 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

реда 

ПУП Подробен устройствен план  

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

РУСО Регионална система за управление на отпадъците 

УО Управляващ орган 

ФПЧ Фини прахови частици 

ЗУО Закона за управление на отпадъците 
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Източници на информация 

- Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2013 г., изг. 

от ИАОС; 

- Електронна страница на Националния статистически институт (НСИ) – www.nsi.bg  

- Електронна страница на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – 

www.moew.government.bg  

- Електронна страница на Единния информационен портал за Структурните фондове и 

Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg 

- Електронна страница на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ - 

http://ope.moew.government.bg/bg 

- Годишен доклад за напредък по ОПОС за 2011 г., 2012 г, 2013 г. 

- Доклад за текуща оценка на изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.” за периода: 01.01.2013 – 31.12.2013 г., публикуван на 

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/otsenka-na-programata/61#1 

- Доклад за Текуща оценка на изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.” за 2012 г., публикуван на 

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/otsenka-na-programata/61#1 

- Доклад за Текуща оценка на изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.” за 2011 г., публикуван на 

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/otsenka-na-programata/61#1 

- Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна 

програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", публикуван на 

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#1 

- Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с 

подкрепата на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, публикуван на 

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#1  

- Анализ на състоянието и прогноза за вида, количествата и източниците на 

отпадъците, образувани на територията на страната, както и за отпадъците, които е 

вероятно да бъдат обект на трансграничен превоз от или до националната територия, 

публикуван на http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=173 

- Концепция за управление на приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие”, публикуван на 

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#1 

- „Основни източници за замърсяване на природните води. Мерки за опазване 

чистотата на водите“ – Мая Петкова, издание на Висше училище по агробизнес и 

развитие на регионите 

- Таблица за финансов мониторинг на инфраструктурните проекти по ОПОС, 

(LOTHAR - таблица); 

- Директива 2001/42/ЕС относно оценката на последиците на някои планове и 

програми върху околната среда; 

http://www.nsi.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.eufunds.bg/
http://ope.moew.government.bg/bg
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/otsenka-na-programata/61#1
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/otsenka-na-programata/61#1
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/otsenka-na-programata/61#1
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#1
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#1
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/NACIONALEN_PLAN/final_Analysis_of_Wastes.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/NACIONALEN_PLAN/final_Analysis_of_Wastes.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/NACIONALEN_PLAN/final_Analysis_of_Wastes.doc
http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=173
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#1
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- Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на 

градските отпадъчни води; 

- Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година за качеството на водите, 

предназначени за консумация от човека; 

- Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 

година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви; 

- Директива 79/409/ЕЕС от 1979 г. на Съвета на Европа за опазване на дивите птици; 

- Директива 92/43/ЕИО от 1992 г. на Съвета на европейската общност за запазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна; 

- Директива 2000/14/ЕС за шума, излъчван в околната среда от оборудване, което 

работи на открито; 

- Закон за опазване на околната среда; 

- Закон за биологичното разнообразие; 

- Закон за защитените територии; 

- Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

- Закон за водите; 

- Закон за управление на отпадъците; 

- Закон за почвите; 

- Закон за защита от шума в околната среда; 

- Закон за устройство на територията; 

- Закон за културното наследство; 

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми; 

- Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; 

- Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на 

течащите повърхностни води 

- Наредба № 9 от 19.03.2001 г за качеството на водата предназначена за питейно-

битови цели; 

- Експертиза на служители на дирекции „Кохезионна политика за околна среда“ и 

„Фондове на ЕС за околна среда“ (преструктурирани в ГД ОПОС на 25.03.2014 г.), в 

съответните области. 

Съгласували: 

Яна Георгиева - директор на ГД ОПОС  

Св. Жекова, зам. - главен директор ГД ОПОС  

Ц. Дрянкова, началник отдел ПП  

Изготвил: 

Ир. Димитрова, старши експерт отдел ПП  
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