
 

 

 

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ В СЕКТОР ОТПАДЪЦИ,  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ФИНАНСИРАНЕ, 

СТРАТЕГИИ, НАПРАВЛЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                 

 

 

                    

 

          Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“  
  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Законодателен пакет „Отпадъци“ в Плана за преход към 

кръгова икономика на ЕС 

. 

 

 
Най-значими нови изисквания и цели, произтичащи от пакет „Отпадъци“ 

•           Цел по рециклиране 65% през 2035 г.  

 

•  Цел по депониране на битови отпадъци – до 10% през 2035 г.; 

 

• Цел по рециклиране на отпадъци от опаковки – 70% през 2030 г.; 

 

• Задължително разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата 

  от 2025 г.; 

• Задължително разделно събиране на биоотпадъци от 2023 г.; 

 

• Задължително разделно събиране на текстилни отпадъци като част от 

 битовите отпадъци от 2025 г.; 

 



Нови моменти в Directive 2008/98/EC   

Рамкова директива за отпадъците 

  
 

                 

   Междинни цели за рециклиране на битови отпадъци  

 

До 2025 г.  До 2030 г. До 2035 г. 

55 % 60 % 65 % 



ЦЕЛИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЗАКОНА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

 
 

• Количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране 

на отпадъчни материали: до 1 януари 2020 -50% от общото тегло 

включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни отпадъци от други източници. 

 

  

• Ограничаване на количествата депонирани биоразградими 

отпадъци:най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат 

количеството депонирани биоразградими битови  отпадъци до 

35 на сто от общото количество на същите отпадъци,  образувани в 

България през 1995 г. 

 



Рециклирани битови отпадъци 

GEN R % GEN R %

GEO/TIME 2014 2014 2014 2017 2017 2017

EU 28 242 798 105 394 43,41% 248 653 115 300 46,37%

Bulgaria 3 192 736 23,06% 3 080 1 065 34,58%
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Нови моменти в Directive 1999/31/EC  Директива 

относно депонирането на отпадъци 

  

 

 

До 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци трябва 

да бъде намалено до 10 % или по-малко от общото количество на 

образуваните битови отпадъци 



GEN L % GEN L %

GEO/TIME 2014 2014 2014 2017 2017 2017

EU 28 242 798 67 891 27,96% 248 653 57 624 23,17%

Bulgaria 3 192 2 217 69,45% 3 080 1 903 61,79%
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* Стратегически документи 
 

 

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г. 

 

* В НПУО се определят регионите, включващи общините, които 
ползват общо регионално депо и/или други съоръжения за третиране 
на отпадъци 

 

*  НПУО се разработва за срок от седем години. 

 

*  НПУО 2014-2020 г. е изготвен съобразно изискванията на ЗУО и е 
приет на 22.12.2014 г. от Министерски съвет 

 

* Предстои разработването на Национален план за управление на 
отпадъците за периода 2021- 2028г.  

 

 
 

  



Вид инвестиции Инвестиции (лв.) 

Инсталации за компостиране и анаеробно разграждане 287 760 000 

Съдове за разделно събиране на биоотпадъци 53 080 000 

Транспортни средства за превоз на разделно събрани биоотпадъци 49 800 000 

Компостери за домашно компостиране 29 970 696 

Изграждане на общински площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци 

53 500 000 

Инсталации за предварително третиране на битови отпадъци с цел 

оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на 

емисиите на парникови газове 

241 210 000 

Инсталация за изгаряне на RDF гориво за Столична община 254 257 900 

Депа и претоварни станции – финансиране на 1 клетка на регионални 

депа в региони Дупница, Благоевград, Пазарджик и Провадия със 

средства от държавния бюджет 

165 444 000 

Закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци 176 600 000 

Всичко 1 311 622 596 



 Начини за постигане на целите за битови отпадъци  

  

  Подобряване на разделното събиране с цел увеличаване на 

количеството и качеството на рециклируемата фракция от битовият 

отпадък ; 

  

  Изграждане на комплекс от съоръжения, обезпечаващи 

третирането на битовите отпадъци ; 

 

  Кампании за информираност на населението целящи промяна в 

поведението в посока превенция на образуването на отпадъци и 

нарастване на повторната употреба и намаляване на замърсяването 
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Повишаване на резултатите  чрез финансиране от ЕС 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-

2020, ОС 2 ОТПАДЪЦИ , финансов ресурс    562 млн. лв.  

 

Процедури по ОПОС 2014-2020 
 BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане 

на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци« 

 

 BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ 

 

 BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за 

разделно събрани биоразградими отпадъци“ 

 

 BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“ 



 

Благодаря за вниманието  

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Н В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 


