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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

България е сред страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи 
за членство в Европейския съюз. В тази връзка една от основните и приоритетни 
задачи на българското правителство е да се постигне съответствие с различните 
Директиви на ЕС във възможно най-кратки срокове. В началото на 2001 г. 
България депозира в ЕК официална позиция за преговори за членство в ЕС, в 
т.ч.по глава 22 “Околна среда”. Тази позиция обхваща законодателството, прието 
от Европейския съюз и влязло в сила до 31.12.1999 г. 

През 2002 г. България депозира позиции за преговори по 
законодателството на ЕС, прието през 2000 г. и 2001 г. 

Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане  
пълноправен член на Европейския съюз към 01.01.2007 г. 

Настоящата програма за прилагане на директива 1999/31/ЕС, относно депа 
за отпадъци определя изискванията, целите и необходимите административни, 
законодателни и инвестиционни мерки осигуряващи удовлетворяване на 
изискванията на ЕС в областта.  

Програмата обръща специално внимание на изграждането на регионални 
съоръжения за депониране на битови отпадъци и закриване на съществуващите 
сметища и старите замърсявания с отпадъци в страната. В допълнение 
документът определя и основните приоритети в работата на институциите и 
местните власти във връзка с ограничаване на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци. 

 
1. ИЗИСКВАНИЯ НА ДИРЕКТИВА 1999/31/ЕС 

 
Директива 1999/31/ЕС въвежда необходимите технически и 

експлоатационни изискванията и свързаните с тях мерки, процедури и правила, 
които имат за цел предотвратяване и ограничаване на отрицателните 
въздействия върху околната среда и свързаните с това рискове за човешкото 
здраве в резултат на депониране на отпадъци.  

 Изискванията на директивата се прилагат за "депата за отпадъци", 
дефинирани като съоръжения за обезвреждане на отпадъци чрез натрупване 
върху или в земята (напр. под земята), включително: 

− съоръженията за обезвреждане, където причинителят на 
отпадъците ги обезврежда самостоятелно при мястото на 
образуване, и 

− постоянните площадки (т.е.  за повече от една година) използвани 
за временно съхранение на отпадъци, с изключение на: 

− съоръженията, където отпадъците се разтоварват с цел да бъде 
осигурена тяхната подготовка за по-нататъшно транспортиране за 
оползотворяване, третиране или обезвреждане другаде, и 
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− съхранението на отпадъци преди оползотворяване или третиране за 
период по-малък от три години, като общо правило, или  

− съхранението на отпадъци преди обезврежданеза период по-малък 
от една година; 

Без да ограничава изискванията за прилагане на съществуващото 
законодателство на общността, следните дейности/съоръжения са изключени от 
обхвата на Директивата: 

− разстилането на утайки върху почви, включително утайки от ПСОВ 
за битови отпадни води, утайки от драгажни дейности и от подобно 
естество, с цел наторяване или подобряване; 

− използуването на инертни отпадъци, които са подходящи за 
възстановяване/рекултивация, запълване или за строителни цели в 
депата; 

− натрупването на неопасни драгажни утайки по протежение на малки 
водни течения при мястото на драгиране и на неопасни утайки в 
повърхностните води, включително в тялото и подпочвените слоеве; 

− натрупването на незамърсени почви или на неопасни инертни 
отпадъци образувани при проучването, разкриването и добива, 
третирането и съхранението на минерални ресурси и от дейността 
на кариерите. 

Директивата класифицира депата за отпадъци в три класа, съответно: 

− - депа за опасни отпадъци;  

− - депа за неопасни отпадъци;  

− - депа за инертни отпадъци. 

Документът определя отпадъците, които могат да бъдат приемани на 
различните класове депа и процедурите, които трябва да бъдат прилагани. 

Изисква се всяка страна – членка да изготви и приложи стратегия за 
редуциране на биоразградимите отпадъци постъпващи за депониране, в резулат 
на което да бъдат достигнати определени количествени цели. Националните 
стратегии трябва да включват мерки за достигане на поставените чрез 
директивата цели, като трябва да се обърне особено внимание на рециклирането, 
компостирането и другите форми за възстановяване на материали или енергия.  

Страните – членки са задължени да осигурят депата за отпадъци да бъдат 
разположени, изградени и експлоатирани в съответствие с прилаганите 
стандарти. 

Въведена е забрана за депониране на някои типове отпадъци (течни, 
инфекциозни, запалими и т.н.) и задължение за приемане на отпадъците в 
съответствие с определените критерии и процедури, включващи проверка и 
документиране. Директивата не допуска разреждане или смесване на отпадъци с 
цел достигане на критериите за приемане в депото. 
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− Директивата определя изискванията, които да бъдат прилагани при  
кандидатсване за издаване на разрешение и при разрешаване 
експлоатацията на депа за отпадъци, както и спазването на 
определени условия.  

Страните-членки са задължени да осигурят цената за приемане на 
отпадъците, определена от операторите на депа, да покрива всички разходи за 
изграждане и експлоатация на депото и за закриване и последващи грижи за 
площадката за период не по-малък от 30 години. 

Операторите на съществуващи депа трябва да изготвят и представят за 
одобрение от компетентните органи, планове за привеждане в съответствие с 
изискванията на директивата. Страните-членки следва да вземат необходимите 
мерки за най-бързо закриване на съществуващите депа, които не са получили 
такова одобрение. Всички съществуващи депа в експлоатация към 17.07.2009 
трябва да отговарят на изискванията на директивата.   

 
2. Изискани преходни периоди, съгласно преговорната позиция 
на РБългария 

 
С общата си Позиция за преговори по Глава 22. “Околна среда”, Република 

България е поискала следните преходни периоди за прилагане на Директива 
1999/31/ЕС:  

1. Двегодишен преходен период за прилагане на условията, предвидени по чл.5, 
ал.2а и 2b, както следва: 
• намаляване на биоразградими битови отпадъци на 75% от определените 

количества, да се приложи най –късно до 01.01.2012 г. 
• намаляване на биоразградимите отпадъци на 50% от определените 

количества, да се приложи най-късно до 01.01.2015 г. 
Националната стратегия за прилагане на ограничаването на биоразградимите 
отпадъци, постъпващи в депата за отпадъци ще бъде приета най-късно до 2003г. 
След приемането и Република България ще преоцени необходимостта от 
горепосочения преходен период. 
 
2. Република България счита, че дефиницията за “течни отпадъци” по чл.2,т.q от 
Директивата не покрива смесването на отпадъци с води, предназначени за 
депозиране в хвостохранилища, сгуроотвали, изсушителни полета и подобни 
съоръжения.  Ако  оценката, направена в съществуващото законодателство, част 
от дефиницията за “течни отпадъци” не се одобри от Комисията ще бъде поискан 
допълнителен преходен период от 8 г.- до 01.01.2015 г., както следва: 

• Забраната на постъпване в депата на течни отпадъци да не се прилага за 
определен период за всички съществуващи депа като  хвостохранилища, 
изсушителни полета, сгуроотвали и подобни съоръжения.  

Необходимостта от такъв преходен период се определя от значителните 
инвестиции, които се изискват за смяна на прилаганите технологии в мините, 
енергетиката, металургията, и другите индустриални сектори. Количеството на 
отпадъците така възлиза на 10 млн.т. годишно. 
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3. Република България си запазва правото да иска на преходни периоди за някои 
специфични депа след като се разгледат критериите за класифициране на 
инертните отпадъци и критериите, на които трябва да отговарят някои опасни 
отпадъци, за да могат да бъдат приети в депа за неопасни отпадъци.  
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3. ОПИСАНИЕ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ 
 

3.1. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ТРАНСПОНИРАЩО ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ДИРЕКТИВА 1999/31/ЕС  

 
С приемането на Закона за ограничаване на вредното въздействие на 

отпадъците върху околната среда  (Обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.1997 г., изм., бр. 
56 от 22.06.1999 г., изм. и доп., бр. 27 от 31.03.2000 г., доп., бр. 28 от 4.04.2000 г.) 
през 1997 г. бяха създадени условия за правно регулиране на управлението на 
отпадъците в страната и беше постигнат съществен прогрес в процеса на 
хармонизиране на националното законодателство с това на ЕС. В изпълнение на 
изискванията на Закона и Националната програма за управление на 
дейностите по отпадъците в периода 1998 – 2002 г. бяха приети редица 
подзаконови нормативни актове в областта на класификацията на отпадъците, 
изискванията към площадките и съоръженията за третиране и обезвреждане на 
отпадъци, изисквания към специфични отпадъчни потоци.  

Законът урежда екологосъобразното управление на отпадъците като 
съвкупност от права, задължения, решения, действия и дейности, свързани с 
образуването и третирането им, на база на определена информация, както и 
различните форми на контрол. Чрез ЗОВВООС се: 

− въвеждат общи дефиниции за отпадък, причинител на отпадъци, 
притежател на отпадъци, дефинирани са и операциите по обезвреждане и 
оползотворяване. 

− разграничават  изискванията към различните по вид и произход 
отпадъци, като за целта са дефинирани следните класове отпадъци 
- битови,  производствени, строителни и опасни отпадъци; 

− определят случаите, в които се изисква разрешение за дейности с 
отпадъци, компетентните органи за издаване на разрешения, 
сроковете процедурите и условията за кандидатстване и вземане на 
решение; 

− определят общите условия за третирането, транспортирането, 
оползотворяването и обезвреждането на отпадъците; 

− определят общите изисквания за планиране на дейностите по 
управление на отпадъците в страната, включително изискванията за 
целите, обхвата и процедурите по приемане и утвърждаване на 
Националната програма за управление на отпадъците, общинските 
програми и програмите изготвяни от лицата, чиято дейност е 
свързана с образуване, събиране, съхраняване и обезвреждане на 
отпадъци; 

− изискванията за предоставяне на информация от причинителите и 
притежателите на отпадъци. 

− предвиждат възможности по предложение на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и на министъра на 
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околната среда и водите, ежегодно със Закона за държавния 
бюджет се определят целеви средства за изграждане на 
съоръжения и инсталации за третиране на твърди битови и масово 
разпространени опасни отпадъци, както и за почистване на места 
замърсени с отпадъци в миналото; 

− дефинират правомощията на компетентните органи във връзка с 
упражняване на контрол върху дейностите, съоръженията и 
инсталациите за третиране на отпадъци. 

С Наредба № 12 за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъците 
(Обн., ДВ, бр.152 от 1998 г.) се определят условията и реда за отреждане на 
площадките, правилата и нормите за застрояване, геоложките, инженерно-
геоложките, хидрогеоложките и хидроложките условия, на които трябва да 
отговарят площадките. 

Наредбата се отнася за площадките за третиране на битови, 
производствени, строителни и опасни отпадъци, разположени при източника на 
тяхното образуване или като самостоятелни площадки, върху които се 
организират следните дейности: 

− събиране на отпадъците; 

− временно съхранение, балиране, пакетиране или други дейности 
преди или след извършване на основната дейност по обезвреждане 
на отпадъците; 

− обезвреждане на отпадъците, в т.ч. депониране; 

− рециклиране или друга форма на оползотворяване. 

− Наредбата изисква дейностите, които се осъществяват на 
площадките за третиране на отпадъци, да осигуряват преработване 
или обезвреждане на отпадъците, което не уврежда човешкото 
здраве и не използува вредни за околната среда производства или 
методи на обезвреждане.  

С Наредба №13 от 1998 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа за отпадъци (Обн., ДВ, бр.152 от 1998 г.) 
са въведени изискванията за изграждане, експлоатация и контролиране на депа 
за отпадъци.Наредбата определя депата в три класа, съответно депа за опасни, 
за неопасни и за инертни отпадъци. 

Приемането на отпадъците в различните класове депа се извършва 
съгласно следните изисквания: 

− на депа за опасни отпадъци се депонират единствено опасни 
отпадъци; 

− на депа за неопасни отпадъци се депонират битови и 
производствени неопасни отпадъци; 
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− на депа за инертни отпадъци се депонират единствено инертни 
отпадъци. 

Същевременно се забранява депонирането на следните групи отпадъци: 

− течни отпадъци; 

− отпадъци, които отделят неприятни миризми; 

− несъвместими отпадъци; 

− отпадъци, които в условията на депото са взривоопасни, 
окисляващи, разяждащи, пожароопасни, леснозапалими и горими. 

− болнични и други клинични отпадъци от здравни заведения и 
ветеринарни служби, които са определени като инфекциозни.  

− опасни отпадъци, които не удовлетворяват за приемане в 
определения клас депо.  

Чрез наредбата се регламентират ограничения и изисквания за: 

− контрол на дейностите по депонирането, в т.ч. вътрешно фирмен 
контрол, извършван от операторите на депата; 

− проектните решения на тялото на депото; 

− системите за мониторинг на депата; 

− следексплоатационен контрол; 

− изисквания за квалификация и обучение на персонала, ангажиран с 
управлението на депата. 

Наредбата определя операторът на депото като отговорен по дейността за 
обезвреждане на отпадъците и изисква депонирането на отпадъците да се 
извършва по приета от операторите на съоръженията и инсталациите Програма 
за управление на дейностите по отпадъците. Наредбата задължава 
операторите на съществуващите депа за отпадъци, които към момента на 
влизане на наредбата в сила се намират в експлоатация, да изготвят и 
представят за одобряване от компетентните органи, Планове за привеждане на 
депото в съответствие с изискванията на наредбата, към който задължително 
се прилага проект за реконструкция на депото. 

С Наредба № 11 за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови 
отпадъци (Обн., ДВ, бр.152 от 1998 г.) се определят изискванията към 
инсталациите за изгаряне, компостиране, рециклиране и други методи за 
обезвреждане и оползотворяване на битови отпадъци. Чрез наредбата се: 

− осигурява пренос на действащите към момента в ЕС изисквания към 
инсталациите за изгаряне на битови отпадъци в т.ч. норми за 
допустими емисии, технически изисквания към съоръженията, 
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задължителни измервания, достъп до информация, третиране на 
остатъците от изгарянето; 

− забранява изгарянето на битови отпадъци като основно или 
спомагателно гориво при производствени процеси (производство на 
цимент, енергия и др.). 

− определят и изискванията за осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд и безопасна експлоатация на 
съоръженията и инсталациите за обезвреждане. 

 
С Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци (Приета с ПМС № 53 от 19.03.1999 г., 
обн.,ДВ, бр.29 от 1999 г.) се цели осигуряване на необходимите мерки за 
предотвратяване, или когато това е невъзможно, за ограничаване във възможно 
най-висока степен на очакваните отрицателни въздействия върху околната среда, 
произтичащи от третирането и транспортирането на производствени и опасни 
отпадъци. Чрез нея се определят изискванията към съоръженията и инсталациите 
за временно съхранение, изгаряне и физико-химично третиране на 
производствени и опасни отпадъци, в т.ч. условията и процедурите за събиране и 
приемане на отпадъците и действията при авария. Наредбата забранява: 

− поставянето на опасни отпадъци в непочистени съдове, където 
преди това са съхранявани други, несъвместими с тях отпадъци; 

− смесването на опасни с неопасни отпадъци и/или други вещества, 
включително разреждането на опасни отпадъци; 

− смесването на опасни отпадъци от различни категории; 

− смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци. 

Наредбата определя отговорностите и задълженията на притежателите на 
отпадъци и превозвача, както и изискванията към транспортните средства при 
транспортиране на производствени и опасни отпадъци.  

 
С Наредба № 10 за реда за оформяне на документите относно 

отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците 
( Обн., ДВ, бр.151 от 1998 г.) се цели получаването на пълна и достоверна 
информация, свързана с дейностите по управление на отпадъците, чрез 
определяне на реда за документиране и докладване. Наредбата задължава 
операторите на депа да водят заверени от РИОСВ отчетни книги, съдържащи 
информация за количествата, вида и произхода на отпадъците, приемани на 
депото, както и да представят годишни отчети в определен формат. 

В заключение може да се обобщи, че националното законодателство 
въвежда всички технически изисквания относно разполагането, изграждането и 
закриването на депата. Празнотите в законодателството са свързани с липсата на 
съответните разпоредби и изисквания за: 

− предварителна обработка на отпадъците; 
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− редуциране на количествата депонирани биоразрадими отпадъци и 
забрана за депониране на отпадъци от автомобилни гуми; 

− липса или несъответствие на стандартите за пробовземане и 
определяне на повърхностните, подземните и инфилтриралите 
води, с тези препоръчани от директивата.  

Предвижда се изискванията на Директивата да бъдат напълно пренесени в 
българското законодателство чрез изменение и допълнение на Наредба №13 от 
1998 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за 
отпадъци, през 2003 г. 

3.2. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ОТГОВОРНОСТИ 
 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е компетентният орган, 

отговорен за разработването и изпълнението на националната политика в 
областта на управление на отпадъците в т.ч. разработване и прилагане на 
законодателството, стратегии, програми, международни проекти, регулиране на 
дейностите в обществения и частния сектор. Част от тези дейности МОСВ 
извършва чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и чрез мрежата 
от 15 Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ), които са 
специализирани контролни органи на министерството.  

Непосредствените компетенции на МОСВ, свързани с прилагането на 
изискванията на Директива 1999/31 за депонирането са: 

− разработването на Националната програма за управление на 
дейностите по отпадъците; 

− издаването на указания за изискванията за разработването, обхвата 
и съдържанието на общинските и фирмените програми за 
управление на дейностите по отпадъците; 

− подготовка на ежегоден доклад за състоянието на околната среда, в 
т.ч. и управление на отпадъците, с цел информиране на 
обществеността; 

− осигуряване на финансиране за реализацията на проекти за 
управление на отпадъци под формата на безвъзмездна помощ и 
кредити, чрез Предприятието за управление на дейностите по 
околна среда (до 2003 г. Национален фонд за опазване на околната 
среда); 

− организиране подготовката и изпълнението на проектите в областта 
на околната среда, финансирани от Европейския съюз и 
международните финансови институции. 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) извършва мониторинг и 
събира данни за качеството на водите, въздуха, почвите, радиацията и 
отпадъците в страната. ИАОС осигурява информационно функциите на 
министерството чрез данни и анализи, осъществява екологичния мониторинг на 
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източниците на отпадъци и на обектите за обезвреждане, лабораторния контрол 
на отпадъците и поддържа база данни за тях. Агенцията създава и поддържа 
Националната система за мониторинг на околната среда1 (НСМОС). Воденето на 
отчетност за отпадъците е основа за изграждане на информационната система 
“Отпадъци” като самостоятелна подсистема на НСМОС. Чрез НСМОС се 
наблюдават обекти, които генерират битови, строителни, производствени и 
опасни отпадъци. В перспектива екологичният мониторинг ще включи и 
картотекиране и оценка на риска от стари замърсявания с отпадъци. Предвижда 
се събирането на данни за отпадъците в системата на МОСВ да се съсредоточи 
към постепенно идентифициране, кодифициране и кадастриране на депата и 
предприятията, които са с голям реален или потенциален екологичен риск. 

 
 
Регионалните инспекции по околна среда и води: 

− издават разрешения за събиране, съхранение и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци на тяхна територия и 
разрешения за изграждане и експлоатация на инсталации за 
обезвреждане, вкл. депа за битови, производствени неопасни 
отпадъци и опасни отпадъци на тяхна територия; 

− следят за спазването на изискванията за третиране на отпадъците и 
на условията, поставени в разрешенията и контрол по прилагане на 
законодателството за управление на отпадъците.  

− утвърждават общинските и фирмените програми за управление на 
отпадъците и следят за тяхното изпълнение; 

− контролират отчетността и предоставянето на информация от 
причинителите на отпадъци, лицата извършващи преработка и 
обезвреждане и общинските администрации; 

− извършват текущи и периодични проверки на съоръженията и 
инсталациите за обезвреждане на отпадъците. 

 
Други институции имащи отношение към управлението на отпадъците: 
Министерството на здравеопазването участва в разработването на 

нормативната уредба по управление на отпадъците, като същевременно: 

− определя изискванията за обезвреждане на опасни болнични 
отпадъци, обезвреждане на лекарства с изтекъл срок на годност  и 
наркотични вещества; 

− участва в разработването на процедури, стандарти и методи за 
класификация на опасни отпадъци;   

                                                           
1 Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ) 
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− участва в изграждането на националната лабораторна система за 
отпадъците; 

− съгласува издаваните от МОСВ разрешения за дейности свързани с 
управление на опасни отпадъци. 

Хигиенно–Епидемиологичните Инспекции (ХЕИ), които са 
специализираните контролни органи на МЗ, упражняват санитарен контрол върху 
дейностите по обезвреждане на опасни отпадъци и съгласуват издаваните от 
РИОСВ разрешения. 

Министерство на земеделието и горите издава разрешения за употреба на 
отпадъци в земеделието, в т.ч. за утайки от пречиствателни станции за отпадъчни 
води, компост и др.  

Министерство на финансите контролира изразходването на средствата от 
държавния бюджет за изграждане на обекти за управление на отпадъците, в т.ч. 
участва в одобряването и координирането на проекти свързани с щети от стари 
замърсявания и в координирането на проектите, финансирани от ЕС и 
международните финансови институции.  

Министерството на регионалното развитие и благоустройството участва в 
разработването на техническите изисквания за съоръженията за преработка или 
обезвреждане на отпадъците и в планирането на регионалната инфраструктура 
за обезвреждане на отпадъците. 

Националния статистически институт събира и обработва информация за 
битовите, строителни и производствените отпадъци за страната по видове, 
количества, отрасли, региони и др.  

Български институт по стандартизация организира и координира 
разработването на национални стандарти в областта на управление на 
отпадъците. 

Общинските администрации и кметовете на общини играят ключова роля в 
областта на планиране и организиране на дейностите по управление на битови и 
строителни отпадъци, въз основа на правомощията им делегирани от 
националното законодателство.  

Общинските съвети приемат: 

− наредби, определящи реда и условията за изхвърлянето, 
събирането, в т.ч. разделното, превозването, претоварването, 
обезвреждането и оползотворяването на битовите и строителните 
отпадъци,  в т.ч. определят местните данъци и такси за събиране, 
извозване и обезвреждане на отпадъците;  

− програми за управлението на дейностите по отпадъците на 
територията на съответните общини.  

− Кметовете на общините или упълномощени от тях лица 
контролират: 

− дейностите свързани с образуване, събиране, съхранение, превоз и 
обезвреждане на битови и строителни отпадъци 
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− дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци и 
изпълнението на програмите за тяхното управление; 

− съоръженията и инсталациите за съхранение и обезвреждане на 
битови и строителни отпадъци и за депониране на производствени и 
опасни отпадъци; 

− спазването на други изисквания определени с общинските наредби.  

 

3.3.  КOЛИЧЕСТВА НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И 
СЪЩЕСТВУВАЩА ПРАКТИКА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ 

 
Анализът на съществуващото състояние в програмата се основава на 

информация за образуването, третирането, обезвреждането и оползотворяването 
на отпадъци за периода 1998 –2001 година. При изготвянето на оценката за 
битови и производствени отпадъци са използувани данни на Националния 
Статистически Институт (НСИ), публикувани в официалните статистически 
годишници, докато информацията за опасни отпадъци почива на данни на 
Изпълнителната Агенция по Околна Среда (ИАОС) включени в годишните 
доклади за състоянието на околната среда. 

3.3.1. Битови отпадъци 
 
През периода 1998 –2001 г. битовите отпадъци събрани на общински депа 

варират в границите между 498 и 518 кг за жител годишно (Таблица 1).  
 

Таблица 1. Докладвани количества битови отпадъци и норма на натрупване  
Година Количества 

събрани 
отпадъци 

Обслужвано 
население 

Население 
общо 

Норма на 
натрупване 

 тона жители жители кг./жит.год. 

1998 3196836 6414948 8230371 498 
1999 3213349 6353133 8190876 506 
2000 3318022 6402154 8149468 518 
2001 3210846 6360864 7928901 505 
Източник: НСИ 
Проведените през последните години изследвания на количествата и 

състава на образуваните отпадъци в няколко общини в страната, показват по-
ниски количества от докладваните. Причините за по-високите количества битови 
отпадъци докладвани от общинските администрации, трябва да бъдат търсени в  
практиката от една страна, събраните отпадъци да бъдат отчитани на база на 
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транспортните документи, а от друга – в  липсата на  кантари за измерване при 
депата.  

В края на 2001 г. организираното сметосъбиране на битови отпадъци 
обхваща 80% от населението на страната, като е обхванато над 99% от градското 
население, а обслужваното население в селата е малко над 33%. Налице са 
значителни различия между административните области по този показател, като 
най-благоприятно е положението в София-област, където са обхванати 100% от 
жителите, Габрово – 93,2% и Кюстендил 89,5%. В най-малка степен населението 
е обхванато с услуги по сметосъбирането в област Силистра – 41,8%, Търговище 
– 51,3% и Разград – 51,5%. 

Информация за количествата образувани и депонирани битови отпадъци в 
страната, населението обхванато от системите за организирано сметосъбиране и 
морфологичния състав на отпадъците, за периода 1995-2001 година е посочена в 
Таблица 2. Данните показват, че през 1995 г. общото количество на депонираните 
биоразградимите отпадъци, по данни на НСИ възлиза на 50% от общото 
количество на депонираните битови отпадъци, което съответства на 2905 хиляди 
тона. Р България е предоставила чрез НСИ посочените данни за 1995 г. на 
ЕUROSTAT, с цел тяхното валидиране и използването им като основа за 
определяне на количествените цели за редуциране на депонираните битови 
биоразградими отпадъци по смисъла на Директива 1999/31/ЕС. 

 
 
 
 
Таблица 2. Информация за количества образувани и депонирани битови отпадъци 

и морфологичен състав на отпадъците 
 Мярка 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

I. Общо количество 
събрани отпадъци от 
системите за 
организирано 
сметосъбиране 1000 t. 4 495,00 4 030,68 3 628,07 3 196,84 3 213,35 3 318,02 3210,85 

 - в т.ч. количества 
депонирани отпадъци: 1000 t. 4 467,00 3 995,96 3 613,97 3 167,12 3 197,27 3 271,12 3 198,31

II. Население обслужвано от 
системите за 
организирано 
сметосъбиране % 77,00 78,00 75,00 77,90 77,60 78,56 80,21 

III. Количества на битовите 
отпадъци от местата 
извън организираното 
сметосъбиране 1000 t. 1342,66 1133,97 1180,72 906,44 928,00 905,54 792,02 

IV. Морфологичен състав на 
битовите отпадъци:                     

 __- Хартия, картон, хартиени 
продукти % 12,00 11,00 11,00 11,00 8,52 8,68 9,95 

 - Текстил  % 3,00 3,00 4,00 4,00 3,13 3,25 3,77 
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 - Пластмаси  % 7,00 6,00 7,00 7,00 8,07 8,81 9,45 

 - Стъкло  % 6,00 6,00 6,00 6,00 5,26 5,25 5,08 

 - Метали  % 4,00 4,00 3,00 4,00 2,45 2,25 2,34 

 - Органични материали  % 38,00 35,00 38,00 41,00 41,57 39,88 38,73 

 От които:  
Хранителни и градински  % 38,00 35,00 38,00 41,00 41,57 39,88 38,73 

 - Други  % 30,00 35,00 31,00 27,00 31,00 31,88 30,68 

Източник: НСИ 
Депонирането е основен метод за обезвреждане на битовите отпадъци в 

страната. Предварителна обработка на отпадъците не се прилага основно по 
икономически съображения и липсата на нормативни изисквания. Към 31.12.2001 
г., по данни на НСИ броят на депата обслужващи организираното сметосъбиране 
на отпадъци е 663 и там са депонирани 3318 хил. тона битови отпадъци. 
Информация за разпределението на депата по области и количествата 
депонирани отпадъци през 2001 г. е представена в  Приложение № 1.  

Петдесет и осем (58) от посочените депа обслужват населените места с 
население над 20000 жители, което съответства приблизително на 70% от 
населението в страната. През 2001 г. в рамките на  проект "Национална програма 
за намаляване опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци" 
[1], тези депа бяха обследвани, инвентаризирани и оценени (Приложение 2). 
Резултатите от инвентаризацията позволяват проучените депа да бъдат 
категоризирани, по отношение рисковете за околната среда и човешкото здраве, в 
следните четири групи:  

I – ва група  –  много голям риск  – 12 депа; 
II – ра група –  голям риск   – 17 депа; 
III – та група  –  среден риск   – 28 депа; 
IV – та група  –  минимален риск  – 2 депа 
Получените резултати послужиха за основа за създаването на “Регистър 

на депата и старите замърсявания с отпадъци” в рамките на Националната 
система за екологичен мониторинг (НАСЕМ) поддържана от ИАОС. Към края на 
2001 г. в регистъра е въведена информация за 275 депа. 

По данни на РИОСВ и общинските администрации допълнително са 
идентифицирани 5135 нерегламентирани сметища в малките населени места и 
площи замърсени с битови отпадъци.  

В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по 
отпадъците в периода 1999 – 2002 г. бяха изградени, реконструирани и въведени 
в експлоатация 22 депа, които отговарят на изискванията на Директива 
1999/31/ЕС. Същевременно с финансовата подкрепа на ЕС по ИСПА започва 
строителството на 6 нови регионални депа за битови отпадъци. С финансиране 
предоставено от държавния бюджет през 2003 продължава изграждането на други 
8 регионални депа за отпадъци (Приложение 3). 
 

3.3.2. Производствени неопасни отпадъци 
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В периода 1998 –2001 г. чрез депониране са обезвредени 83% - респ. 96% 
от общото количество образувани производствени неопасни отпадъци, като за 
2001 г. делът им възлиза на 91% или 7451 хиляди тона (Таблица 3).   

 
Таблица 3. Количества на образуваните и депонирани отпадъци в 

периода 1998 –2001 г. 
Количества производствени неопасни 
отпадъци 

 
Година 

Общо образувани 
[хил.тона] 

Депонирани  
[хил.тона] 

1998 8830 8501 
1999 8830 7120 
2000 8118 7558 
2001 8183 7451 

  Източник: НСИ 
 
Kъм настоящия момент в страната са идентифицирани 84 депа за 

производствени неопасни отпадъци (Приложение 4), в т.ч. 74 в експлоатация и 10 
закрити. От депата в експлоатация броят на депата за инертни отпадъци е 15. 
Общият брой на депата не включва съоръженията за обезвреждане на отпадъци 
от разкриването, добива и преработването на подземни природни богатства и 
площадките за обратното запълване на отработените пространства в открити 
мини за лигнитни въглища, с пепели от изгаряне на въглища (код по ЕWC 10 01 
01), извършвано съгласно утвърдените проекти за разработване на рудниците, са 
изключени от посочения списък. 

В общия списък на депата за отпадъци попадат 31 съоръжения от намивен 
тип в енергетиката, химичеката, строителната промишленост, металургията и 
хранително вкусовата промишленост (Приложение 4, Таблица 4-3). В посочените 
съоръжения основен дял заемат пепелите от изгаряне на въглища (код по ЕWC 10 
01 01), утайките от измиване и почистване  (код по ЕWC 02 01 01); пръст от 
измиване и почисване на захарно цвекло и утайки от калциев карбонат (кодове по 
ЕWC 02 04 01 и 02 04 02)количества на отпадъците съхранение  намивен тип, 
където се обезвреждат основно отпадъци от  са в енергетиката, производството 
на  керамика, облицовъчни плочи и строителни материали и в по-малка степен в 
химическата и металургичната промишлености. 

В посоченият брой не попадат съоръженията, където отпадъците се 
разтоварват с цел да бъде осигурена тяхната подготовка за по-нататъшно 
транспортиране и обезвреждане другаде и съоръженията за съхранение на 
отпадъците преди обезвреждане за период по-малък от една година.  

В основната си част депата са изграждани през 70-те и 80-те години, 
съгласно действащото към този период законодателство, въвеждащо изисквания 
относно подготовката на основата на депото и полагане на минерален изолиращ 
пласт от глина, стабилност на тялото на депото и др.  

 18



Проект 

В разглеждания период с най-голям дял са отпадъци от термични процеси, 
следвани от отпадъците от отпадъците от неорганични химични процеси, 
отпадъците от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.  

Най-големи количества отпадъци са образувани в областите Стара Загора, 
София и Варна. Това основно се дължи на наличието на големи генератори на 
отпадъци в посочените райони каквито са централите в комплекса ТЕЦ “Марица 
Изток”, Кремиковци - София, Юмикор - Пирдоп, Еврометал - Перник, Агрополихим 
- Девня, Солвей соди - Девня. 

В периода 1998 –2001 г. чрез депониране са обезвредени 83 – 96% от 
общото количество образувани производствени неопасни отпадъци, като за 2001 
г. делът им възлиза на 91%.   

 

3.3.3. Опасни отпадъци 
 

Информация за количествата образувани и депонирани опасни отпадъци в 
периода 1998 – 2001 г. е представена в Таблица 4. От информацията се вижда, че 
общото количество на образуваните опасни отпадъци през последните две години 
от разглеждания период се стабилизира на нива от 755 –757 хил. тона. През 2001 
година с най-голям дял са образуваните опасни отпадъци от термични процеси 
/53%/, следвани от отпадъците от преработване на нефт /21%/ и от 
пречиствателни станции за отпадъчни води /8%/. За 2000г. техният дял е 
съответно - 50%, 21% и 10%.  

Депонирането представлява основен метод за обезвреждане на опасни 
отпадъци в страната, като за 2001 г. са депонирани 68% от общото количество 
образувани отпадъци. В сравнение с предходната година се отчита нарастване 
дела на депонираните опасни отпадъци с около 5%. Около 94% от депонираните 
опасни отпадъци са на специализирани депа и друг вид хранилища, които се 
експлоатират от предприятията.  
 

 
 
Таблица 4. Количества образувани и депонирани опасни отпадъци 

 

Година 
 

Мярна 
единица 1998 1999 2000 2001 

Общо количество 
образувани отпадъци 1000 t. 548,00 853,00 758,00 756,00 

Количество депонирани 
отпадъци 1000 t. 237,00 517,00 478,00 518,00 

 
Към момента в страната са в експлоатация  18 депа (Приложение №5), на 

които се депонират опасни отпадъци, като нито едно от тях не отговаря на 
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изискванията на Директивата  и не може да бъде приведено в съответствие с 
приемливи разходи.  

Съществуващите депа изцяло се експлоатират от предприятията 
образуващи отпадъците и в страната няма съоръжение за депониране, приемащо 
опасни отпадъци на търговска основа. 

Броят на закритите депа за опасни отпадъци е 13. 

3.3.4. Отпадъци от мините 
 
Съоръженията за обезвреждане на отпадъците от проучването, добива, 

преработката и съхраняването на минерални суровини (Приложение 6). 
Програмата отчита, че към вероятната дата на присъединяване на Р България 
към ЕС отпадъците от мините няма да попадат в приложното поле на Директива 
1999/31/ЕС, в резултат на  започналото разработване и очаквано приемане на 
нова директива в областта на  управление на отпадъците от мините. Предвид 
това тези отпадъци ще бъдат предмет на самостоятелен план за управление, 
съобразно на действащото към момента на присъединяване към ЕС 
законодателство. 

3.4. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

 Институционални отношения и организация 

Понастоящем всички функции свързани с управление на битови отпадъци 
са възложени на общините. Съществуващата практика показва, че кметовете на 
общини не упражняват в достатъчна степен правомощията си по контрола върху 
депонирането на отпадъци на тяхна територия.  

Липсата на регионално ниво на управление на отпадъците допълнително 
затруднява регионалното планиране на инфраструктурата за обезвреждане на 
битови отпадъци. 

 Капацитет и човешки ресурси 

Администрацията ангажирана с контрола по управление на отпадъците, 
събирането и обработката на информация и планиране е с недостатъчен 
капацитет, особено на общинско ниво. 

Необходими са мерки насочени към повишаване на квалификацията и на 
персонала ангажиран с организацията на дейностите по управление на битови 
отпадъци в общините, чрез предоставяне на възможности за обучение и обмен на 
специалисти между общините. 

 Финансиране и възстановяване на разходите 

Отделяните разходи за управление на отпадъците са недостатъчни и 
средствата разходвани за събиране, пеработване и/или обезвреждане на 
отпадъци в страната са по-ниски от тези в страните от ЕС. 

 Докладване и информационна обезпеченост  
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Липсата на достатъчна и надеждна информация, относно количествата, 
състава и свойствата на отпадъците, прилаганите методи за обезвреждане, 
инвестициите и разходите за управление на отпадъците, затрудняват вземането 
на оптимални решения на общинско и национално ниво. Информацията следва да 
бъде налична за дълъг период от време, за да е възможно нейното анализиране и 
въз основа на това да се изгради ясна стратегия за бъдещи мерки в сектора. 

 Оползотворяване и рециклиране 

Събирането на отпадъците за рециклиране е основано на изкупуване от 
населението, а не на безвъзмездно предаване. Рециклирането е организирано 
изцяло на търговски принцип и е ограничено единствено до отпадъците, където 
цената заплащана от крайния преработвател покрива разходите за събиране, 
обработка и транспортиране.  

Ниската цена на депониране в страната прави икономически необосновани 
инвестициите в инсталации и съоръжения за рециклиране и оползотворяване 
използуващи алтернативни методи като компостиране и изгаряне с 
оползотворяване на енергията.  

Недостатъчната информация за състава на отпадъците, липсата на опит в 
областта на компостиране на отпадъците и неизяснения пазар на компост в 
страната, са сред причините за отстъствието на компостирането като метод за 
оползотворяване на битови отпадъци. 

 Събиране и транспортиране  

Разширяването на обхвата на съществуващите системи за организирано 
събиране на отпадъците е основен проблем пред общинските администрации, 
чието разрешаване ще бъде свързано с увеличение на разходите. Преминаването 
към регионални съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци ще повиши 
значително разходите за транспортиране на отпадъците и ще изисква инвестиции 
за закупуване на нова сметосъбираща техника. 

 Предварително третиране  

Прилагането на изискванията за предварително третиране на отпадъците 
преди депониране и тези за намаляване на количествата депонирани био-
разградими отпадъци, ще бъдат свързани със значителни инвестиции в 
инсталации за третиране на отпадъците, каквито в настоящия момент не се 
използуват.  

Депа за отпадъци 

Значителна част от съществуващите депа за отпадъци не отговарят на 
изискванията на нормативната уредба и съвременните технически стандарти. 
Необходими са сериозни инвестиции за тяхното привеждане  в съответствие или 
закриване. Продължаващата експлоатация на някои от съоръженията е свързана 
с непосредствен риск за околната среда.  

Големият брой на нереглементираните сметища и старите замърсявания с 
отпадъци изискват подходящи мерки за закриване и рекултивация. 

Изграждането на заместващи мощности, съобразени с количествата и вида 
на образуваните отпадъци, ще бъде свързано с огромни инвестиции в 
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инфраструктурата за преработка и обезвреждане. Допълнителен проблем е 
факта, че инвестициите следва да бъдат осигурени в относително кратък период 
от време.  

Лошото финансово състояние и ниският обем на производството при някои 
промишлени предприятия допълнително затруднява изграждането на 
необходимите съоръжения за третиране и депониране. 
 

4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД 

4.1. ДЕПА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
 
 За изготвянето на програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС се 
събра и обработи значителна по обем информация, свързана с оценка и 
прогнозиране на образуването на отпадъци в периода на действие на програмата. 

Както беше посочено по-горе, в резултат на различни причини 
докладваните количества на образуваните битови отпадъци са значително 
надценени. Това налага за целите на планирането, да бъде извършена преоценка 
на съществуващата информация и да бъдат направени определени допускания за 
текущите нива на формиране на битовите отпадъци, които да отчетат натрупания 
опит в страната и да послужат като основа при формулирането на мерките в 
програмата. 

При оценката на количествата образувани битови отпадъци и при 
изготвянето на прогноза за периода до 2020 година са използвани данни и 
прогнози, като: 
1. Данни от последното преброяване на населението на РБългария от 2001 г. 

по населени места. 
2. Дългосрочната прогноза на НОИ за броя на населението до 2020 г. 
3. Като основа за прогнозиране на нормата на натрупване за целите на 

настоящата програма са използувани резултатите от проведените през 2002 
година проучвания [4] в различни типове населени места – гр. Русе (над 100 
000 жители),  Дряново (до 10 000 жители) и с.Мещица, община Перник ( до 
1000 жители). Основание за това е, че при всяко от проучванията са 
изследвани достъчни като брой и обем представителни измервания за всеки от 
четирите сезона. Получените резултати за с. Мещица са използувани за 
оценка на количествата на отпадъците в населените места до 3000 жители, а 
тези за гр. Дряново са основа за оценката на количествата отпадъци 
образувани в местата с население 3000 – 25000 жители.За оценка на 
количествата на отпадъците в градовете с население над 25000 жители са 
използувани резултатите за гр. Русе, като за целта са обособени две 
самостоятелни групи при допускането за различен брой на населението 
живеещо в къщи, в блокове без и със централно отопление. Приетите 
стойности са представени в Таблица 5. 

Таблиц 3.а  Прогноза за нормата на натрупване и състава на ТБО по групи 
аселени месн та 

 
до 3000 жители 3000 до 250000 жит. 25000 до 50000 жит. над 50000 жит.  Население 

 Съдържание % кг кг кг кг./жит.год. % ./жит.год. % ./жит.год. % ./жит.год. 
  А. Органични                 

1. Хранителни 4,86 7,82 20,85 7 20,85 612,56 42,84 6,52 6,72 
2. Хартия 3,87 6,23 6, 3 10,45 355 22,34 10,45 8,35 3,44 
3. Картон 1,30 2,09 0, 2,39 1, 5,98 5,22 70 63 1,63 

4. Пластмаса 5,21 8,39 8, 9, 3 998 30,62 43 4,61 ,43 30,18 
5. Текстил 3,48 5,60 4, 3, 3 170 16,03 40 12,48 ,40 0,88 

6. Гума 1,15 1,85 0, 1,53 1, 4,04 1 3,52 45 10 ,10 
7. Кожа 1,36 2,19 1, 4,60 2, 7,71 2 6,72 35 10 ,10 

8. Градински 14,12 22 14,00 
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,73 47,74 5,53 20,30 5,53 17,70 
9. Дървесни 2,14 3,45 2,28 7,77 1,58 5,80 1,58 5,06 
  Б. Неорганични         

1. Стъкло 8,85 14,25 3,40 11,59 8,78 32,22 8,78 28,10 
2. Метали 2,88 4,64 1,30 4,43 2,83 10,39 2,80 8,96 

3. Инертни 6,70 10,79 1,23 4,19 3,55 13,03 3,55 11,36 
  В. Други         
1. Сгурия, пепел, пръст, тор и 

др. 
44,08 70,97 42,50 144,93 28,80 105,70 28,80 92,16 

 ОБЩО 100 161 100 341 100,03 367 100 320 

 в т.ч. Биоразградими 38,35% 61,7 47,99% 163,7 48,43% 177,8 48,45% 155,0 
 

Таблица 5.  Оценка на нормата на натрупване и състава на битовите отпадъци по групи населени места 



Проект 

 
4. Количеството на биоразградимите отпадъци образувани в страната през 2001 г 

се оценява на 1 048 хил.тона (47% от образуваните), като е прието, че в тази 
група попадат хранителните, хартиените, картонените, градинските и 
дървесните отпадъци; 20% от текстилните отпадъци, 25% от отпадъците от 
кожи и 25% от групата други (неидентифицирани) отпадъци. 

5. При прогнозирането на бъдещите количества образувани битови отпадъци в 
периода 2003- 2020 г. е прието, че количествата образувани битови отпадъци 
от жител годишно ще нарастват с 1/5 от процента на годишно увеличение на 
реалните доходи.  

6. За следващите 10 – 15 години могат да бъдат направени следните прогнози за 
изменение на морфологичния състав на битовите отпадъци: 

− хартиените, картонените, пластмасовите, текстилните и дървесните 
отпадъци и отпадъците от кожи ще отбелязват тенденция към 
увеличение. Това увеличение се очаква да бъде по-значително при 
хартията и пластмасите и може да се очаква да  доближи долните 
граници на формиране на тези фракции в страните от ЕС; 

− очаква се стабилизиране на количествата образувани стъклени 
отпадъци и намаляване на процентното им съдържание в резултат 
на нарастване в общите количества на отпадъците;  

− металите (черни и цветни) ще запазват известна стабилност, но 
увеличаване участието им в някои опаковки ще води до бавно 
увеличение; 

− хранителните отпадъци, минералните и неидентифицираните ще 
намаляват незначително в следващите години.  

7. Последствията на тези тенденции за останалите характеристики на 
отпадъците като цяло ще са следните: 

− намаление на влажността, която се дължи предимно на 
хранителните отпадъци; 

− увеличение на долната граница на топлотворната способност на 
отпадъците (калоричност), дължаща се на увеличението на 
горивните компоненти (хартия, картон, пластмаси, кожа, дърво и 
текстил). Това положение ще е валидно докато отпадъците не 
станат предмет на избирателно събиране на рециклируеми 
компоненти (предимно хартия, картон и пластмаси).  

− намаляване на плътността, дължащо се от една страна на 
увеличение на леките материали (хартия, пластмаси, дърво и др. ) и 
от друга – на намаление на по-тежките (предимно органичните 
отпадъци); 

8.  Въз основа на въпросници предоставени разпространени от МОСВ в рамките 
на проект [2], са постъпили предложения от общинските администрации за 
регионално коопериране и изграждане на 51 депа за отпадъци, които да 
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осигурят обслужването на цялото население в страната. Предлаганите 
региони са представени в Приложение № 7. Посочените депа трябва да бъдат 
въведени в експлоатация към 2009 г. и да осигурят достатъчен капацитет за 
обезвреждане на цялото количество битови отпадъци образувани в страната.  

 
9.   Посочените 51 депа са обособени в 6 групи: 

Група 1 Съществуващи депа, които отговарят на 
нормативните изисквания и ще останат в 
експлоатация в периода на действие на програмата. 

Група 2 6 регионални депа, за които е осигурено финансиране 
по ИСПА и строителството им ще започне през 2003 г. 

Група 3 Депа, които са в процес на строителство с осигурено 
целево  финансиране от държавния бюджет, ПУДОС 
и/или други източници към 2003 г. 

Група 4 Депа, чието изграждане следва да започне във 
възможно най-кратки срокове, поради  изчерпване на 
капацитета или значителен риск за околната среда  от 
съществуващите съоръжения 

Група 5 Депа, чието изграждане не е спешно необходимо, 
поради  изчерпване на капацитета или значителен 
риск за околната среда от съществуващите 
съоръжения, или обслужват сравнително малък брой 
жители 

Група 6 Депа, които не представляват реален риск за 
околната среда или обслужват сравнително малък 
брой жители. 

 
10. За определяне на необходимите инвестиции за изграждане на регионални 
депа за отпадъци: 

− За регионалните депа, включени в Група 1  е прието, че не се 
предвижда разширение и реконструкция в периода до 01.01.2007г.  
и няма да бъдат извършвани големи инвестиции, освен 
обичайните за поддържане. За тези депа са предвидени 
инвестиции в периода 2008-2010г., свързани с разширение на 
депата на съществуващите площадки. 

− За регионалните депа, включени в Група 2  са използвани данните 
за размера на необходимите инвестиции съгласно 
документацията за финансиране на проекта по ИСПА. 

− За регионалните депа, включени в Група 3 : 
▫ инвестициите през 2003г. са определени в съответствие с 

отпуснатите средства като целево финансиране от 
държавния бюджет (Приложение 5 на Закона за държавния 
бюджет); 

▫  направено е идентично допускане, относно бъдещото им 
разширение като за тези в Група 1, като свързаните с това 
инвестициите са отнесени за периода 2011- 2013г. 
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− За регионалните депа, включени в Група 4 е предвидено 
предварителните дейности да започнат през 2003г., а 
строителството им да завърши през 2006г.  

− За регионалните депа, включени в Група 5 е предвидено 
предварителните дейности да започнат през 2004г., а 
строителството им да завърши през 2008г.  

− За регионалните депа, включени в Група 6 е предвидено 
предварителните дейности да започнат през 2005г., а 
строителството им да завърши през 2009г.  

 
11. За всяко от депата попадащи в посочените групи е определен 

необходимия капацитет по години, въз основа на прогнозата за 
количествата на битовите отпадъци и данните за обслужвано от 
съответното депо население.  

 
12. Идентифицираните 51 депа са разпределени по групи както следва : 

 
− Група 1, Група 2  и Група 3 включват 23 регионални депа за битови 

отпадъци; 
− След определяне на необходимите инвестиции за оставащите 28 

депа, разпределението им по групи, е извършено при отчитане на 
наличния капацитет на депата, броя на обслужваното население, 
установени рискове за околната среда от съществуващите 
съоръжения и др.  Като резултат са идентифицирани 13 депа в  
Група 4, 10 депа в Група 5  и 5 депа в Група 6 (Приложение 7, 
Приложение 10).  

 
13. Необходимите инвестиции за всяко от депата са определени чрез модел 

(Приложение 8) отчитащ капацитета на депата, за който са направени 
следните допускания: 

−  експлоатационен срок 15 години; 
− срок за предварителни дейности и изграждане – 3 години; 
−  изграждане и екплоатация на депото в 3 етапа; 
− плътност на запълване 0,95 т./куб.м. за депата с капацитет над 5000 

т./год. и 0,75 т./куб.м. за депата с капацитет под 5000 т./год; 
− средна дълбочина на запълване в границите 3 –18 м. в зависимост 

от капацитета на депото; 
− площ на депото определена като функция от необходимия 

капацитет за срока на експлоатация и приетите плътност  и средна 
дълбочина на запълване; 

− за единични цени за отделни компоненти при изграждане на депото 
са приети действащите цени към края на 2002 г. 

 
14. Моделът включва определяне на необходимите инвестиции свързани с: 

− предварителни дейности - проучвания, проектиране, получаване на 
необходимите разрешения и възлагане на строителството; 

− придобиване на земята;  
− строителни работи, разпределени в следните групи: 
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▫ първоначални строителни работи, свързани с подготовка на 
площадката, вкл. изкопни работи, подготовка на основата на 
депото, уплътняване и т.н.; изграждане на основни сгради и 
съоръжения; строителни работи по първи етап на депото; 

▫ инвестиции свързани със по време на експлоатацията, 
включващи доиграждането на втори и трети етап на депото; 

− оборудване и механизация – приема се, че срока на експлоатация е 
7.5 години за транспортните средства, уплътняващата и 
товароразтоварната техника, помпите за инфилтрата и оборудването 
за поддръжка, а за останалото оборудване (напр. кантар, осветление 
и т.н.) срокът на експлоатация съвпада с експлоатационния живот на 
депото; 

− изграждане на газоотвеждаща система; 
− закриване и рекултивация на депото - приема се, че инвестициите, 

свързани с тези дейности се извършват  една след приключване на 
експлоатацията на всеки отделен етап. 

Изчисленията са направени с приемане за непредвидени разходи в размер 
на 8% върху предварителните дейности и строителните работи. 

 
15. Компостирането се превижда като основен метод за намаляване на 

количествата на биоразградимите битови отпадъци. За оценка на 
разходите произтичащи от изискването за  редуциране на количествата 
биоразградими отпадъци е направено допускането за постепенно 
изграждане на 18 регионални инсталации за компостиране с единичен 
годишен капацитет 20000 тона, съответно 6 инсталации до 01.01.2010г. На 
база на опита и резултатите, постигнати при функционирането на тези 
инсталации ще се планира поетапното изграждане на останалите 12 
съоръжения. За целите на програмата изграждането на всички предвидени 
инсталации е остойностено до 2015, като инвестициите са разпределени 
пропорционално в периода. Оценката на необходимите инвестиции е 
извършена на база модел на завод за компостиране, с капацитет 20 000 
т./г. (Приложение 9) като са предвидени разходи за: 

− предварителни работи; 
− придобиване на земята;  
− строителни работи; 
− доставка на оборудване и механизация, като е приет срок на 

експлоатация е 7.5 години.  
Изчисленията са направени с приемане за непредвидени разходи в размер на 8% 
върху предварителните дейности и строителните работи. 
  

16. Разходите за закриване на съществуващите депа за отпадъци са 
остойностени на база 18 лв./кв.м. санирана площ, като се отчита 
проектната площ на съществуващите 663 депа към 2001г. Прието е, че 
разходите през 2003г. ще възлизат на 2% от общите разходи за закриване 
и рекултивация и ще нарастват пропорционално до 2009г., когато ще 
достигнат 6%. След 2009г. останалите разходи за закриване и 
рекултивация на съществуващите към 2001г. депа се разпределят 
пропорционално за периода до 2015г. Като източници на финансиране на 
закриването на депата ще бъдат използвани средства, които се 
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разпределят в съотношение 50%/ 50%, между държавния и общинските 
бюджети. 

17. Средствата за закриване на нерегламентираните сметища и стари 
замърсявани с отпадъци  (5135 бр.) ще бъдат осигурени от общинските 
бюджети и по оценка на общинските администрации възлизат на 31 млн. 
лева. Същите са разпределени равномерно за периода 2003 – 2007г. 

4.2. ДЕПА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

През периода на действие на програмата, влияние върху количеството на 
образуваните производствени отпадъци ще окажат следните основни фактори, 
предопределящи нарастването им: 

− Прогнозирано нарастване на БВП и очакван ръст на промишлената 
продукция; 

− Образуване на допълнителни количества отпадъци, в резултат на 
изграждането на нови пречиствателни станции за отпадни води, 
реконструкцията, и подобряването експлоатацията на 
съществуващите, както и в резултат на монтиране на очистващи 
съоръжения на отпадните газове при топлоелектрическите централи 
и други съоръжения;  

− Очакваните мерки, които ще бъдат предприети от промишлеността 
за намаляване на опасността на образуваните отпадъци и 
прекласификация на опасни отпадъци като неопасни. 

За намаляването на отпадъците ще способстват следните фактори: 

− Намаляване на отпадъците в резултат на предприети от фирмите 
действия за подобряване на експлоатацията, прилагане на чисти 
технологии, промяна в използуваните суровини, внедряване на 
системи за управление на околната среда; 

− Намаляване на отпадъците в резултат на закриване на 
нерентабилни производства; 

− Намаляване в резултат на прилаганите методи за третиране на 
отпадъците (напр. намаляване съдържанието на вода в утайките от 
ПСОВ); 

− Бъдещите нива на образуване на отпадъците ще бъдат функция на 
посочените фактори, като е необходимо да бъде отчетено, че част 
от тях могат да имат ограничено влияние във времето.  

Определящи за общите нива на натрупване на отпадъците ше бъде ръстът 
на производството  във водещите сектори като енергетика, химическа 
промишленост, металургия и хранително вкусова промишленост. 

Програмата предвижда, инвестициите свързани с реконструкция, 
изграждане на нови депа за отпадъци и прилагане на изискванията за 
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предварително третиране, да бъдат осигурени изцяло от операторите на 
съответните съоръжения. 
 

4.3. ДЕПА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ 
ОТПАДЪЦИ 

Така както и за производствени отпадъци, програмата предвижда, 
инвестициите свързани с реконструкция, изграждане на нови депа за опасни 
отпадъци, инвестициите свързани със забраната за депониране на определени 
групи отпадъци и прилагане на изискванията за предварително третиране, да 
бъдат осигурени изцяло от операторите на съответните съоръжения. Като отчита 
необходимостта от осигуряване на адекватна система от инсталации и 
съоръжения за обезвреждане, програмата потвърждава необходимостта от 
изграждане на  Националния център за третиране на опасни отпадъци . При 
оценката на необходимите средства за прилагане на програмата са отчетени 
единствено частта от инвестициите за изграждане на Националния център, 
свързани с строителството на депо за опасни отпадъци  в размер на 5100 хил. 
Евро, при допускане за финансиране от ИСПА, възлизащо на 75% от общата 
стойност. Прието е, че посочените средства ще бъдат усвоени при строителството 
на депото предвидено за 2005 и 2006.  

Финансовия план включва и финансирането предоставено от държавния 
бюджет за изпълнение на програмите за отстраняване на щетите от стари 
замърсявания в частта свързана с управление на отпадъци. Прието е, че 
изпълнението на всички програми ще приключи до 2008 година. 
 

4.4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

След приоритизиране на регионалните депа и определяне на необходимите 
средства, свързани с изграждането на инсталации за компостиране, на 
Национален Център за третиране на опасни отпадъци, за отстраняване на стари 
замърсявания с отпадъци, настъпи до момента на приватизация на 
промишлените предприятия и за саниране на нерегламентираните сметища, се 
изготви конкретна програма за инвестициите през годините. При изготвянето на 
програмата са взети предвид следните параметри: 

1. Изготвената от ЕК пътна карта за България за присъединяването към 
ЕС до 2007 г. и възможностите за получаване на финансиране по 
предприсъединителните инструменти. 

2. Изготвената макроикономическа рамка, която да позволи определянето 
на възможните тавани на инвестиции за периода 2003 – 2015г. 

3. Определяне на частта на публичните средства от възможните за 
усвояване такива, които ще се изразходват за проекти, свързани с 
прилагането на Директива 1999/31/ЕС. 

4. Определяне на процента на българското участие в съфинансирането на 
проекти. За целта е приета работната хипотеза, че процентът на 
българското съфинансиране ще се увеличава през периода. 

5. Определяне на самостоятелните български инвестиции за изграждането 
на регионални депа за битови отпадъци, закриване на съществуващите 
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депа, саниране на стари замърсявания с отпадъци, разпределяни чрез 
републиканския бюджет и бюджета на общините. Прогнозирането на 
тези разходи почива на историческите бюджети, на информация от НСИ 
за размера на инвестициите и на хипотезата, че тези средства ще 
нарастват със същия темп, с който нараства и БВП на страната. 

6. На база на историческа информация са прогнозирани и средствата, 
които ще се изразходват от ПУДОС, като нарастването им през годините 
също е планирано да се извършва с темп, равен на този на 
нарастването на БВП. 

7. Направени са консервативни прогнози за участието на други донори в 
грантово финансирането на инвестиционни проекти в сектора на 
обезвреждане на отпадъците, както и за финансирането осигурено от 
частни инвеститори. 

8. При определянето на таваните за финансиране е включено и 
ограничително условие, свързано с процента на тези разходи от БВП. 
Съобразно пътната карта за страната, България ще може да използва 5 
пъти повече средства от структурните фондове на ЕС в сравнение със 
средствата, ползвани от предприсъединителните инструменти. Това 
увеличение, ще изисква скок на средствата, свързани с българското 
финансиране, което не е обичайно за бюджетната практика. 

9. При така направените допускания размерът на необходимите 
инвестиции за прилагане на програмата е представен в Приложение 11. 
Общият размер на необходимите средства се оценява на 910 млн. BGN 
(466 млн. Евро) за периода 2003 – 2015 г. Разпределението на 
необходимите средства между отделните дейности е както следва: 

− изграждане на регионални депа за битови отпадъци –  

− закриване на съществуващите депа за битови отпадъци  в 
експлоатация към 2001 г. – с 

− закриване на нерегламентирани сметища и саниране на стари 
замърсявания с битови отпадъци –  

− изграждане на инсталации за компостиране –  

− изграждане на депо за опасни отпадъци в рамките на националния 
център за третиране на опасни отпадъци 

− закриване /рекултивация на депа за опасни отпадъци, в рамките на 
програмите за отстраняване на щети от стари замърсявания при 
приватизацията на промишлени предприятия - 

10. Прогнозата за източниците на финансиране на необходимите 
инвестиции е представена в Приложение 12. Националното 
финансиране, изразено като процент от БВП, се движи между 0,05% и 
0,17%. Страната трябва да отдели най-голям процент от БВП за 
финансиране на тези проекти през 2006 г. – 0,17%. Високият размер на 
необходимите инвестиции в началния етап на програмата е основно в 
резултат на изискването страната да постигне сроковете за 
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закриване/привеждане в съответсвие на съществуващите депа до 
средата на 2009 г.  

5. СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ 
Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС е разработена за да 

предостави рамката за вземане на решения за бъдещото планиране, изграждане 
на инфраструктурата за обезвреждане на отпадъци в страната и за управлението 
на дейностите по депониране в съответствие с възприетите в ЕС стандарти за 
опазване на околната среда.  

Депонирането на отпадъците следва да бъде разглеждано в контекста на 
общата национална политика в областта на управление на отпадъците и опазване 
на околната среда. В рамките на тази част от програмата са формулирани 
основните приоритетни области за действие, осигуряващи хармонизиране на 
националното законодателство с изискванията на Директивата и нейното по- 
нататъшно прилагане. Програмата предоставя рамка за планиране от страна на 
общинските администрации, операторите на депа за отпадъци и притежателите 
на отпадъци.   

В резултат на нейното изпълнение се очаква да бъдат предотвратени и 
ограничени във възможно най-висока степен рисковете за човешкото здраве и 
околната среда в резултат на депонирането на отпадъци, при приемливи за 
обществото разходи. 

5.1. НОРМАТИВНИ МЕРКИ 

5.1.1.Хармонизиране на националното и местното 
законодателство 

Хармонизирането на националното законодателство с изискванията на 
Директива 1999/31/ЕС ще бъде осигурено с приемането на новия Закон за 
управление на отпадъците и последващо изменение на Наредба № 13/1998 г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци 
до края на 2003 г. Чрез предлаганите промени ще се осигури: 

1. Регламентиране на срокове за привеждане в съответствие на 
съоръженията за депониране на отпадъците, съответстващи на тези в 
Директива 1999/31/ЕС.  

2. Въвеждане на ясна процедура за подаване на заявления за издаване на  
разрешения  и за издаване на разрешения за експлоатацията на депата, от 
съоветния компетентен орган – МОСВ и РИОСВ, чрез отменяне на 
съществуващите разпоредби и замяната им с такива, съотвестващи на 
Директива 1999/31/ЕС. 

3. Въвеждане на изисквания и количествени цели за редуциране на 
биоразградими отпадъци. 

4. Изменение на съответните общински наредби за събиране, съхранение, 
транспортиране на битови и строителни отпадъци и съответните общински 
програми, в съответствие с изискванията и целите на националното 
законодателство. 

5. Хармонизиране на български държавни стандарти (БДС)  за  пробовземане, 
определяне общите свойства на отпадъците, показатели за излужване и 
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др., с действащите международни (ISO) и европейски стандарти (EN) във 
връзка с мониторинга на депата за отпадъци и прилагането на критериите 
за приемане на отпадъци в различните класове депа.   

6. При определянето на правилата за финансиране на проекти от ПУДОС и 
ДБ да залегне изискването това да се извършва в съотвествие с 
Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС и Националната 
програма за управление на дейнстите по отпадъците (2003- 2007г.). 

 

5.2. АДМИНИСТРАТИВНО- ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ 

5.2.1. Укрепване на административния капацитет 
В периода на действие на програмата МОСВ ще продължи да координира 

работата на различните държавни институции по провеждането на националната 
политика за управление на отпадъците. Мерките, които се предвиждат се отнасят 
до: 

− назначаването на допълнителен  квалифицициран персонал в 
компетентните органи - МОСВ, ИАОС и РИОСВ още през 2003г. във 
връзка с прилагането на нормативните изисквания, свързани с 
депониране на отпадъци и осигуряването на адекватен контрол върху 
съоръженията; 

− укрепване на административния капацитет за подготовка и управление 
на проектите по ИСПА и бъдещия Кохезионен фонд, съгласно приетата 
Национална стратегия за ползване на структурните фондове на 
национално и общинско ниво; 

− реализацията на програма за обучение на специалистите в посочените 
институции, свързана с издаването на разрешения, проверките, 
докладването и мониторинга на депата за отпадъци, която ще 
способства за повишаване на ефективността от действията на 
контролните органи и уеднаквяване на процедурите прилагани в 
различните региони на страната; 

− доизграждане на съществуващата лабораторна система и 
акредитиране; 

− разработване на план за извършване на инспекции и контрол на 
издадените разрешителни за депа за отпадъци и на прилагането на 
проектните технологии за експлоатация на съоръженията; 

 5.2.2. Информация и докладване 
Независимо от предприетите през последните години действия, за 

подобряване работата на информационната система в страната, все още 
събирането, обработването и докладването на данни не е на нужното ниво. 
Мерките, които се предвиждат се отнасят до: 

− разработване и внедряване на централизирана система за събиране и 
обработка на информацията и осигуряване на достатъчни и достоверни 
данни за депата за отпадъци, разходите за третиране, количествата 
биоразградими отпадъци; 
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− събиране на данни, обследване на място и попълване на  регистъра на 
съществуващите депа, в т.ч. оценка на рисковете за човешкото здраве и 
околната среда предизвикани от съоръженията; 

− разработване на процедури за набиране и подготовка на данните 
докладвани на Европейската Комисия и Европейската Агенция за околна 
среда; 

− разработване на пилотна информация до ЕК за докладване по 
Директива 1999/31/ЕС. 

5.2.3. Комуникация с индустрията и обществеността  
Преодоляването на различните социални, икономически и институционални 
бариери при прилагането на програмата ще изисква интензивен диалог между 
държаните власти, общините, индустрията и населението и търсене на 
консенсусни решения. 
 

5.3. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА 
НА ДИРЕКТИВА 1999/31/ЕС 

5.3.1. Привеждане в съответствие/закриване на съществуващите 
депа за отпадъци 

Към настоящия момент значителна част от депата използвани за 
обезвреждане не отговарят на изискванията на Директивата. Поради 
потенциалния риск, свързан със съществуващите съоръжения, от първостепенна 
важност е те да бъдат рехабилитирани с цел обезпечаване на бъдещата им 
експлоатация или да бъдат изградени съответните нови инсталации. Налагането 
на законодателството приложимо към съществуващите депа за отпадъци ще бъде 
от първостепенна важност. Чрез програмата се предвижда: 

− операторите на депа за отпадъци да бъдат задължени да разработят и 
представят за одобрение от компетентните органи планове за 
привеждане в съответствие или закриване;  

− експлоатацията на съществуващите депа за отпадъци след 31.12.2004 
г. ще бъде допускана единствено въз основа на представени планове 
за привеждане в съответствие; 

− закриване до 30.07.2009г. на всички съществуващи депа за отпадъци, 
които не отговарят на действащите нормативни изисквания. 

5.3.2. Изграждане на нови съоръжения за депониране на 
отпадъците  

 
 Депа за битови отпадъци 

Към момента депонирането се прилага като единствен метод за 
обезвреждане на битови отпадъци в България и поради високите разходи за 
прилагане на други методи, в близко бъдеще ще остане най-предпочитаната 
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възможност. Изграждането на система от регионални депа за обезвреждане на 
битови отпадъци ще бъде основен приоритет на програмата. 

 Депа за производствени неопасни отпадъци 
Изграждането на нови депа за производствени неопасни отпадъци, които да 

заместят съществуващите съоръжения е задължение на предприятията, съгласно 
сроковете в утвърдените от РИОСВ фирмени програми за управление на 
отпадъците. 

 Депа за опасни отпадъци 
Строителството на Национален център за третиране на опасни отпадъци, 

включващ  депо за опасни отпадъци, депо за асбест-съдържащи отпадъци, 
инсталации за физикохимично третиране, инсталация за изгаряне и е сред 
приоритетните инвестиционни проекти в рамките на програмата. 

Фирмите, образуващи големи количества опасни отпадъци, също ще 
изградят свои съоръжения за обезвреждане в съответствие с утвърдените от 
РИОСВ фирмени програми за управление на отпадъците или програмите за 
привеждане в съответствие. Основните усилия ще бъдат насочени към ефективно 
налагане на законодателство в определените срокове и към формулиране на 
мерки, обезпечаващи изпълнението на програмата. 
 

5.3.3. Ликвидиране на стари замърсявания с отпадъци и 
нерегламентирани сметища 

 
Програмата предвижда постепенно саниране и рекултивация на старите 

замърсявания с отпадъци, както и закриването на депата които не отговарят на 
нормативните изисквания. 

Като начална мярка ще бъде изготвена програма за проучване, оценка на 
риска, приоритизиране и закриване на старите замърсявания. За основа на 
програмата ще бъдат използувани резултатите от обследваните до момента депа 
за отпадъци и съдържащата се информация в регистъра на депата и старите 
замърсявания в ИАОС. 

Предвид очакваните високи разходи за изпълнение на програмата, в 
началните години приоритет ще имат замърсяванията представляващи най-висок 
риск за замърсяване на околната среда.  

Изпълнението на програмите за отстраняване на щети от стари 
замърсявания, финансирани от държавата по силата на сключени изпълнителни 
споразумения  с предприятията приватизирани след 1999 г. ще продължи  през 
следващите няколко години. 

Закриването и рекултивацията на депата за производствени и опасни 
отпадъци извън обхвата на програмите финансирани от държавата, ще бъде 
задължение на съответните оператори. 

5.3.4. Изпълнение на изискванията за намаляване на 
количествата  на биоразградими отпадъци, постъпващи в депата 
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Към момента оползотворяването на биоразградими битови отпадъци на 
практика не представлява реална възможност и отпадъците изцяло се депонират.  

Приемането на националната стратегия за редуциране на количествата на 
биоразградимите битови отпадъци ще определи конкретните мерки за прилагане 
и необходимия капацитет за третиране на биоразградими отпадъци. Въз основа 
на стратегията мерките предложени в националната програма ще бъдат 
преоценени и конкретизирани.  

В краткосрочен аспект следва да бъде осигурена достатъчно надеждна 
информация за количествата и качествата на образуваните биоразградими 
битови отпадъци, която да послужи за формулиране на националната стратегия в 
областта.  

В периода на действие на програмата ще бъдат положени усилия за 
развиване на пазара на компост в страната, като се предприемат действия в 
следните посоки: 

− въвеждане на нормативни изисквания за третиране на 
биоразградимите отпадъци; 

− подпомогане изграждането на инсталации за компостиране на 
отпадъците чрез предоставяне на преференциални условия за 
финансиране, в т.ч. чрез предоставяне на възможности за 
финансиране от външни източници; 

− осигуряване използуването на компост,  в случаите когато това е 
обосновано, при рекултивацията на стари замърсявания с отпадъци, 
финансирани от държавата; 

− провеждане на информационни кампании за земеделските стопани, 
относно ползите от прилагането на компостирането и използването 
на компоста. 

Независимо от това може да бъде прието, че дългосрочното планиране на 
националната инфраструктура ще изисква реализацията на няколко пилотни 
инсталации за компостиране, като при тяхната експлоатация ще бъде осигурен 
полезен практически опит.   

5.3.5. Прилагане на изискванията за предварително третиране на 
отпадъците 

Прилагането на предварително третиране е задължително изискване на 
директивата. Предварителното третиране на отпадъците преди депониране (с 
изключение на разделянето при източника) е свързано с високи разходи и не 
следва да бъде разглеждано като приложима възможност в следващите няколко 
години. Независимо от това, прилагането на това изискване, може да бъде 
свързано със значителни ползи за околната среда и началните стъпки в тази 
посока трябва да бъдат направени през следващите няколко години. 
Предварителното третиране, в същото време, може значително да увеличи 
разходите за обезвреждане на отпадъците и по този начин да насърчи 
рециклирането и оползотворяването. 
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Предварителното третиране на битовите отпадъци, следва да бъде 
разглеждано едновременно с прилагането на изискванията за биоразградими 
отпадъци. 

В краткосрочен аспект усилията ще бъдат насочени в следните области: 

− предварително третиране на опасни отпадъци с оглед ограничаване 
на излужването на опасни вещества от депата за отпадъци; 

− предварително третиране на отпадъците, напр. чрез прилагане на 
сортиране, обработка и др., което може да доведе до увеличаване 
на степента на рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците; 

− предварително третиране на отпадъците от големите промишлени 
генератори и намаляване на количеството на отпадъците, 
подлежащи на окончателно обезвреждане. 

5.4. ФИНАНСОВИ МЕРКИ 
Към момента финансирането на инвестиционните разходи за новите 

регионални депа за битови отпадъци се покрива от публични национални или 
външни източници.  С програмата се предвиждат мерки за  подобряване 
ефективността на разходване на средствата отпускани от държавата, ЕС и други 
донори. Ефективното изразходване на средствата отпускани като национално и 
външно финансиране ще бъде основен приоритет в работата на държавните 
институции.  

Кратките срокове за изграждане на нови депа за отпадъци ще изисква 
търсене на оптимален баланс между различните възможности и източници на 
финансиране, с цел увеличаване на инвестициите в сектора.    

Предприятието за управление на дейностите по околна среда (бивш 
НФООС) ще продължава да предоставя финансиране на общините за изпълнение 
на инфраструктурни проекти под формата на безвъзмездни помощи и ниско 
лихвени кредити. Осигуряване на финансиране за предпроектните дейности и 
подготовката на обектите в програмата ще бъде полезно за подготовката на 
достатъчен брой проекти. 

Безвъзмездното финансиране предоставено от държания бюджет за 
изграждане на националната инфраструктура за обезвреждане на битови 
отпадъци, ще продължава да играе ключова роля средносрочен аспект. 
Средствата от държавния бюджет ще бъдат разходвани за изграждане на депа и 
във връзка с прилагането на изискванията за биоразградими отпадъци по проекти 
изпълнявани директно от общините или под формата на съфинансиране за 
обекти изпълнявани с международно участие.    

Националното финансиране, съгласно прогнозата за възможните източници 
за осигуряване на инвестициите (Приложение 12), изразено като процент от БВП, 
се движи между 0,05% и 0,17%. Тези параметри трябва да се залагат при 
планиране на държавния бюджет и да бъдат осигурени финансово през периода 
до 2014 г. включително. 

Закриването на съществуващите депа за битови отпадъци и 
нерегламентираните сметища се предвижда да бъде изпълнено основно със 
средства осуюигурени от бюджетите на съответните общини. Независимо от това 
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държавата ще продължи да подпомага посочените дейности, чрез средства 
отпускани от Държавния бюджет и Предприятието за управление на дейностите 
по околна среда. 

Прилагането на програмата няма да бъде възможно без значително по 
размер външно финансиране, предоставено от различни Европейски и 
международни финансови институции и програми. Ролята на финансирането 
получавано по ИСПА и други източници от ЕС ще нараства значително в периода 
на действие на програмата и това ще изисква допълнителни усилия от страна на 
държаните институции във връзка с управлението на проекти и усвояването на 
средства. 

Подготовката на по-голям брой и по-качествени проекти, които да бъдат 
представени за финансиране ще бъде от решаващо значение за успешното 
прилагане на програмата. Това ще изисква повишаването на капацитета на 
държавните власти и общините за подготовката, приоритизирането, 
представянето и управлението на проекти ще бъде важно условие. 

Ролята на финансирането получавано по ИСПА и други източници от ЕС ще 
нараства значително в периода на действие на програмата и това ще изисква 
допълнителни усилия от страна на държаните институции във връзка с 
управлението на проекти и усвояването на средства.  

Увеличаването на инвестициите в инраструктура за обезвреждане на 
отпадъците ще бъде основен приоритет в националната политика през 
следващите години. 

 

5.5. ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ 

5.5.1. Биоразградими отпадъци 
 Във връзка с искания от Р България, преходен период  по член 5(2) от 
Директивата, програмата за прилагане отбелязва наличието на следните 
обстоятелства: 

− Поставените в Директивата количествени цели, за редуциране на 
постъпващите в депата биоразградими отпадъци, който Р България 
следва да постигне, следва да бъдат определени, спрямо  
количествата депонирани биоразградими отпадъци през 1995 год; 

−  Р България е предоставила за валидиране от EUROSTAT 
наличните данни за образувани и депонирани битови отпадъци през 
1995 година, удостоверяващи, че страната е депонирала повече от 
80% от събраните битови отпадъци; 

− Количествата на докладваните, депонирани биоразградими битови 
отпадъци през 1995 година, са значително по-високи от 
депонираните такива към момента в страната. 

− По-ниските количества на депонираните биоразградими отпадъци, 
които се очаква да бъдат образувани в периода на прилагане на 
програмата, спрямо тези през 1995 година, ще позволят на страната 
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да достигне съответните съответните цели при значително по-ниски 
инвестиции и разходи от първоначално очакваните.  

− Налице са възможности за финансиране на инвестициите свързани 
с третиране на биоразградими битови отпадъци, чрез ИСПА и други 
предприсъединителни фондове на ЕС; 

− Ограничаването на количествата, депонирани биоразградими 
битови отпадъци ще бъде свързано с очевидни ползи за околната 
среда; 

 
 Като отчита посочените по-горе обстоятелства, програмата намира за 
възможно Р България да постигне изискванията за намаляване на количествата 
депонирани битови биоразградими отпадъци, до целите   предвидени в чл. 5(2) от 
Директива 1999/31/ЕС, като използува възможността за отлагане на прилагането с 
допълнителни 4 години предоставена, съгласно същия член на Директивата,  с 
което да отпадне необходимостта от искания преходен период. 
 

5.5.2. Депониране на течни отпадъци 
 
Програмата потвърждава необходимостта от искания преходен период за 

депониране на течни отпадъци за 14 от съществуващите съоръжения за 
обезвреждане, изброени в  Таблица 4-5 от Приложение 2 към програмата. Р 
България е направила възможното за ограничаване броя на съоръженията 
предмет на искания преходен период, спрямо общия брой от 25 съоръжения 
използуващи хидротранспорт към момента.    
 Основанията за искания преходен период са, че за всяко от съоръженията, 
предмет на искания преходен период, са налице едно или повече от следните 
обстоятелства: 

− използуването на водно огледало е технически необходимо 
решение с оглед избягване разпрашаването на отпадъците и 
предотвратяване замърсяването на въздуха и прилежащите почви в 
района на съоръженията; 

− съоръженията са изградени на територията на съответните 
производства и в близост не съществува достатъчно пространство, 
позволяващо изграждането на ново съоръжение с достатъчен 
капацитет да поеме отпадъците;  

−  не съществува икономически обосновано техническо решение 
позволяващо пълното премахване на използуването на 
технологична вода; 

− съоръженията са част от общата система за пречистване на 
отпадните води, използувана в съответното производство; 

− отпадъците са в значителни количества и за същите не съществуват 
подходящи методи или мощности за оползотворяване; 
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− експлоатацията на депото е обвързана с технологичния живот на 
съответното производство и изграждането на ново съоръжение за 
обезвреждане на отпадъците не е технически и икономически 
обосновано; 

− съществуващата информация за състоянието на околната среда не 
показват настъпили отрицателни въздействия, като пряк резултат от 
работата на съоръженията;  

− в периода до присъединяването на Р България обемът на 
производството в някои от засегнатите стопански субекти, 
респективно количествата на образуваните отпадъци ще бъде 
значително намален.  

При така посочените обстоятелства изканият преходен период може да бъде 
ограничен: 

− до съществуващите 14 съоръжения, изброени в  Таблица 4-5 от 
Приложение 2 на програмата; 

− до член 5(3)(а) за забрана за депониране на течни отпадъци, 

− до член 5(3)(b) за забрана на отпадъците имащи определени 
своиства  (само за разпоредбите за следните свойства: corrosive and 
oxidizing), 

− до Анекс I, точка 2, втори абзац, за предотвратяване постъпването 
на води във отпадъците (само за разпоредбите свързани с 
предотвратяване постъпването на повърхностни води в 
отпадъците). 

 
В рамките на мерките, предвидени в Плана за действие на програмата Р 

България ще осигури изготвянето на оценка на риска, за всяко от съоръженията 
предмет на искания преходен период с оглед оценка на съответствието с член 4 
на Директива 75/442/ЕС за отпадъците. 
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5.6. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

№ Мярка /дейност Краен срок Отговорни 
институции (начало-край)

Оценка на 
необходимите 
средства 
[хил.лв.] 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

А. НОРМАТИВНИ МЕРКИ 
I. Хармонизиране на националното

законодателство 
         

1.1. Въвеждане на сроковете за привеждане в
съответствие на съоръженията за депониране на
отпадъците, съответстващи на тези в Директива 
1999/31/ЕС. 

 
 
31.12.2003 МОСВ   - -

1.2. Изменение на Наредба №13 от 1998 за условията
и изискванията за изграждане и експлоатация на
депа за отпадъци в съответствие с Директива 
1999/31/ЕС 

 
 
31.12.2003 МОСВ, МЗ,

МРРБ 
 - ПУДОС 

1.3. Въвеждане на изисквания и количествени цели за
редуциране на биоразградими отпадъци. 

 31.12.2003 МОСВ, МЗ,
МРРБ 

-  

1.4. Изменение на съответните общински наредби за
събиране, съхранение, транспортиране на битови
и строителни отпадъци и съответните общински 
програми, в съответствие с изискванията и целите 
на националното законодателство   

 
 
30.9.2004 Общини  - Общински 

бюджети 
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1.5. Хармонизиране на български държавни стандарти
(БДС)  за  пробовземане, определяне общите
свойства на отпадъците, показатели за излужване
и др., с действащите международни (ISO) и 
европейски стандарти (EN) във връзка с 
мониторинга на депата за отпадъци и прилагането 
на критериите за приемане на отпадъци в 
различните класове депа  

 
 
 

30.06.2003 –
31.12.2005 

МОСВ, ИАОС,
ДАМТН 

350 Държавен 
бюджет, ПУДОС 

1.6.     Разработване на вътрешни правила за работа на
ПУДОС за финансирането на проекти за
управление на отпадъците, вкл. и за инсталации, 
съоръжения и оборудване за третиране на 
отпадъците.   

 
 
Март, 2003г. 

 

ПУДОС - -

В. АДМИНИСТРАТИВНО- ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ 
II. Институционално развитие и укрепване на

административния капацитет 
         

2.1. Назначаване на допълнителен персонал в
компетентните органи, в т.ч.допълнителен
персонал в: 

 
 
 30.06.2003 –
31.12.2004 

- МОСВ – 8 експерти; 
- ИАОС – 6 експерти; 
- РИОСВ – 30  експерти.         

 МОСВ (ИАОС,
РИОСВ) 

  Съгл.инв.план  Държавен 
бюджет  

2.2. Доизграждане на националната лабораторна
система за отпадъци, вкл.: 

 30.06.2003 –
30.06.2005 

ИАОС, 
НЦХХМЕ 

    

2.2.1. Анализ на необходимото оборудване и оценка на
необходимите разходи за доставка, поддръжка и
акредитация на националните лаборатории в 
ИАОС и Националния център по хигиена, 
медицинска екология и хранене 

 
 
31.12.2003 ИАОС, 

НЦХХМЕ 
100 ПУДОС, външни 

източници 
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2.2.2. Доставка на необходимото оборудване, обучение
на персонала и акредитиране на лабораториите 

 01.01.2004 –
30.06.2005 

ИАОС, 
НЦХХМЕ 

2500 Външни 
източници, 
държавен 
бюджет, ПУДОС 

2.3. Въвеждане на изисквания и прилагане на
периодични проверки на съоръженията за
депониране на отпадъци,  в т.ч. проверка на 
произхода и предназначението на отпадъците 

 
 
01.1.2004 МОСВ, РИОСВ -  -

2.4. Разработване на план за извършване на
инспекции и контрол на издадените разрешителни
за депа за отпадъци и на прилагането на 
проектните технологии за експлоатация на 
съоръженията, вкл.: 

 
 
01.06.2003  

- изработване на указания инспектиране и контрол 
относно условията на издадените разрешителни и 
състоянието на депото. 

РИОСВ   - -

2.5. Обучение на специалистите в РИОСВ за
извършване на проверки, издаване на разрешения
и др. 

 
 
постоянен МОСВ 10 годишно ПУДОС 

2.6. Укрепване на административния капацитет за
подготовка и управление на проектите по ИСПА и
бъдещия Кохезионен фонд, съгласно приетата 
Национална стратегия за ползване на 
структурните фондове на национално и общинско 
ниво; 

 
 
2003- 2007г. МОСВ   4 ЕС, Държавен 

бюджет 

III. Информация и докладване         
3.1. Включване на резултатите от мониторинга на

депата отпадъци и информацията за разходите за
депониране на отпадъците в националната 
система за екологичен мониторинг (НСЕМ) 

 
 
01.1.2004 РИОСВ, ИАОС -  -
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3.2. Подобряване работата на съществуващата
информационна система във връзка с
класифициране, събиране, обработка, 
анализиране и разпространяване на данни и 
информация за източниците, вида, количествата и 
третирането на отпадъците и за състоянието на 
съоръженията за оползотворяване и 
обезвреждане 

 
 
постоянен  ИАОС, РИОСВ   Държавен бюджет 

3.3. Събиране на данни, обследване на място и
попълване на  регистъра на съществуващите
депа, в т.ч. оценка на рисковете за човешкото 
здраве и околната среда предизвикани от 
съоръженията: 

 
 
31.12.2004  ИАОС, РИОСВ 1500 Оператори на 

депа, ПУДОС, 
външни 
източници 

• депа за неопасни (вкл. за битови отпадъци) и депа
за инертни отпадъци 

 30.6.2005 оператори, 
общини, 
РИОСВ, ИАОС

  Общини, ПУДОС 

• депа за опасни отпадъци 31.12.2003 оператори, 
РИОСВ, ИАОС

  Оператори на 
депа 

3.4. Създаване на процедури за събиране и обработка
на информацията и изготвяне на доклади до
международните и еропейските институции във 
връзка с изпълнение на международни 
задължения в областта на депониране на 
отпадъци (Секретариат на Базелската Конвенция, 
Европейска Комисия, Европейска Агенция за 
Околна Среда) 

 
 
31.12.2004 МОСВ, ИАОС   - -

3.4. Въвеждане на изисквания, процедури и
съответните софтуерни продукти и технически
средства, позволяващи преминаване към 
предоставяне и обработка на годишните отчети и 
данни от операторите на депа за отпадъци в 

 
 

ф

01.1.2006 ИАОС, РИОСВ 350 ПУДОС, външни 
източници 
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електронен формат 

3.5. Разработване на пилотна информация до ЕК за
докладване по Директива 1999/31/ЕС 

 2004 МОСВ   - -

IV. Информиране и комуникация с 
обществеността 

       

4.1. Реализация на национални програми за
професионална квалификация и обучение
специалистите по околна среда във  фирмите
причинители на отпадъци и операторите на депа 
за отпадъци 

 
 
 

30.06.2003 -
31.12.2004 

МОСВ  50 ПУДОС 

4.2. Разработване и прилагане на програма за текуща
комуникация и консултации с всички
заинтересовани страни и в частност с общините и
операторите на депа за отпадъци по прилагането 
на програмата 

 
 
 

30.06.2003 –
постоянен 

МОСВ  50 ПУДОС 

4.3. Организиране на информационна кампания за
намаляване на биразградимите отпадъци, 
прилагане на компостирането и използването на 
получения компост в селското стопанство. 

 31.12.2004 МОН, МОСВ   - -

С. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ 

V. Привеждане в съответствие/закриване на
съществуващите депа за отпадъци 
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5.1. Разработване на планове за закриване или
привеждане в съответствие с нормативните
изисквания за всички съществуващи депа и 
съгласуване (одобряване) на тези планове с 
компетентните органи 

 
 
30.06.2004  Оператори, 

общини,  
РИОСВ за
одобряване 

  Оператори на 
депа 

5.2. Закриване на всички съществуващи депа за
отпадъци, които не отговарят на действащите
нормативни изисквания. 

 
 
30.7.2009 РИОСВ -  за

контрол по
прилагане 

   Оператори на 
депа 

• депа за неопасни отпадъци (вкл. за битови
отпадъци) 

 30.07.2009  общини   Общини 

• депа за опасни отпадъци 31.12.2007     Оператори на 
депа 

5.3. Засилване на контрола върху депата в
експлоатация по прилагане на изискванията за
входящ контрол и мониторинг  

 
 
постоянен РИОСВ, ИАОС -  -

5.4. Въвеждане на адекватни санкции за неизпълнение
или забавяне на изпълнението на фирмените и
общинските програми за управление на 
отпадъците 

 
 
30.06.2003 МОСВ   - -

5.5. Засилване на контрол срещу неконтролираното
изхвърляне на отпадъци 

 постоянен РИОСВ 
Общини 

  Общински 
бюджети, приходи 
от санкции 

VI. Изграждане на нови съоръжения за 
депониране на отпадъците 

        

6.1. Актуализация на плановете за регионално
развитие във връзка с изграждането и
експлоатацията на регионални съоръжения за 
третиране/обезвреждане на отпадъци  

 
 
30.6.2004 Областни 

администрации
-  -
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 6.2. Изграждане на система от регионални депа с
капацитет  позволяващ обезвреждане на цялото
количество генерирани в страната битови 
отпадъци 

 
 
31.12.2009 Общини, 

областни 
администрации

 Съгл.инв.план  Външни 
източници, 
държавен бюджет 

6.3. Изграждане на Национален център за
обезвреждане на опасни отпадъци 

 31.12.2007 МОСВ Съгл.инв.план Външни 
източници, 
държавен бюджет 

6.4. Изграждане на нови депа и реконструкция на
съществуващите, в съответствие със сроковете в
утвърдените фирмени програми за управление на
отпадъците и програмите за привеждане в 
съответствие с нормативната уредба по околна 
среда. 

 
 
 

30.06.2003 -
31.12.2006 

Оператори   Промишленост, 
оператори на 
депа за отпадъци

VII. 
Ликвидиране на стари замърсявания с
отпадъци и нерегламентирани сметища 

 
        

7.1. Идентификация на закритите депа и старите
замърсявания  с отпадъци в страната и попълване
на липсващите данни в регистъра на ИАОС 

 
 
31.12.2003 Общини, 

РИОСВ, ИАОС
 - ПУДОС, общински 

бюджети, 
оператори на 
депа 

7.2. Изследване и оценка на депата и старите
замърсявания включени в националния регистър и
приоритизирането им по степен на опасност 

 
 
30.06.2003 –
31.12.2004 

ИАОС  1500 ПУДОС, общински 
бюджети, 
оператори на 
депа 

7.3. Oпределяне на изискванията за почистване на
площадките замърсени с отпадъци, оценка на
необходимите финансови средства и 
предложения за източниците за финансиране 

 
 
31.12.2004 МОСВ  10  ПУДОС, общински 

бюджети, 
оператори на 
депа 
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   7.4. Приемане на финансово осигурени планове на
общинско и/или областно ниво за
рекултивация/саниране на старите депа и 
замърсяванията (вкл. чрез актуализация на 
общинските програми) 

 
 
31.12.2004 Общини Общински 

бюджети, ПУДОС

7.5. Почистване на приоритетни обекти замърсени с
отпадъци и рекултивация на закрити/изоставени
депа за битови отпадъци  

 
 
30.06.2003 –
31.12.2007 

Общини  31 000 Държавен 
бюджет, 
общински 
бюджети  

7.6. Ограничаване на риска от стари замърсявания с
отпадъци, вкл. изпълнение на програмите
отстраняване на щети от стари замърсявания (в
т.ч. и за саниране на депа ) при приватизацията на 
предприятията 

 
 
 

постоянен  
31.12.2007 

-МОСВ, МФ, АП   Държавен бюджет 

7.7. Установяване на ефективен контрол по
изпълнение на изискванията за закриване на депа
за отпадъци, експлоатирани от предприятията и
изпълнението на свързаните с това мерки във 
фирмените програми за управление на 
отпадъците 

 
 
 

31.12.2003 -
постоянен 

РИОСВ   Оператори на 
депа 

7.8. Разширяване на системите за организирано
събиране на битови отпадъци и обхващане на
всички населени места в страната, с цел 
ограничаване на възможностите за увеличаване 
броя на селските сметища. 

 
 
31.12.2005  Общини   Общински 

бюджети, 
Държавен бюджет 

VIII. Изпълнение на изискванията за намаляване на
количествата  на биоразградими отпадъци, 
постъпващи в депата 

         

8.1.  Възлагане на проучване на количествата и
състава на биоразградимите  отпадъци в страната 

 30.6.2003 МОСВ     

8.1.1. Изпълнение на проучването  (15 месеца) 30.9.2004 МОСВ, Общини400 ПУДОС 
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8.1.2. Разработване на национална стратегия за
ограничаване на количествата депонирани
биоразградими отпадъци 

 
 
31.12.2004 МОСВ, МЗ, МИ     

8.2. Въвеждане на изисквания (национален стандарт)
за качество и на компоста от отпадъци 

 30.6.2004 МОСВ, МЗ,
МЗГ 

25   

8.3. Въвеждане на количествени цели за рециклиране
на отпадъци на общинско ниво, чрез актуализация
на общинските програми и общинските наредби за 
реда и условията за изхвърляне, събиране, 
претоварване, обезвреждане и оползотворяване 
на битови и строителни отпадъци 

 
 
30.6.2005 Общини   - -

8.4. Реализация на пилотни проекти за домашно
компостиране, и поетапно увеличаване на
обхванатото население (в зависимост от 
постигнатите резултати)  

 
 
30.10.2005 Общини   Съгл.инв.план  ПУДОС, Общини

8.5. Изграждане на система от регионални инсталации
за компостиране на отпадъци ( в зависимост от
резултатите от дейносттта на пилотните
инсталации) 

 
 
 

30.06.2004 -
30.06.2015 

Общини Съгл.инв.план Общини, частни 
инвестиции, ДБ, 
ПУДОС, външни 
източници 

8.6. Въвеждане на преференции за използуването на
компост при реализацията на проекти за
рекултивация на стари депа за отпадъци, 
финансирани от държавата 

 
 
31.3.2005 МОСВ, МИ, МФ     

8.7. Прилагане на схеми за разделно събиране на
хартиени и картонени отпадъци (самостоятелно
или като част от системите за организирано 
събиране на отпадъците от хартиени опаковки) 

 
 
постоянен Общини   Общини 

8.9. Разработване и финасиране на проекти за
производство на брикети от растителни и
дървесни отпадъци  

 
 
30.09.2003- 
31.12. 2009  

Общини  Съгл.инв.план ПУДОС 



Проект 

 48

8.10. Прилагане на системи за разделно събиране на
опасни отпадъци с битов характер с цел
намаляване съдържанието на опасни вещества в 
битовите отпадъци. 

 
 
постоянен Общини, 

производители 
и вносители на
продукти 

  производители/ 
вносители на 
продукти, ПУДОС 
(чрез продуктови 
такси) 

IX. Прилагане на изискванията за предварително
третиране на отпадъците 

        

9.1. Разработване на технически ръководства за
третиране на отпадъците преди депониране 

  30.06.2004 МОСВ  35 ПУДОС 

9.2. Въвеждане на забрана за депониране на
нетретирани oпасни отпадъци 

 01.01.2005  МОСВ    -

9.3. Въвеждане на изисквания за предварително
третиране на отпадъците при
издаване/актуализация на разрешенията за 
изграждане/експлоатация на депа за отпадъци 

 
 
 постоянен МОСВ,РИОСВ  - -  

9.4. Изграждане на пилотни инсталации за сепариране
на отпадъците при регионалните депа за битови
отпадъци 

 
 
2009 Общини  Съгл.инв.план 

за Директива
94/62/ЕС за
опаковките и
отпадъците от 
опаковки 

 
 
 

Частни 
инвестиции, 
ПУДОС 

9.5. Изпълнение на мерките свързани с предварително
третиране, предвидени във фирмените програми
за управление на отпадъци и/или програмите за 
привеждане в съответствие 

 
 
постоянен  Промишленост,

РИОСВ за
контрол 

   промишленост 

D. ФИНАНСОВИ МЕРКИ 
X. Финансиране/възстановяване на разходите         
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  10.1. Увеличаване размерът на безвъзмездните
помощи и безлихвените кретиди отпускани от
Предприятието за управление на дейностите по 
околна среда и държавния бюджет, за изграждане 
на приоритетни обекти за предварително 
третиране, компостиране, разделно събиране и 
рециклиране, с оглед намаляване на 
биоразградимите битови отпадъци 

 
 
постоянен МОСВ - ПУДОС 

XI. Подобряване ефективността на разходване на
средствата отпускани от държавата, ЕС,и

 
 

други донори 

        

11.1. Осигуряване на финансиране за предоставяне на
техническа помощ при проектиране и подготовката
на проектите за изграждане на инфраструктурата 
за третиране на битови отпадъци  

 
 
30.6.2003 МОСВ 

(ПУДОС) 
  ПУДОС (кретити 

на общини) 

11.2. Актуализация на националната стратегия за ИСПА
в съответствие с приоритетите в настоящата
програма и Националната програма за управление 
на дейностите по отпадъците 

 
 
30.11.2003 МОСВ, МРРБ,

МФ 
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7. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 
 

Предвижда се изпълнението на програмата да се следи непрекъснато. Предлага 
се следните нива на приемане на отчетите за изпълнение на програмата по схемата на 
правителствения координационне механизъм по европейска интеграция: 

-междуведомствена Работна група 22  “Околна среда”; 
-основен екип за преговори; 
-Съвет по Европейска интеграция към МС, с председател министър-
председателят. 
При необходимост в процеса на отчитане на изпълнение на програмата ще се 

приемат и мерки за актуализация на програмата. 
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ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. “Отчетен доклад по първи етап на проект “Национална програма за намаляване 
опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци””, финансиран от 
Правителството на ФРГ чрез Германското дружество за техническо сътрудничество 
“Deutsche Gesellschaft feur Technische Zusammenarbeit” (GTZ) GmbH, изпълнители C&E 
Consulting und Engineering GmbH  и “БТ-Инженеринг”. 
2. “Отчетен доклад по втори етап на проект “Национална програма за намаляване 
опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци””, изпълнители C&E 
Consulting und Engineering GmbH  и “БТ-Инженеринг”.  
3. Предварителен доклад по “Проект на Национална програма за управление на 
дейностите по отпадъците”, изготвян от ECOLAS, Белгия  и EPC-KOC ООД  
4. “Изследвания върху нормата на натрупване, обемното тегло и морфологичния 
състав на твърдите битови отпадъци”, Драганов, Костова, Тотев, “БТ-Инженеринг”, 
2002 г. 
5. Feasibility Study Project BG9810-02-01 (003) Preparation of ISPA Application Form for the 
Project “Establishment of National Hazardous Waste Centre”, Chemcontrol a/s, FICHTNER, 
Polyconsult ECO Ltd. 
6. Позиция на Р България по Глава 22 “Околна Среда”. 
7. EU Common Position on Chapter 22:Environment, CONF-BG 51/01 
8. Данни на МОСВ, ИАОС и НСИ за периода 1995 – 2001 г. 
9. Costs for municipal waste management in EU, Final Report to DG Env, EUNOMIA 
Research&Consulting and Partners, on behalf of ECOTEC 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Таблица 1-1.  Количества депонирани битови отпадъци през 2001 г. 

 Област Брой 
депа 

Количество
депониран
и ТБО 

 Проектна 
площ 

Заета 
площ 

Проектен 
капаците

т 

Остатъче
н 

капаците
т 

Обслужван
и от депата 
селища 

Обслужвано 
от депата 
население 
(постоянно)

Среден 
брой 
жители 

обслужван
и от едно 
депо 

  бр. тона дка дка куб.м. куб.м. бр. жители жит./депо 
 Общо за страната 663       3198308 9562,1 7249,1 62974143 25862470 1377 6360864 9594
01 Блaгoeвгрaд        28 197915 315 287,9 2396171 718568 115 294357 10513
02 Бургaс        19 158092 604,5 408,6 6267666 1362273 72 338527 17817
03 Вaрнa         34 225245 185 283 342990 22176 45 405944 11940
04 Вeликo Търнoвo 44       172950 406 317,5 0 0 68 217380 4940
05 Видин          8 24070 50 46,9 792000 309850 9 72818 9102
06 Врaцa   16 113746 161 123,5 1326315 647035 20 139745 8734
07 Гaбрoвo        34 66550 262 144 2712700 892182 56 134371 3952
08 Дoбрич        8 85123 290 235 276000 225000 12 147193 18399
09 Кърджaли        34 32490 70 58 99000 29200 106 103311 3039
10 Кюстeндил          10 98835 196,7 155,2 4400 1118 70 145398 14540
11 Лoвeч        8 68345 171 132 1355000 664901 40 125426 15678
12 Мoнтaнa          21 30434 258,5 169,5 403015 99523 35 122638 5840
13 Пaзaрджик        46 147089 262 185 652600 207359 56 250501 5446
14 Пeрник         8 149815 203,3 180,3 1932300 585628 37 131443 16430
15 Плeвeн        47 157642 881,1 461,5 5908532 1690159 54 237467 5052
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 Област Брой 
депа 

Количество 
депониран
и ТБО 

Проектна 
площ 

Заета 
площ 

Проектен 
капаците

т 

Остатъче
н 

капаците
т 

Обслужван
и от депата 
селища 

Обслужвано 
от депата 
население 
(постоянно)

Среден 
брой 
жители 

обслужван
и от едно 
депо 

  бр. тона дка дка куб.м. куб.м. бр. жители жит./депо 
16 Плoвдив          67 183633 1148,9 1038,6 804300 486301 88 609113 9091
17 Рaзгрaд        10 65386 661 169,3 11053000 6702846 11 75118 7512
18 Русe        60 85679 321 559 3335700 1630250 60 227073 3785
19 Силистрa          4 44854 80 76 0 0 4 59318 14830
20 Сливeн        28 59546 179 224 1610000 544000 36 167033 5965
21 Смoлян       17 63084 177,2 57,9 1185003 673315 80 116538 6855
22 Сoфия (стoлицa) 1       320868 330 198 2893320 920344 38 1170842 1170842
23 Сoфия        20 226872 388 349 2909876 762405 137 239404 11970
24 Стaрa Зaгoрa 40 138853 1108,7 689,2 4658000 2357450 65 303491 7587 
25 Търгoвищe        5 35679 93,2 60,6 2652960 1456266 7 72817 14563
26 Хaскoвo        27 138867 276 219 3206867 1050144 35 217321 8049
27 Шумeн         9 62633 294,5 284,1 1393728 175940 11 128969 14330
28 Ямбoл        10 44013 188,5 136,5 2802700 1648237 10 107308 10731
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