Възможности за финансиране
по приоритетна ос 2 "Отпадъци"
на Оперативна програма
"Околна среда 2014 - 2020"
Семинар „Устойчиво управление на битовите отпадъци - от
събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване “,
гр. София

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общ финансов ресурс по ОПОС 2014-2020 г.:
3 462 564 945 лева
Кохезионния фонд
Европейския фонд за регионално развитие на ЕС
Национално съфинансиране
Ресурсът е разпределен в общо 6 приоритетни оси на
ОПОС 2014-2020 г.

Приоритетни оси и финансово разпределение
(в млн.лв.)
ВОДИ

2 339
ТЕХНИЧЕСКА
ПОМОЩ

ОТПАДЪЦИ

92

562
ОПОС
3 462

ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА
АТМОСФЕРНИЯ
ВЪЗДУХ

115

ПРЕВЕНЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА
РИСКА ОТ
НАВОДНЕНИЯ И
СВЛАЧИЩА

153

НАТУРА 2000 И
БИОРАЗНООБРАЗИЕ

198

ЦЕЛ НА ПРИОРИТЕТНА ОС 2
Специфична цел на Приоритетна ос „Отпадъци“:
Намаляване на количеството депонирани битови
отпадъци
 Постигане на съответствие с йерархията при управлението на
отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите, залегнали в
националното законодателство.
 Мерките са за подобряване управлението на битовите отпадъци в
съответствие с целите на Националния план за управление на
отпадъците, по-конкретно към мерки за подготовка за повторна
употреба
и
рециклиране,
предварително
третиране
и
оползотворяване, изграждане на анаеробни и/или компостиращи
инсталации за биоразградими отпадъци.

ИНДИКАТОРИ
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
 Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци - т/год.
Целева стойност - 105 000 т/год. (към 2023 г.);
Етапна цел – 20 000 т/год. (към 2018 г.)
 Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за
получаване на енергия) – т/год.
Целева стойност – 180 000 т/год. (към 2023 г.)

ИНДИКАТОР ЗА РЕЗУЛТАТ:
 Количество депонирани битови отпадъци – тонове
Базова стойност (към 2012 г.) - 2 323 000 тона
Целева стойност (към 2023 г.) - 2 038 000 тона

МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2
Мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци съгласно йерархията
и за изпълнение на законодателни изисквания:








Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка за
повторна употреба, вкл. осигуряване на съоръжения и техника за целите на дейността;
Проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на
битови отпадъци;
Oсигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на
биоразградими и зелени отпадъци;
Проектиране и изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за разделно
събрани биоразградими и /или зелени отпадъци;
Проектиране и изграждане на инсталации за оползотворяване на битови отпадъци – трета
фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на
Столична община;
Проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура към описаните по-горе инсталации
(напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти;
Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел събиране,
синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни успешни мерки, добри
практики и/или управленски подходи в областта на управлението на отпадъците, както и
въвеждане на нови технологии и организиране на информационни кампании, насочени към
предотвратяване образуването на отпадъци и формирането на общество с нулеви отпадъци
(„zero waste“ society).

ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2
Основни бенефициенти – общини, защото:
 задълженията и правата за организиране на управлението на
битовите отпадъци в България имат само кметовете на
общините.
 специфичната цел на ПО 2 и предвидените за финансиране мерки
са насочени към намаляване на количеството депонирани битови
отпадъци;

Други бенефициенти:
 Юридически лица със стопанска цел;
 Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани с
изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни
кампании

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИОРИТЕТНА ОС 2
При планирането и подготовката на процедури по
ПО2 се цели и се съобразяват:
 Специфичната цел, мерките и индикаторите по приоритетна ос 2
„Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.
 Постигане на целите и сроковете, произтичащи от европейското и
национално законодателство, за намаляване на количеството на
депонираните битови отпадъци, включително и за биоразградими
отпадъци и рециклиране. Чрез финансиране на мерки по ПО 2
ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните
битови отпадъци с 12,27 %.
 Задълженията на държавите-членки съгласно чл. 6 от Директива
1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, да приемат
мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били
третирани.
 Целите и мерките, предвидени в Националния план за
управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.

ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ 2015 г.
1. Процедура за подбор на проекти BG16M1OP002-2.001 „Проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими
отпадъци“ – обявена на 31.07.2015 г.
Обща стойност: 97 791 500 лв.
Допустими бенефициенти: общини
Срок за кандидатстване: до 01.08.2016 г.

Резултати: Подадени са 18 проектни предложения, няма одобрено проектно
предложение

ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ 2016 г.
1. Процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ – обявена на
21.10.2016 г.
Обща стойност: 169 014 132,52 лв.
Конкретни бенефициенти: 118 общини от 26 РСУО
Срок за кандидатстване: до 21.04.2017 г., 16.00 часа
Конкретните бенефициенти са определени съгласно индикативните списъци
към Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. –
общини от РСУО с потребност от изграждане общо на инсталации за
предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на
инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими
битови отпадъци.

Резултати: В определения срок са подадени 17 проектни предложения,
които са в процес на оценяване.

ПРОЦЕДУРИ 2017 г. – обявени (1)
1. Процедура BG16M1OP002-2.003 „Предоставяне на финансиране по
приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. за финансови
инструменти“ – обявена на 04.01.2017 г.
 На 10.01.2017 г. е сключено Финансово споразумение между УО на ОПОС 2014-2020 г. и „Фонд
Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД за възлагане на управление на
средства в размер на 52 431 581,62 лв. за предоставяне на финансови инструменти съгласно
Инвестиционна стратегия Финансови инструменти по ПО2 „Отпадъци“ на ОП „Околна
среда“ 2014-2020 г. за:
- проекти, свързани с проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, за
поправка и подготовка за повторна употреба, включително осигуряване на съоръжения и
техника за целите на дейността;
- други финансово жизнеспособни проекти, свързани с дейности в съответствие с целите на
приоритетна ос 2 и Предварителната оценка за ФИ по ОПОС 2014-2020 г. или
последващата й актуализация.
 Допустими бенефициенти (крайни получатели на финансовия инструмент) са общини,
юридически лица със стопанска цел (предприятия – държавни или частни) и юридически лица с
нестопанска цел (неправителствени организации).

ПРОЦЕДУРИ 2017 г. – обявени (2)
2. Процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и
изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими
отпадъци“ – обявена на 31.03.2017 г.
Обща стойност: 91 500 000,00 лв.
Конкретни бенефициенти: 19 общини от 3 РСУО (Русе, Бургас и
Благоевград)
Три срока за кандидатстване: 22.01.2018 г. за общините от РСУО
Благоевград; 19.03.2018 г. за общините от РСУО Бургас; 30.04.2018 г. за
общините от РСУО Русе
Конкретните бенефициенти са определени въз основа на предварително
проучване, възложено от МОСВ и допълнителни проучвания и консултации,
инициирани от УО на ОПОС 2014-2020 г., за изясняване на наличието на интерес
за кандидатстване по процедурата.

ПРОЦЕДУРИ 2017 г. – планирани (1)
3. Процедура на директно предоставяне „Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци“ – обявяване до средата на 2017 г.
Обща стойност: 50 000 000,00 лв.
Конкретни бенефициенти: 39 общини от 7 РСУО
Два срока за кандидатстване: 3 месеца и 9 месеца от датата на
обявяване на процедурата
Конкретните бенефициенти са определени въз основа на анализ по критерии, отчитащи
регионалната принадлежност и подход спрямо Националния план за управление на
отпадъците и Закона за управление на отпадъците; липса на данни за намерения за
изграждане с други източници на финансиране (различни от ОПОС), изграждащи се,
изградени и/или въведени в експлоатация с публични средства общински/регионални
инсталации за компостиране и/или анаеробно разграждане за разделно събрани зелени и/или
биоразградими битови отпадъци; общините от РСУО да не са бенефициенти по друга
процедура по ОПОС (вкл. 2007-2013 и 2014-2020 г.), предвиждащи финансиране на
компостиращи инсталации за зелени и/или биоразградими отпадъци или за анаеробни
инсталации.

ПРОЦЕДУРИ 2017 г. – планирани (2)
4. Процедура на директно предоставяне на БФП „Проектиране и изграждане на
инсталация за комбинирано производство на енергия в София с
оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения
за третиране на битовите отпадъци на Столична община “
Обща стойност: въз основа на АРП на проекта и след анализ за
приложимостта на законодателството за държавни помощи
Конкретен бенефициент: Столична община в партньорство с
„Топлофикация София“ ЕАД
5. Процедура чрез подбор на проекти „Изпълнение на демонстрационни/пилотни
проекти в областта на управлението на отпадъците “
Обща стойност: 9 779 150 лв
Допустими бенефициенти: общини, юридически лица със стопанска цел
и юридически лица с нестопанска цел
В зависимост от усвояването на средствата по обявени до 2017 г. процедури и
наличния свободен ресурс, през 2018 г. ще бъдат обсъдени възможностите за
обявяването на нови процедури, съобразено с потребностите при управление на
отпадъците и целите, заложени в Националния план за управление на отпадъците за
периода 2014-2020 г.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
За повече информация:
Страницата на ОПОС 2014-2020 г. в интернет:
http://ope.moew.government.bg
Страницата на МОСВ в интернет – сектор „Отпадъци“:
http://www5.moew.government.bg
Страницата на Структурни фондове на ЕС в интернет:
http://www.eufunds.bg

