
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРИОРИТЕТНА ОС „ОТПАДЪЦИ“



ПРИОРИТЕТНА ОС „ОТПАДЪЦИ“

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ

Намаляване на количеството отпадъци,

предназначени за депониране чрез мерки за

повторна употреба, рециклиране и

оползотворяване



1. Центрове за повторна употреба, поправка и подготовка

за повторна употреба;

2. Инсталации за предварително третиране и

оползотворяване на битови отпадъци от домакинствата

3. Анаеробни и/или компостиращи инсталации за

биоразградими и/или зелени отпадъци

4. ІІІ-та фаза на проекта за Интегрирана система от

съоръжения за третиране на битовите отпадъци на

Столична община

5. Демонстрационни/пилотни проекти

ПРИОРИТЕТНА ОС „ОТПАДЪЦИ“



Бенефициенти по приоритетна ос “Отпадъци”

- Общини

- Бизнес (възможност за прилагане на финансови

инструменти)

- Юридически лица с нестопанска цел – за

дейности, свързани с изпълнение на

демонстрационни/пилотни проекти

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“



ПРИОРИТЕТНА ОС „ОТПАДЪЦИ“

ИНДИКАТОР ЗА РЕЗУЛТАТ

Намален дял на количеството отпадъци, предназначени за

депониране чрез прилагане на йерархията за управление на

отпадъците

Показател Мерна единица
Базова 

стойност 

Базова 

година

Целева стойност 

(2023 г.) 
Източник 

на данните

Честота на 

отчитане

Намален дял на 

количеството отпадъци, 

предназначени за 

депониране чрез 

прилагане на йерархията 

за управление на 

отпадъците

Депонирани спрямо 

генерирани 

отпадъци

75% 2012 Намаление на 

количеството 

депонирани 

отпадъци

НСИ 

Двукратно

2019

2023



ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показател Мерна единица Фонд

Категория 

региони 

(когато е 

уместно)

Целева стойност 

(2023 г.) 

Източник на данните Честота на 

отчитане

Допълнителен 

капацитет за 

рециклиране на 

отпадъци

Тонове/ 

годишно

ЕФРР

По-слабо 

развит 

регион

между 200 000 и 

400 000

МОСВ; 

бенефициент; 

формуляри за 

кандидатстване; 

доклади за 

напредъка по 

одобрените 

проекти

Еднократно в

окончателния

доклад

Изградена 

инсталация за 

оползотворяване на 

горима фракция 

получена от битови 

отпадъци (RDF) чрез 

производство на 

енергия

Бр. ЕФРР

По-слабо 

развит 

регион
1 МОСВ/УО

Еднократно в

окончателния

доклад



РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Вид показател

Показател или 

основна стъпка за 

изпълнението 

Мерна единица, 

когато е 

целесъобразно 

Етапна цел 

за 2018 г. Крайна 

цел 

(2023 г.)

Източник на 

данните

Обяснение за значението на 

показателя, по целесъобразност

Финансов 

показател

Общ размер на 

сертифицираните 

разходи от 

Сертифициращия 

орган

% 5-10 100 Сертифициращ 

орган

Етапната цел е заложена на

база опита от програмен

период 2007 – 2013 г.

Показател за 

изпълнение

Допълнителен 

капацитет за 

рециклиране на 

отпадъци

Тонове/ 

годишно

Между 

20 000 и 

40 000 

между 

200 000 и  

400 000

Доклади от 

бенефициенти

Постигането на етапната цел е 

изчислено на база проектен 

капацитет.

Долна граница на крайната цел:

възможност общините да не

успеят да осигурят необходимото

количество

биоразградими/зелени отпадъци,

които да насочат към

новоизградените инсталации.

Горна граница: на база експертни

оценки за приноса по ОПОС за

постигане на целите за

биоразградими отпадъци.

Основна 

стъпка за 

изпълнение

Одобрени големи 

проекти от ЕК
брой 1 1

УО



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

programming@moew.government.bg


