BG

BG

ПРИЛОЖЕНИЯ
Образец на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“
към
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 288/2014 НА КОМИСИЯТА
за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, по
отношение на образeца на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и
работни места“ и съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския
парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от
Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“ по отношение на образеца на програми за сътрудничество по цел
„Европейско териториално сътрудничество“
CCI
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Наименование
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА
СРЕДА 2014-2020 г.“
Версия
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1.0
Първа година
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2014
Последна година
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2020
Допустими от
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01.01.2014
Допустими до

<0.7 type="D" input="G"“SME >

31.12.2023
1

Легенда за характеристиките на полета:
вид: N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент, B = булев параметър
решение: N = не е част от решението на Комисията за одобрение на оперативната програма
входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата
Максимален брой символи, включително интервали – „максимална дължина“.
СП – Y = Елементът може да бъде обхванат единствено от споразумението за партньорство
ТП – NA = не се прилага за оперативни програми, предназначени изключително и само за техническа помощ
ИМЗ – NA = не се прилага за оперативни програми, предназначени изключително и само за инициативата за
младежка заетост

МСП = прилага се също и за програмите за съвместни финансови инструменти за секюритизация за
МСП, които се изпълняват от ЕИБ.
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Номер на решението на
ЕК
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Дата на решението на ЕК

<0.9 type="D" input="G"“SME >

Номер на решението за
изменение на държавата
членка

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M"“SME >

Дата на решението за
изменение на държавата
членка

<0.11 type="D" input="M"“SME >

Дата на влизане в сила на
решението за изменение
на държавата членка

<0.12 type="D" input="M"“SME >

Региони по NUTS в <0.12 type="S" input="S“SME >
рамките на оперативната BG – БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
програма

РАЗДЕЛ 1

СТРАТЕГИЯ
ЗА
ПРИНОСА
НА
ОПЕРАТИВНАТА
ПРОГРАМА
ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА СЪЮЗА ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН,
УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И ЗА ПОСТИГАНЕТО НА
ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

(Позоваване: член 27, параграф 1 и член 96, параграф 2, първа алинея, буква а) от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета)2
1.1.

Стратегия за приноса на оперативната програма за осъществяване на
стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и
за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване

1.1.1.

Описание на стратегията на програмата за принос за изпълнението на
стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за
постигането на икономическо, социално и териториално сближаване.

2

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 320).
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<1.1.1 type="S" maxlength="70 000" input="M">

Във връзка с разработването на оперативна програма „Околна среда“ за
периода 2014 – 2020 г. и определяне на нуждите в сектора, УО на
програмата, съвместно със специализираните дирекции в МОСВ, изготви
Анализ на настоящата ситуация в сектори „околна среда“ и „климатични
промени“ за периода 2007 – 2012 г. Анализът е съобразен с европейските и
национални стратегически документи и законодателни ангажименти в
сектори „околна среда“ и „изменение на климата“ като представя детайлно
ангажиментите на страната и сроковете за тяхното изпълнение. Посочено е
постигнатото в периода 2007 – 2012 г. и нуждите, които могат да се
финансират от европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ) в
новия програмен период. Документът е съгласуван от работната група за
изготвяне на ОПОС 2014 – 2020 г. и представлява основа за определяне на
приоритетите на оперативната програма. Анализът е предоставен на
Централното координационно звено в Министерски съвет (МС) във връзка с
изготвянето на проекта на Споразумението на партньорство на Република
България, очертаващо помощта от ЕСИФ за периода 2014-2020 г.
Средствата по програмата са насочени в следните приоритетни области:
Приоритетна ос 1 „Води“
За постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО и Директива
98/83/ЕО ще се инвестира в:
• Изграждане на ВиК инфраструктура, приоритетно в агломерации с над
10 000 екв.ж.;
• Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите;
• Дейности, насочени към разработване на нови и/или актуализация на
съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на
Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морска
стратегия (РДМС).
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“
За постигане на съответствие с йерархията при управлението на отпадъците,
съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите, залегнали в националното
законодателство:
• Мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци;
• 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.
Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“
За постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива
2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2) ще се
инвестира в:
• Мерки и дейности съгласно Националната приоритетна рамка за
действие за мрежата Натура 2000;
Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения“
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За изпълнение на ангажиментите на страната по изискванията на Директива
2007/60/ЕС ще се инвестират средства за:
• Създаване на Национален център за управление на водите в реално
време;
• Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от
наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения;
• Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за
управление на риска от наводения (ПУРН) за периода 2022-2027 г.
• Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти, свързани с
превенцния и управление на риска от наводнения
Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
За изпълнение на националното законодателство, транспониращо изцяло
Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за почист въздух за Европа ще се инвестират средства за:
• Преглед и анализ на общинските програми за КАВ;
• Подпомагане на компетентните органи при изготвянето/преработването,
изпълнението и контрола на общинските програми и мониторинга на
КАВ;
• Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ)
посредством осигуряване на многофункционална почистваща техника за
трайно и постоянно отнемане на праховите частици и посредством
намаляване на емисиите на замърсители от превозните средства на
обществения градски транспорт;
• Демонстрационни/пилотни проекти за подобряване качеството на
атмосферния въздух.
Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“
• Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за
управлението и изпълнението на ОП, вкл. за „затваряне“ на програмен
период 2007 – 2013 г. и на програмен период 2014-2020;
• Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за
публичност и популяризиране на ОП;
•
Дейности, насочени към укрепване и повишаване капацитета на
бенефициентите.
ОП „Околна среда 2014 -2020 г.“ и Стратегия „Европа 2020“ на ЕС
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) е
една от оперативните програми на Република България, изготвяни в
изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж. Тези три взаимно допълващи се приоритета
предполагат изграждане на икономика, основана на знания и иновации,
насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с поефективно използване на ресурсите и стимулиране на икономика с високи
равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално
сближаване. ОПОС 2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на
приоритета за устойчив растеж на стратегия „Европа 2020“ и по-специално
на следните елементи от определението за устойчив растеж:
- изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика,
в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин;
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- опазване на околната среда, намаляване на
предотвратяване на загубата на биоразнообразие;

емисиите

и

- възползване от водещата позиция на Европа в разработването на
нови екологични технологии и производствени методи.
ОПОС 2014-2020 г. допринася и за изпълнението на „Европа за ефективно
използване на ресурсите“ – една от двете водещи инициативи (flagship
initiatives) за устойчив растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“.
Предвидените за финансиране дейности от оперативната програма са в
отговор на изготвените от МОСВ, съгласувани с отговорните ведомства и
одобрени от МС „Насоки за интеграция на политиката по околна среда и
политиката по изменение на климата във фондовете за КП, ОСП и ОПР за
периода 2014 – 2020 г.“ – фаза „Програмиране на фондовете към Общата
стратегическа рамка“ (наричан по-долу Насоките за интеграция на ПОС и
ПИК - фаза програмиране). Документът прилага интегриран подход за
изпълнение на политики за околната среда и изменението на климата и в
частност за ефективно използване на ресурсите като предлага конкретни
мерки в оперативните програми за периода 2014-2020 г. МОСВ разработи
втора фаза на Насоките – фаза „Изпълнение на Споразумението за
партньорство и програмите в периода 2014-2020 г. ”.
ОПОС 2014-2020 г. ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови
газове в страната, което ще подпомогне за изпълнението на целта на
стратегия „Европа 2020“ за 20% намаляване на емисиите на парникови
газове спрямо нивата от 1990 г. Такива мерки са предвидени във връзка с
пречистването на отпадъчни води от населените места, по-конкретно
изграждане/ рехабилитация/реконструкция на съоръжения за третиране на
утайки от ПСОВ и доставка на необходимо оборудване, вкл. на вече
изградени ПСОВ (съгл. Концепцията за третиране на утайките от ГПСОВ на
национално ниво), приоритетно за подобряване качествените им показатели,
с оглед последващото им използване за енергийни цели. Изпълнението на
тези мерки ще допринесе за изпълнението на Националния план за действие
за изменение на климата 2013-2020 г. (НПДИК) и ще има пряк ефект за
намаляване емисиите на парникови газове.
Създаването на временни и постоянни работни места в изпълнение на
мерките по ОПОС ще допринесе за постигане на приоритета за приобщаващ
растеж на Стратегията за постигане на 75% заетост за жените и мъжете на
възраст между 20 и 64 години до 2020 г.
ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Национална програма за реформи
Съгласно стратегията на политиката на страната за постигане на устойчив
растеж, описана в т. 4 от Националната програма за реформи (НПРф, април
2012 г.), „опазването на околната среда, като един от основните стълбове
на устойчивото развитие, е ключов фактор за насърчаване на социално икономическото развитие, посредством осигуряване на екологосъобразен
икономически растеж, високо качество на живот, сигурност и социална
равнопоставеност“. Отчитайки това, ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е
приоритетно насочена към изпълнение на съществени законодателни
изисквания и елементи от последователно прилаганите политики за
опазване на околната среда и за изменение на климата, които са включени и
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в цел 4.3.3 „Опазване на околната среда, вкл. развитие на технологичната
инфраструктура“ от НПРф (м. април 2012 г.).
Част от инвестициите, планирани в приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Околна
среда 2014 - 2020 г.“ ще допринесат за намаляване на емисиите на
парникови газове в страната, което ще подпомогне за изпълнението на
националните усилия за намаляване на емисиите на парникови газове,
съгласно НПРф (м. април 2012 г.), които са в подкрепа на съответната цел
от стратегията „Европа 2020“.
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще подпомогне и изпълнението на цел 4.4.1
„Повишаване на административния капацитет“ от НПРф (м. април 2012
г.) с планирани инвестиции за повишаване на административния капацитет
на органите, отговарящи за изпълнение на проекти, финансирани от ОП
„Околна среда 2014-2020 г.“, както и Управляващия орган на програмата.
Препоръки на Съвета от май 2013 г. относно Националната програма за
реформи за България за 2013 г.
На базата на задълбочен преглед върху Европа 2020: Националната
програма за реформи (април, 2013 г.) и Конвергентната програма 2013 –
2016 г. (април, 2013), Европейската Комисия и Съвета препоръчват
България да предприеме редица действия в периода 2013 -2014 г., изброени
в 7 точки (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_bulgaria_bg.pdf).
Препоръка 7 гласи „да укрепи независимостта на националните регулаторни
органи и административния капацитет, по-специално в енергетиката и
транспорта, както и в управлението на водите и отпадъците“. С
изпълнение на мерки по ОПОС ще се повиши капацитетът на
бенефициентите, отговорни за управлението на мерки в сектори „Води“ и
„Въздух“.
ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Становището на службите на
Комисията относно разработването на Споразумение за партньорство и
програми в България за периода 2014 - 2020 г. (Позицията на ЕК)
При изготвянето на ОПОС е взето предвид Становището на службите на
Комисията относно разработването на Споразумение за партньорство и
програми в България за периода 2014 - 2020 г. (26 октомври 2012 г.).
Становището определя основните специфични за отделните държави
предизвикателства и представя предварителното мнение на службите на
Комисията относно основните приоритети за финансиране в България,
които Комисията би желала да съфинансира за програмен период 2014-2020.
Определени са 6 приоритета, които да бъдат подкрепени със средства от
ЕСИФ. ОПОС предвижда финансиране на част от специфичните за
държавата предизвикателства, посочени в приоритет „Ориентирана към
околната среда и ресурсно-ефективна икономика“ (Environmentally-friendly
and resource-efficient economy).
В ОПОС е предвиден финансов ресурс за изпълнение на едно от
специфичните предизвикателства (по приоритетна ос „Води“): подобряване
на пречистването на отпадъчни води и качеството и управлението на
ресурсите за питейна вода по стратегически и разходоефективен начин“
чрез мерки за изграждане на ВиК инфраструктура приоритетно в
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агломерации с над 10 000 екв. ж., определени като приоритетни в ПУРБ и
регионалните генерални планове за ВиК, с оглед принос за изпълнение на
целите на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и
канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.
По отношение на предизвикателствата в сектор „Отпадъци“: „За да изпълни
задълженията си във връзка със законодателството на Общността и да
достигне целта за рециклиране от 50% до 2020 г. и целите, заложени в
Пътната карта за ресурсна ефективност“, ОПОС предвижда финансиране на
мерки за постигане на тази цел по отношение на битовите отпадъци.
Мерките са съобразени и с препоръката на службите на ЕК, че „Приоритет
трябва да получи предотвратяването на отпадъците, повторната употреба и
рециклирането, а нуждите от депониране на отпадъците трябва да бъдат
намалени.“
Приоритетна ос 3 на ОПОС предвижда финансов ресурс по отношение на
посочените предизвикателства „Подкрепа за устойчивото управление и
възстановяването на мрежата НАТУРА 2000, възстановяване и опазване на
влажните зони и реките, изготвяне на планове за управление, изграждане на
капацитет за органите, отговорни за НАТУРА 2000, както и за повишаване
на осведомеността сред различните заинтересовани страни“ и
„Преустановяване на загубата на биологично разнообразие“. Определените
в приоритетната ос мерки се основават на Националната приоритетна рамка
за действие за Натура 2000 (НПРД) и Стратегията на ЕС за биологичното
разнообразие до 2020 г. и националното законодателство.
Приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения“ е
насочена към изпълнение препоръката на ЕК за „подобряване на
превенцията на наводненията чрез оценка на риска от наводнения,
картографиране и развитие на инструменти за мониторинг. Подкрепа за
проекти за предотвратяване на наводнения при речните басейни... Справяне
с природни бедствия, включително мерките за ранна намеса...“.
ОПОС 2014-2020 адресира нужди по отношение качеството на атмосферния
въздух, съгласно предизвикателствата по „подобряване на качеството на
въздуха чрез прилагане на адекватни дългосрочни програми и краткосрочни
планове за действие в зависимост от източниците на замърсяване (градски
транспорт, емисии на промишлеността, движение по пътищата, битово и
централно отопление и др.)“ чрез мерките по приоритетна ос 5 на
програмата.
ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“ и Споразумение за партньорство (СП)
Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо
помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода
2014-2020 г. е изготвено съобразно Общата стратегическа рамка на ЕС,
Специфичните препоръки на Съвета от юли 2012 г., Country Fact Sheet за
България на ЕК от юли 2012 г., отчитайки позицията на ЕК.
Анализът на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж
на СП обхваща показатели и критериите по идентифицираните области на
несъответствие, потребностите за развитие и възможностите за растеж от
значение за тематичните цели на ЕСИФ, по които България ще работи.
Акценти са приносът на СП както за изпълнението на Националната
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програма за развитие България 2020 (НПР) и Националната програма за
реформи (НПРф), така и за постигане на общоевропейските цели за растеж
и заетост, формулирани в Стратегия Европа 2020. Анализът в сферите,
които могат да бъдат финансирани по ЕСИФ, показва, че сред критичните
точки за развитието на България са неефективното използване на ресурсите
и енергия, неефективното прилагане на законодателството на ЕС в областта
на водите, въздуха и отпадъците, неефективни системи за превенция на
риска, управление и адресиране на последиците. В тази връзка са
необходими ресурси и продължаване на усилията за преодоляването им.
Предвид заключенията от анализа в СП са формулирани четири
стратегически, взаимно-допълващи се приоритети за финансиране, от които
чрез ОПОС 2014 – 2020 г. ще се адресира:
Стратегически приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив
растеж, който обхваща подприоритетите свързаност, преминаване към
нисковъглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност, климат и
климатични промени, превенция и управление на риска и околна среда и
опазване на природното наследство.
Ефективното използване на ограничените природни ресурси и опазването на
околната среда от антропогенно влияние са в основата на устойчивото
развитие. ОПОС 2014 – 2020 г. ще допринесе за постигането на
стратегическите приоритети на СП чрез инвестиции в опазването на
околната среда, които целят да подпомагат растежа на икономиката и да
осигурят по-добър стандарт на живот.
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и стратегически документи на ниво ЕС
План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint)
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е изготвена в съответствие с Плана за
опазване на водните ресурси на Европа, тъй като в нея са планирани мерки
(в приоритетни оси 1, 3 и 4) за:
• намаляване на натиска върху водната среда от замърсяване, чрез
инвестиции за ограничаване на точковото замърсяване и подобряване
на степените на съответствие при пречистването на отпадъчните
води, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно
пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места.
• подобряване на водната ефективност, чрез инвестиции за
намаляване на течовете и за подобряване на капацитета за формиране
и прилагане на политики на ценообразуване и възвращаемост на
разходите.
• изпълнението на задълженията за мониторинг във връзка с
Рамковата директива по водите 2000/60/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година установяваща
рамката за действията на Общността в областта на политиката за
водите (РДВ), вкл. за подобряване на мониторинга на химичното
състояние водните тела.
• ограничаване на отрицателните последици от наводненията и
сушите – чрез инвестиции за подобряване управлението на риска от
наводнения, както и за изграждане на зелена инфраструктура и мерки
за естествено задържане на водите (напр. възстановяване на влажни
зони).
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Пътна карта за ресурсна ефективност (на ЕС)
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за следните цели на ниво ЕС,
планирани за изпълнение до 2020 г.:
Цел 3.1 Устойчиво потребление и производство
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тази цел
чрез финансиране (в приоритетни оси 2 и 5) на мерки, свързани с
демонстрационни/пилотни проекти, вкл. и промяна на моделите на
потребление и насърчаване на устойчивото развитие.
Цел 3.2 Превръщане на отпадъците в ресурси
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тази цел,
чрез финансиране на инвестиции, заложени в приоритетна ос 2, за
подобряване на системите за управление на отпадъците и за тяхното
привеждане в съответствие със съществуващото законодателството за
сектор отпадъци, вкл. инвестиции за постигане на целта за 50% рециклиране
на отпадъците към 2020 г.
Цел 4.1 Екосистемни услуги и цел 4.2 Биоразнообразие
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тези две
цели, чрез финансиране на инвестиции, заложени в приоритетна ос 3,
насочени към подобряване на знанията за екосистемните услуги, както и
чрез финансиране на редица мерки, целящи, освен друго, и принос към
Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.
Цел 4.4 Води
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тази цел,
чрез финансиране на инвестиции, заложени в приоритетни оси 1 и 4, за
подготовка и изпълнение на Плановете за управление на речните басейни
(ПУРБ), вкл. и на групи мерки от програмите към тях, както и за
ограничаване на отрицателните последици от наводненията и сушите
(инвестиции за подобряване управлението на риска от наводнения) и за
подобряване на водната ефективност.
Цел 4.7 Морски ресурси
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тази цел,
чрез финансиране на инвестиции, заложени в приоритетна ос 3, насочени
към опазването на видовете и местообитанията в защитени зони от Натура
2000 в акваторията на Черно море
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за следните цели на ниво ЕС,
планирани за изпълнение до 2020 г. чрез финансиране на мерки, заложени в
приоритетна ос 3.
Цел 1: Пълно прилагане на директивите за птиците и местообитанията
•
Мерки по ОПОС 2014-2020 г., насочени към завършване на
изграждането на мрежата Натура 2000 и предприемане на мерки за
нейното добро управление в изпълнение на дейности 1(а), 1(в) и 1(г)
от Стратегията.
•
Мерки по ОПОС 2014-2020 г., насочени към повишаване
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•

информираността и участието на заинтересовани страни в изпълнение
на Националната информационна и комуникационна стратегия за
мрежата НАТУРА 2000 (2014 – 2023 г.) в изпълнение на дейност 3 от
Стратегията.
Мерки за изпълнение на задълженията по мониторинг и докладване за
мрежата Натура 2000 във връзка с изискванията на ЕК в изпълнение на
дейност 4 от Стратегията.

Цел 2: Поддържане и възстановяване на екосистемите и техните услуги
•
Мерки по ОПОС, насочени към разширяване на познанията за
екосистемите и техните услуги в ЕС в изпълнение на дейност 5 от
Стратегията, чрез оценка на екосистемите и състоянието им, оценка на
екосистемните услуги в мрежата Натура 2000. Предвидено е
извършване на оценка на икономическата им стойност, разработване
на програма за мониторинг на състоянието на екосистемите и
критерии за приоритизация и последващо докладване към ЕК.
Приносът на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще е приоритетно насочен
към опазване и поддържане на екосистеми, попадащи в обхвата на мрежата
Натура 2000, както и към подобряване на знанията за екосистемните услуги.
•

Мерки по ОПОС за определяне на приоритети за възстановяване и
поощряване използването на зелена инфраструктура в изпълнение на
дейност 6 от Стратегията.

Стратегия на ЕС за Дунавския регион
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на цели от
приоритетните области на стълб 2 „Опазване на околната среда в региона на
река Дунав“, планирани за изпълнение до 2020 г. чрез финансиране на
мерки, заложени в приоритетни оси 1, 3, 4 и 5 на програмата.
Приоритетна област 1: „Възстановяване и поддържане на качеството на
водите”
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на целите от
тази област, чрез финансиране на мерки в приоритетна ос 1 в съгласуваност
с мерките, заложени в ПУРБ и в обхвата на програмата.
Приоритетна област 2: „Управление на рисковете за околната среда”
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на целите от
тази област, чрез финансиране на мерки в приоритетна ос4 в съгласуваност
с мерките, заложени в Плановете за управление на риска от наводнения
(ПУРН) и в обхвата на програмата.
Приоритетна област 3: „Запазване на биоразнообразието, заобикалящата
среда и качеството на въздуха и почвите”
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на целите от
тази област чрез финансиране на мерки по приоритетна ос 3, съгласно
НПРД, както и чрез изпълнение на мерки за намаляване замърсяването на
въздуха по приоритетна ос 5.
Стратегия на ЕС за Черно море
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за постигане по-доброто
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състояние на морската околна среда, като вземе предвид заложените в
Черноморската стратегия цели и препоръки.
ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Стратегия на ЕС за адаптация към
изменението на климата
Общата цел на стратегията за адаптация на ЕС е да допринесе за
повишаване на устойчивостта на Европа спрямо изменението на климата.
Това означава повишаване на степента на готовност и способност да се
реагира на последиците от изменението на климата на местно, регионално,
национално и европейско равнище, разработване на съгласуван подход и
подобряване на координацията.
Разработен е проект на рамков документ, в който на базата на климатични
модели и сценарии за България е направена оценка на риска от найхарактерните в страната природни бедствия. Документът е основа за
изготвяне на Националната стратегия за адаптация (НСА), която ще
направлява и улесни процеса на адаптация към промените в климата в
България. НСА ще представлява основен план за действие срещу влиянието
на климатичните промени, имащ за цел да отговори на съществуващата и
засилващата се уязвимост на страната ни от последиците от изменението на
климата.
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на целите на
Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата с изпълнение
на мерки по приоритетните оси например чрез планиране, проектиране и
изграждане на „Национален център за управление на водите в реално
време“ и въвеждане на решения за превенция и управление на риска от
наводнения, насочени към укрепване на бреговете, вкл. екосистемно
базирани решения.
Целите, свързани с адаптацията към климатичните промени ще се адресират
и чрез Насоките за интеграция за ПОС и ПИК.
ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и секторни стратегически документи
на национално ниво
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в
Република България
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще бъде насочена към
изпълнение на целите на Националната стратегия за управление и развитие
на водния сектор в Република България, а именно: Цел 1: Гарантирано
осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на
климата, водещи до засушаване и цел 2: Запазване и подобряване на
състоянието на повърхностните и подземните води, чрез финансиране на
мерки по приоритетна ос 1 за изграждане на ВиК инфраструктура, както и
за укрепване системата за мониторинг на водите. В допълнение
финансирането на мерките по приоритетна ос 4, свързани с превенция и
управление на риска от наводнения, ще допринесе за постигане на цел 4.
Намаляване на риска от щети при наводнения от Стратегията.
Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и
канализацията в Република България за периода 2014-2023 г., приета с
решение на Министерски съвет №269 от 7 май 2014 г.
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Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ се очаква да допринесе
за изпълнение на целите, залегнали в Стратегията за развитие и управление
на водоснабдяването и канализацията на Република България за периода
2014-2023 г.
Стратегическите цели и приоритети на отрасъл ВиК в Република България,
залегнали в Стратегията, са 1) ВиК отрасълът да отговаря на
националните/европейските изисквания; 2) ВиК отрасълът да е
екологосъобразен, финансово и технически устойчив; 3) цените на ВиК
услугите да са социално поносими за потребителите и 4) качеството на
услугите и ефикасността на ВиК операторите да съответстват на добрите
европейски практики.
Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г.
Основна цел на плана е да се подобри йерархията на управлението на
отпадъците чрез идентифициране и разработване на мерки за
предотвратяване на образуването на отпадъците, като постави конкретни
количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и
друго оползотворяване на конкретни потоци отпадъци. Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще бъде насочена към изпълнение на
целите от Националния план, по-конкретно – мерки за повторна употреба,
поправка и подготовка за повторна употреба, предварително третиране и
оползотворяване, изграждане на анаеробни и/или компостиращи
инсталации за биоразградими и /или зелени отпадъци.
Национален
стратегически
план
за
поетапно
намаляване
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за
депониране 2010 - 2020
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще бъде насочена към
изпълнение на целите на Националния стратегически план, в изпълнение на
изискванията на Директива 1999/31/EC и на българското законодателство за
намаляване на биоразградимата фракция от битовите отпадъци до 35% от
общото тегловно количество на биоразградимите битови отпадъци,
предназначени за депониране до 2020 г. Тази цел ще бъде постигната с
изпълнение на мерки по приоритетна ос 2 на програмата.
Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за
осигуряване на условия за защита на най-ценните и застрашени видове и
местообитания от мрежата Натура 2000 на територията на страната чрез
изпълнение на дейности, заложени в Националната приоритетна рамка за
действие за Натура 2000 (НПРД). НПРД определя приоритетите за действие
за мрежата Натура 2000 като цялостна мрежа от защитени зони, както и
небходимото финансиране за изпълнението им. Чрез НПРД ще се улесни
интеграцията на заложените в нея мерки в бъдещите програми,
финансирани от различни финансови източници, вкл. от ЕСИФ и от
националния бюджет. Изпълнението на НПРД ще бъде подкрепено чрез
изпълнение на мерки по приоритетна ос 3 на ОПОС.
ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“ и законодателни ангажименти
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В продължение на усилията, положени през програмен период 2007 - 2013 г,
оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще продължи да се
фокусира върху реализация на приоритети, които са насочени към
изпълнение на изискванията на европейското законодателство, с приоритет
върху актовете, които изискват най–големи публични финансови ресурси.
Изпълнението на програмата ще допринесе и за прилагане на изискванията
на националното законодателство в областта на околната среда и борбата с
изменението на климата. Конкретните законодателни актове, към чието
изпълнение е насочена ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, са посочени в
съответните приоритетни оси на програмата.
Предварителна оценка на ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“
Оценката на стратегията на ОПОС 2014 – 2020 г. е задължителен елемент от
предварителната оценка на програмата. Стратегията трябва да следва
общата логика на интервенция на оперативните програми, зададена от
Предложението за Регламент 1303/2013 и Насоките за предварителна оценка
на ЕК.
Предварителната оценка на ОПОС 2014 – 2020 г. включва 5 задължителни
елемента:
1. Оценка на стратегията на програмата
2. Оценка на индикатори и мониторинг
3. Съответствие с финансовото разпределение на средствата
4. Принос към Стратегия Европа 2020
5. Стратегическа екологична оценка
Предварителната оценка на стратегията е свързана и с допълващи оценъчни
стъпки на целия документ на програмата, които включват оценка на
нуждите в сектор „Околна среда“, оценка на вътрешната съгласуваност,
оценка на външната съгласуваност, изпълнението на целите и
интервенциите, включени в ОПОС 2014-2020 г., оценка на приноса към
Стратегия Европа 2020, oценка на прилагането на хоризонтални принципи,
oценка на избора на бенефициенти, oценка на капацитета на органите по
управление и изпълнение на ОПОС и oценка на адекватността на плана за
изпълнение на предварителните условия.
Резултатите от предварителната оценка на ОПОС 2014 – 2020 г. ще бъдат
публикувани на интернет страницата на ОПОС.

1.1.2.

Обосновка на избора на тематични цели и съответстващите им инвестиционни
приоритети предвид споразумението за партньорство въз основа на
набелязаните регионални и когато е уместно — национални нужди,
включително необходимостта от справяне с предизвикателствата, посочени в
съответните препоръки за отделните държави, приети съгласно член 121,
параграф 2 от ДФЕС, и относимите препоръки на Съвета, приети съгласно
член 148, параграф 4 от ДФЕС, като се взема предвид предварителната оценка.

Таблица 1: Обосновка на избора на тематични цели и инвестиционни приоритети
Избранатематична
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Избран инвестиционен

Обосновка на избора
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цел
<1.1.2
input="S"
TA=”NA”>

приоритет
type="S"
PA=Y

<1.1.3 type="S" input="S"
PA=Y TA=”NA”>

<1.1.4 type="S"
TA=”NA”>

maxlength="1000"

input="M"

PA=Y

ТЦ 5 „Насърчаване на
адаптацията към
изменението на
климата и
превенцията и
управлението на
риска”

ИП b (ii)
„Насърчаванена
инвестиции,
предназначени за
справяне със специфични
рискове, осигуряване на
устойчивост при
бедствия и разработване
на системи за управление
на бедствия“

Необходимост от изпълнение на мерки за създаване
на Национален център за управление на водите в
реално време във връзка с адресиране на специфични
рискове, осигуряващи устойчивост към бедствия и с
принос към изпълнение на Стратегията на ЕС за
адаптиране към изменението на климата.
Необходимост от изпълнение на мерки за
разработване на нови и/или актуализация на
съществуващи стратегически документи (ПУРН)
съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС,
както и на мерки за въвеждане на решения за
превенция и управление на риска от наводнения.
Изпълнението на мерки ще допринесе за намаляване
на риска от щети при наводнения (цел 4 на
Националната стратегия за управление и развитие
на водния сектор в Република България).

ТЦ 6 „Съхраняване и
опазване на околната
среда и насърчаване
на ресурсната
ефективност”

ИП 6 а)
„Инвестиране в сектора
на отпадъците за
съобразяване с
изискванията на
достиженията на правото
на Съюза в областта на
околната
среда и удовлетворяване
на нуждите,
идентифицирани от
държавите – членки за
инвестиции отвъд тези
изисквания“

Постигане
на
съответствие
със
законодателството на ЕС в областта на
отпадъците - Рамкова директива за отпадъците,
Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на
отпадъци и постигане целите на Пътната карта за
ресурсна ефективност (на ЕС).
Предвидените мерки са идентифицирани като
приоритетни и в Националния план за управление на
отпадъците. Планът съдържа анализ относно
количествата, видовете и състава на различните
потоци отпадъци, както и тенденциите по
отношение образуването на битовите отпадъци и
необходимите мерки за тяхното устойчиво
управление.
Изпълнението на мерки за изграждане на анаеробни
инсталации за биоразградими
и/или зелени
отпадъци, ще допринесе за изпълнението на НПДИК
2013-2020 г., както и за целта на Стратегия
„Европа 2020“ за 20% намаляване на емисиите на
парникови газове.

ТЦ 6 „Съхраняване и
опазване на околната
среда и насърчаване
на ресурсната
ефективност”

BG

ИП 6 d)
„Опазване и
възстановяване на
биологичното
разнообразие и почвите и
насърчаване на
екосистемните услуги,
включително чрез Натура
2000 и екологосъобразните
инфраструктури“

Необходимост от изпълнение на мерки за
изграждане и управление на мрежата Натура 2000,
информационни
и
комуникационни
мерки,
мониторинг и докладване съгласно Директива
92/43/ЕИО и директива 2009/147/ЕО. Необходимост
от изпълнение на мерки за подобряване на знанията
за екосистемите и техните услуги. Ще се постигне
съответствие със законодателството на ЕС в
областта на Натура 2000, както и целите на
Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие
до 2020 г., целите на Пътна карта за ресурсна
ефективност (на ЕС), целите на Стратегията на
ЕС за адаптация към изменението на климата и
целите на национални стратегически документи в
областта на Натура 2000 и биоразнообразието.
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ТЦ 6 „Съхраняване и
опазване на околната
среда и насърчаване
на ресурсната
ефективност”

ТЦ 6
„Съхраняване и
опазване на околната
среда и насърчаване
на ресурсната
ефективност”

1.2.

ИП 6 (ii)
„Инвестиране във водния
сектор за съобразяване с
изискванията на
законодателството на
Съюза в областта на
околната среда и
удовлетворяване на
нуждите,
идентифицирани от
държавите-членки за
инвестиции, които
надхвърлят тези
изисквания“

ИП 6 c (iv)
„Предприемане на
действия за подобряване
на
градската околна среда,
за
съживяване на градовете,
за възобновяване и
обеззаразяване на
терените
за вторично застрояване
(включително
преструктурираните
зони), намаляване на
замърсяването на въздуха
и насърчаване на мерките
за намаляване на шума“

Необходимост от адресиране на значителните
нужди от инвестиции във ВиК инфраструктура
приоритетно в агломерации с над 10 000 екв. ж, и
доизграждане на системите за мониторинг на
водите във връзка с изпълнение на изискванията на
законодателството на ЕС в областта на околната
среда и ефективно използване на водите и целите на
Плана за опазване на водните ресурси на Европа до
2020
г.
(Blueprint).
Мерки
за
изграждане/рехабилитация/реконструкция
на
съоръжения за третиране на утайки от ПСОВ и
доставка на необходимото оборудване, вкл. на вече
изградени ПСОВ, ще допринесат към целта на
стратегия „Европа 2020“ за намаляване на
емисиите на ПГ с 20% спрямо нивата от 1990 г. и
национални усилия за намаляване на емисиите на ПГ,
съгласно НПРф. Необходимост от изпълнение на
мерки за разработване на нови и/или актуализация
на съществуващи стратегически
документи
(ПУРБ).
Необходимост от изпълнение на мерки за
подобряване качеството на атмосферния въздух
(КАВ)
посредством
осигуряване
на
многофункционална почистваща техника за трайно
и постоянно отнемане на праховите частици и
посредством
намаляване
на
емисиите
на
замърсители
от
превозните
средства
на
обществения градски транспорт, с което ще се
допринесе за изпълнение на целите на Директива
2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния
въздух и за по-чист въздух за Европа.

Обосновка на разпределението на финансовите средства

Обосновка за разпределението на финансовите средства (подкрепа от Съюза) за всяка
тематична цел и където е целесъобразно — за всеки инвестиционен приоритет, в
съответствие с изискванията за тематична концентрация, като се взема предвид
предварителната оценка.
<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA=”NA”>

Средствата от фондовете на ЕС по Оперативна програма „Околна среда” за периода 20142020 г. (КФ и ЕФРР) ще бъдат насочени за постигането на тематична цел № 6
„Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност ”
(93,95 %) и тематична цел № 5 „Насърчаване на адаптацията към изменението на климата
и превенцията и управлението на риска” (3,35%) чрез реализиране на съответните
инвестиционни приоритети, както и за техническа помощ (2,70%).
Разпределението на средствата по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. се
обуславя главно от идентифицираните национални нужди, които могат да бъдат
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адресирани със средства от КФ и ЕФРР, както и от произтичащите от европейското
законодателство ангажименти на страната. Стратегията на Оперативната програма се
концентрира върху изграждането на ВиК инфраструктура, управление на отпадъците
съгласно йерархията на отпадъците по Рамковата директива за отпадъците, управлението
на зоните от мрежата Натура 2000, превенцията и управлението на риска от наводнения,
подобряване качеството на въздуха.
В тази връзка 69.17% от общата подкрепа от Съюза за оперативната програма са
предвидени за инвестиции във ВиК инфраструктура приоритетно в агломерации с над 10
000 екв. ж. и доизграждане на системите за мониторинг на водите във връзка с
изпълнение на изискванията на законодателството на ЕС в областта на околната среда и
ефективно използване на водите, и целите на Плана за опазване на водните ресурси на
Европа до 2020 г. (Blueprint).
14.65% от средствата по ОПОС ще са насочени за изпълнение на мерки за управление на
битовите отпадъци в съответствие с йерархията за управление на отпадъците по
Рамковата директива по отпадъци и идентифицирани като приоритетни в Националния
план за управление на отпадъците.
Предвид големия процент от територията на страната, попадащ в мрежата Натура 2000, с
ОПОС 2014-2020 (6.78% от общия полагаем ресурс) ще бъдат адресирани и нужди,
свързани с управлението, опазването, поддържането и възстановяването на видовете и
местообитанията в мрежата Натура 2000. Заложените мерки, които ще се финансират са
включени и в НПРД, като се очаква да имат съществен принос за изпълнение на
ангажиментите по Директивата за хабитатите и Директивата за птиците. Предвижда се
завършване на процеса по изграждане на мрежата Натура 2000, изготвяне на планове за
управление или други релевантни документи, докладване на състоянието на видове и
местообитания и др.
Сред основните видове рискове, които могат да засегнат територията на цялата страна и
които са взети предвид в Националния план за защита при бедствия, са наводненията.
Общо 30% от бедствията в България в периода 1974-2006 г. са наводнения. В резултат от
тях страната понася огромни по размерите си загуби. В тази връзка 3.35% от общата
подкрепа от Съюза за оперативната програма (приоритетна ос 4 „Превенция и управление
на риска от наводнения”) ще бъде използвана за изграждане на адекватна
инфраструктура, която да е в състояние да се справи с много по-големи обеми вода,
формирани за кратко време. В допълнение се предвижда и създаването на Национален
център за управление на водите в реално време.
Двадесет и девет общини в Република България имат приети програми за намаляване
нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми съгласно Закона за
чистотата на атмосферния въздух. Основните проблеми във връзка с качеството на
въздуха, са свързани с наднормени нива на фини прахови частици (ФПЧ10) в почти
всички големи населени места и превишение на нормите за съдържание на азотен
диоксид в атмосферния въздух в две общини в страната. По отношение на ФПЧ10,
анализът на представените в програмите резултати от извършената моделна оценка на
приноса на източниците на емисии към нивата на ФПЧ10 на територията на отделните
общини показва преобладаващо влияние на битовото отопление и транспорта. Усилията
ще бъдат насочени към намаляване замърсяването от транспортния сектор. Към приноса
на транспорта, в повечето случаи, програмите отчитат, освен емисиите от двигателите на
моторните превозни средства и емисиите на ФПЧ10 от унос на прахови частици от
пътните настилки (т.н. вторично разпрашаване).
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Таблица 2: Преглед на инвестиционната стратегия на оперативната програма
Приоритетна ос

<1.2.1 type="S" input="G">

Отпадъци

4
5
6
7
8
9

BG

<1.2.2 type="S"
input="G">

КФ

Води

3

Фонд
(ЕФРР3,
Кохезионен
фонд,
ЕСФ4 или ИМЗ) 5

ЕФРР

Тематична цел8

Инвестиционни
приоритети9

(в евро)

Дял
(%)
от
общата
подкрепа
от
Съюза
за
оперативната
програма 7

Специфични
цели,
съответстващи на
инвестиционния
приоритет

Общи
и
специфични
за
програмата
показатели
за
резултати, за които
е определена целева
стойност

<1.2.3 type="N' "
input="G">

<1.2.4 type="P'
input="G">

<1.2.5 type="S"
input="G">

<1.2.6 type="S"
input="G">

<1.2.7 type="S"
input="G">

<1.2.8 type="S"
input="G">

Тематична цел
№ 6 „Опазване
на
околната
среда
и
насърчаване на
ресурсната
ефективност“

Инвестиране в
сектора на водите за
съобразяване с
изискванията на
достиженията на
правото на Съюза в
областта на
околната среда и
адресиране на
нуждите,
идентифицирани от
държавите-членки за
инвестиции отвъд
тези изисквания.

Специфична цел 1
Опазване
и
подобряване
състоянието
на
водните ресурси

Водни тела с
подобрено
екологично
състояние по
физико-химични
и/или биологични
елементи за качество

Специфична цел 2
Подобряване
оценката
на
състоянието
на
водите

Водни тела с
подобрен
мониторинг на
количественото и
химичното
състояние

Инвестиране в

Специфична цел 1

Подкрепа
Съюза6

1 033 619 883

219 005 009

от

69.17%

14.65%

Тематична цел

Намалено

Европейски фонд за регионално развитие
Европейски социален фонд
Инициатива за младежка заетост
Общ размер на подкрепата от Съюза (включително основно разпределение и резерв за изпълнение)
Информация по фондове и по приоритетни оси.
Наименование на тематичната цел (не се прилага за техническа помощ).
Наименование на инвестиционния приоритет (не се прилага за техническа помощ).
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№ 6 „Опазване
на околната
среда и
насърчаване на
ресурсната
ефективност“

Натура 2000 и биоразнообразие

Превенция и управление на
риска от наводнения

BG

ЕФРР

КФ

101 390 000

50 000 000

6.78%

3.35%
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сектора на
отпадъците за
съобразяване с
изискванията на
достиженията на
правото на Съюза в
областта на
околната среда и
адресиране на
нуждите,
идентифицирани от
държавите-членки за
инвестиции отвъд
тези изисквания.

Намаляване на
количеството
депонирани
отпадъци

Тематична цел
№ 6 „Опазване
на околната
среда и
насърчаване на
ресурсната
ефективност“

Опазване и
възстановяване на
биологичното
разнообразие и
почвите, и
насърчаване на
екосистемните
услуги, вкл. чрез
Натура 2000 и
зелена
инфраструктура.

Специфична цел 1
Подобряване на
природозащитното
състояние на
видове и
местообитания от
мрежата Натура
2000

Тематична цел
№5
„Насърчаване на
адаптацията към
изменението на
климата и
превенцията и
управлението на
риска”.

Насърчаване на
инвестициите за
адресиране на
специфични
рискове,
осигуряващи
устойчивост към
бедствия и развитие
на системи за
управление на
бедствия

Специфична цел 1
Повишаване
защитата на
населението от
наводнения

количество на
депонираните
отпадъци

Видове
с
подобрено
природозащитно
състояние

Местообитания с
подобрено
природозащитно
състояние

Повишена сигурност
на населението

BG

Подобряване качеството на
атмосферния въздух

Техническа помощ

BG

КФ

ЕФРР

50 000 000

40 407 027

3.35%

2.70%
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Тематична цел
№ 6 „Опазване
на околната
среда и
насърчаване на
ресурсната
ефективност“

Предприемане на
действия за
подобряване на
градската среда,
ревитализиране на
градове,
регенериране и
обеззаразяване на
промишлени зони
(включително зони в
процес на
преобразуване),
намаляване на
замърсяването на
въздуха и
насърчаване на
мерки за
намаляване на
шумовото
замърсяване

Специфична цел 1
Намаляване
замърсяването на
атмосферния
въздух чрез
понижаване
нивата на
емисиите на
ФПЧ10 / NOx

Специфична цел 1
Укрепване на
административния
капацитет на
отговорните
структури (УО и
бенефициентите) с
цел ефективно
управление и
изпълнение на
ОПОС при широка
публична
подкрепа

Намалени емисии на
ФПЧ10 /NOx

Повишен капацитет
на
Управляващия
орган
за
управлението
и
изпълнението
на
ОПОС

Повишен капацитет
на бенефициентите

BG

РАЗДЕЛ 2 ПРИОРИТЕТНИ ОСИ
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, букви б) и в) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
2.A Описание на приоритетните оси, различни от техническа помощ
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
2.А.1 Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

Идентификация
приоритетната ос

на

Наименование
приоритетната ос

на

<2A.1 type="N" input="G"“SME» >

ПРИОРИТЕТНА ОС 1
<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME” >

ВОДИ

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез финансови инструменти

<2A.3
input="M">

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само
чрез
финансови
инструменти,
организирани на равнището на Съюза

<2A.4
type="C"
input="M"“SME” >

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез ръководено от общностите местно
развитие

<2A.5
input="M">

type="C"

За ЕСФ: Цялата приоритетна ос е
предназначена за социални иновации, за
транснационално сътрудничество или и за
двете

<2A.6
input="M">

type="C"

2.А.2.

type="C"

Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща
повече от една категория региони, тематична цел или фонд (където е
приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
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<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО. Териториалният обхват на ОПОС 2014–2020 г. е територията на
цялата страната, т.е. всички региони (NUTS II). Всички те са категоризирани като послабо развити региони (less developed regions). Приоритетна ос 1 е насочена към
изпълнение на тематична цел 6 от Общия регламент: „Опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност“. Приоритетна ос 1 се съ-финансира от КФ.

2.А.3 Фонд, категория региони и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза
(повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)
Фонд

<2A.7 type="S" input="S"“SME” >

Кохезионен фонд
Категория региони
Основа за изчисляване (общо <2A.9 type="S" input="S"“SME” >
допустими
разходи
или Общо допустими разходи
допустими публични разходи)
Категория региони за най- <2A.9 type="S" input="S” >
отдалечените
региони
и Неприложимо
северните
слабо
населени
райони (където е приложимо)

2.А.4 Инвестиционен приоритет
(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)
Инвестиционен приоритет

<2A.10 type="S" input="S"“SME” >

c (ii) към ТЦ 6 (КФ): Инвестиране в сектора
на водите за съобразяване с изискванията на
достиженията на правото на Съюза в областта
на околната среда и адресиране на нуждите,
идентифицирани от държавите-членки за
инвестиции отвъд тези изисквания.

2.А.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и
очаквани резултати
(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
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Идентификация

<2A.1.1 type="N" input="G"“SME >

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1
Специфична цел

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME >

Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси
Резултатите,
които
държавата
членка се стреми
да постигне с
подкрепа
от
Съюза

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M“SME ">

Средствата по оста ще бъдат насочени към постигане
устойчиво развитие на водния сектор, за да се надградят
постигнатите
резултати
през
периода
2007-2013:
инвестиране в изграждане и доизграждане на 55 ПСОВ (от
които 53 в агломерации с над 10000 е.ж), подготовката на
други 26 проекта за подобряване и развитие на
инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации
над 10000 е.ж., подкрепа за разработването на Планове за
управление на речните басейни (ПУРБ), както и за
реформирането на ВиК сектора, по проект изпълняван от
Министерство на регионалното развитие.
Предвидените мерки ще подпомагат изпълнението на
целите в Рамковата директива за водите (РДВ) и нейните
дъщерни директиви, както и Директива 91/271/ЕИО относно
пречистването на отпадъчните води от населени места и
Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите,
предназначени за консумация от човека.
Основен резултат ще е реализация на мерки за събиране,
отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както и на
мерки за осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за
населението. Финансовият ресурс ще се насочи приоритетно
към агломерации с над 10000 е.ж., които не са в
съответствие
с
изискванията
на
европейското
законодателство. Чрез интегриран подход ще се осигури
необходимото ниво на пречистване на водите и изграждане
на ВиК мрежи. Предвидените мерки ще отговорят на
нуждите от финансиране съгласно ПУРБ и регионалните
генерални планове за ВиК. Дългосрочните нужди от
изграждане и/или реконструкция на ВиК мрежа и
съоръжения за пречистване на отпадъчни и/или питейни
води се определят след разглеждане необходимостта от
подготовката на регионални ПИП, изготвени въз основа на
регионалните генерални планове.
Повишаване на ефективността на ползване на водите ще се
постигне чрез намаляване загубите на вода във
водопреносните мрежи. Ще се осигурят подходящи методи
за обработка на водата преди разпределението й в мрежата,
за да се понижи/отстрани риска от възникване на
отклонения в качеството на водата при потребителите.
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Друг резултат, който ще се постигне с подкрепа по оста, е
подпомагане процеса по приключване на водната реформа в
страната.
Идентификация

<2A.1.1 type="N" input="G"“SME >

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2
Специфична цел

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME >

Подобряване оценката на състоянието на водите
Резултатите,
които
държавата
членка се стреми
да постигне с
подкрепа
от
Съюза

BG

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M“SME ">

С цел постигане изискванията на правото на ЕС за
управление на водите е планирано да се осигури
необходимата база за извършване на проучвания, свързани с
разработването на ПУРБ. Съгласуваният и пълен преглед на
състоянието на водите ще се осъществи чрез проучвания,
свързани с характеризирането на речните басейни, оценка на
ефективността на програмите за мониторинг на водите,
оптимизиране/разширяване на мрежите за мониторинг и
осигуряване на необходимото оборудване.
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Таблица 3: Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Идентифика
ция
<2A.1.4
type="S"
maxlength="5"
input="M"
“SME” >

Показател

<2A.1.5
type="S"
maxlength="255"
input="M"“SME” >

Мерна единица

Категория
региони (когато
е уместно)

<2A.1.6
type="S"
input="M”” SME">

<2A.1.7 type="S"
input="S" “SME”
>

Базова стойност

Количествени
<2A.1.8 type="N"
input="M"“SME”
>

стойност10

Базисна
година

Целева
(2023 г.)

<2A.1.9
type="N'
input="M"“SM
E”>

Количествени <2A.1.10
type="N" input="M">

Качествени
<2A.1.8 type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME”

Източник
данните

на

Честота на
отчитане

<2A.1.11 type="S"
maxlength="200"
input="M"“SME”>

<2A.1.12
type="S"
maxlength="1
00"
input="M"
“SME” >

Качествени
<2A.1.10
type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME” >

Опазване и
подобряване
състоянието
на водните
ресурси

Водни тела с подобрено
екологично състояние по
физико-химични и/или
биологични елементи за
качество

Брой

По-слабо развит
регион

3

2013

Най-малко 35

МОСВ

Еднократно в
окончателния
доклад за
изпълнение
на ОПОС

Подобряване
оценката на
състоянието
на водите

Водни тела с подобрен
мониторинг на
количественото и
химичното състояние

Брой

По-слабо развит
регион

90 (по
количествено
състояние)

2013

140 (по количествено
състояние)

МОСВ

Еднократно в
окончателния
доклад за
изпълнение
на ОПОС

10
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153 (по химично
състояние)

173 (по химично
състояние)

За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.
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Таблица 4: Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за
резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)
НЕПРИЛОЖИМО
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Идентификац
ия

Специфични
за
програмата
<2A.1.13
type="S"
maxlength="5"
input="M">
Общи
<2A.1.13
type="S"
input="S">

11
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Показател

Специфични за
програмата <2A.1.14
type="S"
maxlength="255"
input="M">
Общи <2A.1.14 type="S"
input="S">

Категория
региони

<2A.1.15
type="S"
input="S">

Мерна единица
за показател

Специфични за
програмата
<2A.1.16
type="S"
input="M">
Общи <2A.1.16
type="S"
input="S">

Общ показател за
изпълнението,
използван
като
основа
за
определяне
на
целеви стойности

Специфични
програмата
<2A.1.17
type="S"
input="M">

за

Общи <2A.1.17
type="S"
input="S">

Базова
стойност
M

Ж

О

Общи
показате
ли
за
изпълнени
ето
<2A.1.18
type="S"
input="S"
>

Мерна
единица
базовата
целевата
стойност

за
и

Количествен
и
<2A.1.19
type="S"
input="M">
Общи
<2A.1.19
type="S"
input="G">

Базова
година

Целева
стойност11
(2023 г.)
M

<2A.1.20
type="N'
input="M
">

Ж

Източник
на
данните

Честота на
отчитане

О

Количествени
<2A.1.21
type="N"
input="M">
Качествени
<2A.1.21
type="S"
maxlength="10
0" input="M">

<2A.1.22
type="S"
maxlength
="200"
input="M
">

<2A.1.23
type="S"
maxlength="
100"
input="M">

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите.
Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те
могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол,
базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

25

BG

Таблица 4a: Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на
специфичната цел
НЕПРИЛОЖИМО
(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)
(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета12)
Показател
Идентификац
ия

Специфични
за
програмата
<2A.1.24
type="S"
maxlength="5
" input="M">
Общи
<2A.1.24
type="S"
input="S">

12

13
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Мерна единица
за показател

Общ показател за
изпълнението,
използван
като
основа
за
определяне
на
целеви стойности

Базова
стойност

Общи
показате
ли
за
изпълнени
ето
<2A.1.28
type="S"
input="S"
>

Специфични за
програмата <2A.1.25
type="S"
maxlength="255"
input="M">

Специфични за
програмата
<2A.1.26
type="S"
input="M">

Специфични
програмата
<2A.1.27
type="S"
input="M">

за

Общи <2A.1.25 type="S"
input="S">

Общи <2A.1.26
type="S"
input="S">

Общи <2A.1.27
type="S"
input="S">

M

Ж

О

Мерна
единица
базовата
целевата
стойност

за
и

Количествен
и
<2A.1.29
type="S"
input="M">
Общи
<2A.1.29
type="S"
input="G">

Базова
година

Целева
13
стойност
(2023 г.)
M

<2A.1.30
type="N'
input="M
">

Ж

Източник
на
данните

Честота на
отчитане

<2A.1.32
type="S"
maxlength
="200"
input="M
">

<2A.1.33
type="S"
maxlength="
100"
input="M">

О

Количествени
<2A.1.31
type="N"
input="M">
Качествени
<2A.1.31
type="S"
maxlength="10
0" input="M">

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).
Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите.
Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те
могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на
изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо
количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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2.А.6. Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния
приоритет
(по инвестиционни приоритети)
2.А.6.1

Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат
подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните
цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните
целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)

Инвестиционен
приоритет

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

c (ii) към ТЦ 6 (КФ): Инвестиране в сектора на водите за
съобразяване с изискванията на достиженията на правото на
Съюза в областта на околната среда и адресиране на
нуждите,
идентифицирани от държавите-членки за
инвестиции отвъд тези изисквания.

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17 500" input="M">

За пречистване на отпадъчните води в България трябва да бъде осигурено
събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в 364 агломерации. От
тях 256 агломерации са между 2,000 и 10,000 е. ж., а 108 са над 10,000 е. ж.
Възможна е динамика на тези данни във връзка с провеждане на анализ на
национално ниво по отношение на чл. 3 от Директивата. Общо за всички 364
агломерации от канализационна мрежа е обхванат 80 % от общия товар (в е.ж.).
Доизграждане на канализационна мрежа е необходимо в общо 351 агломерации.
При изпълнението на ОПОС 2007-2013 г. се наблюдава съществено забавяне при
реализацията на проектите поради: 1) промяна на подхода за определяне на
приоритетните инвестиции; 2) дълги процедури по отчуждаване на земя; 3) дълъг
период на оценка на проектните предложения, поради незадоволителното им
качество; 4) дълъг период за сключване на търговски договори, поради
обжалване на обществените поръчки; 5) незадоволително качество на
кадастралните карти, което забавя изпълнението на СМР дейностите.
Видове и примери на допустими мерки за подкрепа:
1. Изграждане на ВиК инфраструктура, определена като приоритетна в
ПУРБ и в съответствие с регионалните генерални планове за ВиК, с оглед
принос за изпълнение на целите на Стратегията за развитие и управление на
водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 20142023 г.
Основните мерки ще са насочени към събиране, отвеждане и пречистване на
отпадъчните води приоритетно в агломерации с над 10 000 е.ж. Други мерки са за
осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, чрез изпълнение
на задълженията по Директива 98/83/ЕО.
Планира се пълноценното прилагане на регионалния подход във ВиК сектора да
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се реализира след 2016 г. Процесът по изпълнение на реформата във ВиК сектора
се осъществява от МРР и е подпомаган чрез проект по оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.“. Натрупаният опит през програмния период 20072013 г. показва, че подготовката на регионални проекти би ускорила процеса на
планиране на приоритетни инвестиции на ниво обособена територия. Поради тази
причина е уместно за периода до края на 2016 г. да стартира разработването на
регионални проекти. Подготовката на подобни регионални проекти се очаква да
доведе до разработване включително и на големи проекти, по смисъла на
Регламент 1303/2013 г, дефинирани на ниво обособена ВиК територия. В тази
връзка финансирането през периода 2014-2020 г. ще бъде насочено към
интегрирани териториално ориентирани проекти, основаващи се на регионалните
генерални планове с активното участие на ВиК операторите.
До 2016 г., в случай, че има проекти, за които може да се докаже, че отговарят на
изискванията за регионален подход, то те биха могли също да се изпълняват.
С цел изпълнение на поетите ангажименти и постигане на целта за недопускане
увеличаването на емисиите от секторите извън ЕСТЕ с повече от 20% спрямо
2005 г. и съгласно Националния план за действие по изменение на климата за
периода 2013-2020 г. при големи пречиствателни станции (над 50,000 е.ж.) ще се
изследва възможността отделяният в метан-танковете биогаз да се използва за
производство на електроенергия за нуждите на ГПСОВ. При малки и средни
пречиствателни станции ще се изследва възможността за въвеждане на анаеробна
стабилизация на утайките с улавяне и изгаряне на биогаза. Конкретните мерки за
намаляване на емисиите на парникови газове са съобразени с политиката на
страната в областта на изменението на климата и потенциала на националната
икономика за редукция на емисиите.
Допустими за финансиране дейности:
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•

Изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за пречистване
на отпадъчните води, вкл. на съоръжения за третиране на утайки (съгласно
изискванията на Директивата за пречистване на отпадъчните води и
условията в разрешителното за заустване, вкл. осигуряване на по-строго
пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за
агломерации над 10,000 е.ж., заустващи в чувствителни зони);

•

Изграждане/рехабилитация/реконструкция
или
подмяна
на
канализационни мрежи към или от ПСОВ с цел приоритетно осигуряване
на екологосъобрзно и икономически ефективно функциониране на ВиК
системите съобразно ангажиментите на страната по Директивата за
пречистване на градските отпадъчни води;

•

Изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за пречистване
на питейни води или ако е икономически по-ефективно, чрез изграждане
на нови водовземни съоръжения;

•

Изграждане/рехабилитация/реконструкция на водоснабдителни мрежи за
питейни води в изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО с цел
повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на
загубите на вода във водопреносните мрежи;

•

Изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване,
път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти (напр.
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ПСОВ, ПСПВ и помпени станции);
•

Подпомагане на подготовката на инвестиционни проекти и реализиране на
водната реформа.

Бенефициенти: Общини; Асоциации по ВиК; ВиК оператори; МРР и МОСВ
(само за подпомагащи дейности). При предоставяне на средствата по тази
приоритетна ос ще се използва и възможността за прилагане на финансови
инструменти за дейности, отговарящи на условията по чл. 37 от Регламент (ЕС)
№1303/2013.
Основни целеви групи: населението в страната.
2. Доизграждане на системите за мониторинг на водите
2.1. Мониторинг на количественото състояние на водите
В изпълнение на Рамковата директива за водите в България са определени около
1 000 повърхностни водни тела, за които следва да бъде установена система за
мониторинг на количеството на водите, включително във връзка с осигуряването
на изискващите се съпътстващи данни за количеството в местата на вземане на
проби за анализ на биологичните, химичните и хидроморфологичните елементи
за качество, по които се извършва оценката на тяхното състояние. Предвид
големия брой водни тела не е целесъобразно изграждането на нови стационарни
хидрометрични станции, а реализиране на мониторинга чрез мобилни
измервателни устройства. Предвид разнообразието на природните условия в
България е необходимо да бъде изпълнен анализ и в зависимост от на
пространственото разположение на водните тела и техните характеристики да
бъдат обосновани и стабилизирани/изградени подходящите места за извършване
на измервания, да се специфицира и закупи съответното мобилно оборудване.
За мониторинг на количественото състояние на подземните води в страната по
експертна оценка е необходимо изграждането на около 300 тръбни кладенеца,
разположени в неповлияни от човешката дейност места и осигуряващиш
информация за естественото водно ниво и/или поджранването на подземните
води, със средна дълбочина за различните водни тела между 15 и 150 м., с обща
дължина повече от 15 000 м, като се има предвид и възможността за използване
на съществуващите тръбни кладенци след тяхното възстановяване и прочистване.
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•

Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на
количеството на подземните води, съгласно извършените проучване и оценка:
планиране и проектиране на разширяването (оптимизацията), изграждане на
пунктове и станции, оборудване на съществуващи и на новоизграждани
пунктове и станции с измервателни устройства и устройства за автоматично
съхранение и/или предаване на данните, в т.ч. и измервателни устройства,
вкл. осигуряване на техническа помощ, подпомагане и подкрепа при
разработване на проектите.

•

Анализ на пространственото положение на повърхностните водни тела,
обосноваване на необходимите измервания на водното количество във връзка
с оценката на състоянието на повърхностните водни тела; определяне на
местата на измерване, стабилизиране на профила на водния обект в точката на
измерване и закупуване на уреди за измерване на място, като например
преносими хидрометрични витла, кабелни хидрометрични уредби, нивомери
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и др.
Бенефициенти: МОСВ (дирекция „Управление на водите“).
Основни целеви групи: басейнови дирекции, НИМХ, населението в страната.
2.2. Мониторинг на качеството на водите – С цел подобряване на
мониторинга е планирано доизграждане на мрежите за мониторинг и
подобряване на оборудването за мониторинг. Тези дейности ще допринесат за
подобряване на оценките на състоянието на водите и планиране на точните мерки
на точното място, както и оценката на ефекта от изпълнените мерки. За
изпълнение на мониторинга на приоритетни вещества и специфични замърсители
в повърхностни и подземни води (съгл. изискванията на европейското и
българското законодателство) е необходимо да се осигури дейността на
системата за мониторинг и лабораторно-аналитичната дейност, свързана с
набиране и анализ на проби, в това число при необходимост анализи и
проучвания, свързани с качеството на повърхностни, подземни, отпадъчни и
питейни води.
Осигуряването на апарати за анализ на водите е необходимо, за да могат
лабораториите да извършват задължителните измервания при рутинното
пробонабиране и да могат да реагират адекватно и да извършват измервания на
характеристики на основните физико-химични показатели във водни проби. По
отношение дейности, свързани с радиационни измервания, е необходимо
закупуване на апаратура за полеви (in situ) измервания, за лабораторни
радиометрични и радиохимични анализи и на оборудване за вземане на проби от
комонентите на околната среда. Това включва и доставка на пробовземни
мобилни лаборатории за взимане на проби по компонент води и при аварийни
ситуации с оборудване за експресни полеви изследвания. Закупуването на такава
апаратура ще даде възможност на оперативните групи за действат адекватно при
аварийни ситуации като бързо получават резултатите от концентрацията на
вредните вещества във водите.
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•

Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен
мониторинг на химичното състояние на подземните води: изграждане на
пунктове в райони повлияни или в риск да бъдат повлияни от човешката
дейност, оборудване на съществуващи и на новоизграждани пунктове с
устройства за измерване, автоматично съхранение и/или предаване на
данните, вкл. осигуряване на техническа помощ, подпомагане и подкрепа
при разработване на проектите.

•

Мобилни лаборатории и лабораторно оборудване и материали, обучение
за работа със закупеното оборудване.

•

Обновяване и модернизиране на лабораториите на ИАОС с нови средства
за измервания (напр. йонхроматографски системи за определяне на аниони
и катиони във води, анализатори за определяне на общ органичен
въглерод/общ азот (TOC/TN), стационарни кондуктометри, портативни
OXI – метри, рН – метри, кондуктометри, спектрофотометри, ICP-MS,
газхроматографски системи, мобилни лаборатории за системата на ИАОС,
автомобилна техника с висока проходимост и др.). За осигуряване
качеството на измерванията и безопасни условия на труд в лабораториите
за води на ИАОС е необходимо да бъдат подменени по-голямата част от
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лабораторните камини, вкл. спомагателно лабораторно оборудване като
термостати, термореактори, дейонизатори, вакуумизпарители, системи за
микровълново разлагане, хладилници и специализирани шкафове за
консумативи и химикали и др.
•

Изготвяне/осъвременяване и прилагане на методики за мониторинг на
водите и обучение за прилагане на методиките за извършване на
мониторинг – за разработване и въвеждане на методи за определяне на
приоритетни вещества и специфични замърсители във води и биота.

Бенефициент: МОСВ – ИАОС
Основни целеви групи: басейнови дирекции, населението в страната.
3. Дейности, насочени към разработване на нови и/или актуализация на
съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на
Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морска
стратегия (РДМС).
Рамковата директива за водите установява политиката и инструментариума за
интегрираното управление на водите на басейнов принцип. С цел постигане
изискванията на правото на ЕС за управление на водите са планирани
проучвания, свързани с разработването на Плановете, които представят
актуалното състояние и предлагат мерките, гарантиращи постигането на добро
състояние на водите. В изпълнение на РДВ през 2010 г. бяха разработени и
впоследствие одобрени първите ПУРБ. Поради недоразвита система за
мониторинг и липсата на национални проучвания и методологии по значими
въпроси, свързани с управлението на водите те са разработени частично и на
базата на експертни оценки.
•

Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с разработване и
прилагане на Плановете за управление на речните басейни, свързани с
характеризирането на районите за басейново управление, проучване на
причините и изпълнени допълнителни мерки за водни тела, които не могат
да достигнат целите за опазване на околната среда (чл.11, ал.5 от РДВ) и
др. Изпълнението на тези мерки ще допринесе за изпълнение на
неструктурни мерки от вторите ПУРБ, свързани с прилагането на РДВ,
както и за навременно завършване на необходимите дейности за третите
ПУРБ за периода 2022 – 2027 г. (ще се разработват 2016-2021 г.);

•

Документи за целите на изпълнението на Рамковата директива за морската
стратегия.

Бенефициенти: структури наМОСВ/звена в структурата на МОСВ, отговорни за
формиране, прилагане и изпълнение на политиките в областта на водите.
Основни целеви групи: МОСВ, басейнови дирекции, ИАОС, РИОСВ, други
министерства (МО, МВР, МЗХ, МЗ, МТСИТ, МРР, МИЕТ), НИМХ, Институт по
биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН, НЕК, областни
управители, общини, населението в страната.
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2.A.6.2

Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен
приоритет

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

c (ii) към ТЦ 6 (КФ): Инвестиране в сектора на водите за
съобразяване с изискванията на достиженията на правото на
Съюза в областта на околната среда и адресиране на
нуждите,
идентифицирани от държавите-членки за
инвестиции отвъд тези изисквания.

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

При предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по инвестиционните
приоритети в сектор „води“ ще се спазват основните хоризонтални принципи –
законност, партньорство, прозрачност и публичност, както и принципите за:
• Финансиране, основано на законодателните ангажименти – ще се
финансират приоритетно проекти, с изпълнението на които ще се постигне
изпълнение на ангажиментите по изискванията на страната съгласно
законодателството на ЕС, и които са насочени към изпълнение на мерките,
залегнали в ПУРБ, и в съответствие с регионалните генерални планове за ВиК, с
оглед принос за изпълнение на целите на Стратегията за развитие и управление
на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023
• Регионализация – ще се финансират приоритетно проекти на регионален
подход, прилагането на който ще допринесе за постигне на устойчивост на
водния сектор, за реализиране на икономии от мащаба и за осигуряване
възстановяването на инвестиционни разходи.
• Интегрираност на инвестициите – интегрирани проекти могат да се
финансират с оглед постигане на цялостен синергичен ефект.
• Устойчиво развитие – ще се финансират приоритетно проекти, които
допринасят за постигане на ресурсна ефективност и за подобряване на околната
среда, като се насърчават решения, изискващи по-малко инвестиционни и
експлоатационни разходи, за откриване на нови работни места, развитие на
устойчиви икономически дейности, вкл. устойчив туризъм, и намаляване на
емисиите на парникови газове, с което ще се подпомогне постигането на целите
по изменение на климата.
• Устойчивост на инвестициите – за да се гарантира ефективност и
устойчиво въздействие на интервенцията по ОПОС, при избора на операции ще
се предвидят разпоредби, които да гарантират дългосрочността на инвестициите
в областта на управление на водите.
2.A.6.3 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

c (ii) към ТЦ 6 (КФ): Инвестиране в сектора на
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водите за съобразяване с изискванията на
достиженията на правото на Съюза в областта на
околната среда и адресиране на нуждите,
идентифицирани
от
държавите-членки
за
инвестиции отвъд тези изисквания.
Планирано използване на
финансови инструменти

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

Поради предвидените възможности за генериране на приходи и възвръщаемост
на инвестициите, се разглеждат опции дейностите по инвестиционен приоритет c
(ii) да бъдат подкрепяни чрез финансови инструменти и/или безвъзмездна
финансова помощ.
Конкретният механизъм на финансиране, типът на финансовите инструменти и
предвидената безвъзмездна помощ ще зависят от резултатите от предварителната
оценка за прилагане на финансови инструменти, съгласно чл. 37, ал. 2 от
Регламент (ЕС) 1303/2013 г.

2.A.6.4 Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

c (ii) към ТЦ 6 (КФ): Инвестиране в
сектора на водите за съобразяване с
изискванията на достиженията на
правото на Съюза в областта на
околната среда и адресиране на
нуждите,
идентифицирани
от
държавите-членки за инвестиции отвъд
тези изисквания.
<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

Предвидената визия за предоставяне на финансиране по приоритетната ос в
изпълнение на реформата във ВиК сектора създава предпоставки за разработване
и на други големи проекти, чиято подготовка да стартира в периода до 2016 г. В
този смисъл по оста се очаква да бъдат финансирани големи проекти, но към
момента на подаване на програмата, те не биха могли да бъдат конкретно
дефинирани.

2.A.6.5 Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е
целесъобразно — по категории региони
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
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Таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението
(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е
уместно — за ЕФРР)
Иден
тиф
икац
ия

Показател

Мерна
единица

Фонд

Категория
региони
(когато е
уместно)

Целева
(2023 г.)14

M

<2A.
2.5.1
type
="S"
inpu
t="S
"
SME
>

<2A.2.5
.3
type="S
"
input="
S" SME
>

<2A.2
.5.4
type=
"S"
input
="S"
SME
>

Допълнителен
брой жители, с
достъп
до
подобрено
пречистване на
отпадъчни води

е. ж.

КФ

Допълнителен
брой жители, с
достъп
до
подобрено
водоснабдяване

жители

<2A.2.5.2 type="S"
input="S" SME >

2.А.7

<2A.2.5.5
type="S"
input="S"
SME >

Ж

стойност

на

Честота
отчитане

на

О

<2A.2.5.6 type="N'
input="M" SME >

Най-малко
1 130 000

КФ

Източник
данните

Най-малко
220 000

<2A.2.5.7 type="S"
maxlength="200"
input="M" SME >

<2A.2.5.8
type="S"
maxlength="100
" input="M"
SME >

МОСВ;
бенефициент;
формуляри
за
кандидатстване;
доклади
за
напредъка
по
одобрените
проекти

Двукратно

МОСВ;
бенефициент;
формуляри
за
кандидатстване;
доклади
за
напредъка
по
одобрените
проекти

Двукратно

2019
2023

2019
2023

Социални иновации, транснационално сътрудничество и принос по
тематични цели 1—715

Специфични разпоредби за ЕСФ16, когато е приложимо (по приоритетни оси и когато е
уместно — категории региони): социални иновации, транснационално сътрудничество
и принос от ЕСФ по тематични цели 1—7.
Описание на приноса на планираните действия по приоритетната ос за:

14

15
16
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За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева
стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени)
или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в
повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
Само за програми, подкрепяни от ЕСФ.
За ЕСФ списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които е определена целева
стойност, и всички специфични за програмата показателите за изпълнението.
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– социалните иновации (ако не са включени в специално предвидена за тях
приоритетна ос);
– транснационалното сътрудничество (ако не е включено в специално
предвидена за него приоритетна ос);
– тематични цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент
(ЕС) № 1303/2013.

Приоритетна ос

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО
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Рамка на изпълнението

2.А.8

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка v) и приложение II към Регламент (EС) № 1303/2013)
Таблица 6: Рамка на изпълнението на приоритетната ос
(по фондове и, за ЕФРР и ЕСФ, по категории региони)17
Приори
тетна
ос

Вид
показател
(Основна
стъпка за
изпълнени
ето,
финансов
показател,
показател
за
изпълнени
ето
или
когато е
целесъобра
зно
—
показател
за
резултати
те)

<2A.4.1
type="S"
input="S"
17

18

19
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<2A.4.2
type="S"

Иденти
фикаци
я

Стъпка
за
изпълнени

Показател
или основна
стъпка
за
изпълнениет
о

Мерна
единица,
когато
е
целесъобразн
о

Стъпка за
изпълнение или
финансов

Стъпка за
изпълнение или
финансов

Фонд

Категория
региони

Етапна
цел
за
2018 г. 18 .
М

<2A.4.6
type="S
"
input="

<2A.4.7
type="S"

Ж

Крайна
(2023 г.)19

цел

Източник на
данните

Обяснение
значението
показателя,
целесъобразност

за
на
по

О M Ж О

<2A.4.8
type="S"
maxlength=

Стъпка за
изпълнение или
финансов

Стъпка за
изпълнение или
финансов

<2A.4.11
type="S"
maxlength="500"

Когато ИМЗ се изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, етапните цели и целите на ИМЗ трябва да бъдат разграничени от другите етапни цели и цели за
приоритетната ос в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като средствата за
ИМЗ (специално разпределени средства и съответната подкрепа от ЕСФ) са изключени от резерва за изпълнение.
Етапните цели могат да бъдат представени общо (мъже+жени) или разпределени по пол. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.
Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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>

input="S">

е или
финансов
показате
л <2A.4.3
type="S"
maxlength
="5"
input="M
">
Изпълнен
ие
или
резултат
<2A.4.3
type="S"
input="S"
>

Води

Финансов
показател

показател
<2A.4.4
type="S"
maxlength="25
5" input="M">
Изпълнение или
резултат
<2A.4.4
type="S"
input="G" or
“M”>

Общ размер
на
сертифицира
ните разходи
от
Сертифицира
щия орган

показател<2A.
4.5 type="S"
input="M">

S">

input="S">

"255"
input="M">

Изпълнение или
резултат<2A.
4.5
type="S"
input="G" or
“M”>

Евро

показател <2A.4.9
type="S"
input="M">
Изпълнение
или
резултат <2A.4.8
type="S"
input="M">

КФ

144 300
000

1 033
619 883

показател
<2A.4.10
type="S"
maxlength="20
0" input="M">

input="M">

Изпълнение или
резултат
<2A.4.10
type="S"
input=“M”>

Сертифицира
щ орган

Етапната цел е
определена предвид
възможността за
интервенции по големи
ВиК проекти и
очакваната реализация
на мерки, свързани с
мониторинг на води до
2018 г.
Крайната цел е
определена на база
очаквана абсорбция на
средствата по
приоритетната ос.

Води

BG

Показател
за
изпълнени
е

Допълнителе
н
брой
жители,
с
достъп
до
подобрено

е. ж.

КФ

Наймалко
230 000

37

Най-малко
1 130 000

МОСВ,
Проектни
предложения

Етапната цел
е
определена
предвид
възможността
за
интервенции по големи

BG

пречистване
на отпадъчни
води

Води

Показател
за
изпълнени
е

Допълнителе
н
брой
жители,
с
достъп
до
подобрено
водоснабдява
не

ВиК проекти до 2018 г.
Крайната
цел
е
определена въз основа
на
нуждите
в
приоритетни
агломерации
и
финансовите
възможности
на
приоритетната ос.
жители

КФ

Наймалко
89 000

Най-малко
220 000

МОСВ,
Проектни
предложения

Етапната цел
е
определена
предвид
възможността
за
интервенции
по
2
големи проекта ВиК
проекта до 2018 г.
Крайната
цел
е
определана въз основа
на
нуждите
в
приоритетни
агломерации
и
финансовите
възможности
на
приоритетната ос.

Допълнителна информация за качествени показатели относно създаването на рамката на изпълнението
(незадължително)
<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">
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2.А.9

Категории интервенции

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз
основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на
подкрепата от Съюза.
Таблици 7—11: Категории интервенции20
(по фондове и категории региони, ако приоритетна ос обхваща повече от един
фонд/категория региони)
Таблица 7: Измерение 1 – Област на интервенция
Фонд

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.1.3 type="S"
Decision=N>
Води

input="S"

Код

Сума (в евро)

<2A.5.1.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.1.5
type="N"
Decision=N >

022 - Пречистване на отпадъчни
води

878 576 901

020 - Осигуряване на питейна

input="M"

93 025 789

вода (инфраструктура за добив,
пречистване, съхранение и
водоразпределение)
021 - Управление на водите и
опазване на питейната вода
(включително
управление
на
речните басейни, водоснабдяване,
специфични мерки за адаптиране
към изменението на климата,
отчитане на потреблението на
централно равнище и равнище
отделен потребител, системи за
таксуване
и
намаляване
на
течовете)

51 680 994

023 - Мерки, свързани с опазването
на околната среда, които са
насочени към намаляване и/или
предотвратяване на емисиите на
парникови газове
(включващи
обработка и съхранение на метан и
компостиране)

10 336 199

Таблица 8: Измерение 2 – Форма на финансиране
Фонд

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

20
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Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на
средства от резерва за изпълнение).
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Приоритетна ос
<2A.5.2.3 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

Сума (в евро)

<2A.5.2.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.2.5
type="N"
Decision=N >

Код

Води

input="M"

Сума (в евро)

01 - Безвъзмездни средства

930 257 894

04 - Подкрепа чрез финансови
инструменти:
заем
или
еквивалентен инструмент

82 689 591

05 - Подкрепа чрез финансови
инструменти:
гаранция
или
еквивалентен инструмент

20 672 398

Таблица 9: Измерение 3 – Вид територия
Фонд

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.3.3 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

Води

Сума (в евро)

<2A.5.3.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.3.5
type="N"
Decision=N >

07 - Неприложимо

1 033 619 883

input="M"

Таблица 10: Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение
Фонд

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.4.2 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

Води

Таблица 11: Измерение

<2A.5.4.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.4.5
type="N"
Decision=N >

07 - Неприложимо

1 033 619 883

Фонд

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.5.3 type="S"
Decision=N>

21

input="M"

6 – Допълнителна тема за ЕСФ21 (само за ЕСФ)

Приоритетна ос

BG

Сума (в евро)

input="S"

Код

Сума (в евро)

<2A.5.5.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.5.5
type="N"
Decision=N >

input="M"

Когато е целесъобразно, включва количествена информация за приноса на ЕСФ по тематичните
цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
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НЕПРИЛОЖИМО

НЕПРИЛОЖИМО

НЕПРИЛОЖИМО

2.A.10 Резюме на планираното използване на техническа помощ, включващо при
необходимост действията за укрепване на административния капацитет на
органите, които участват в управлението и контрола на програмите, и на
бенефициерите (когато е целесъобразно)
(по приоритетни оси)
(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)

Приоритетна ос

<3A.6.1 type="S" input="S"> Води

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.A Описание на приоритетните оси, различни от техническа помощ
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
2.А.1 Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

BG

Идентификация
приоритетната ос

на

Наименование
приоритетната ос

на

<2A.1 type="N" input="G"“SME» >

ПРИОРИТЕТНА ОС 2
<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME” >

ОТПАДЪЦИ

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез финансови инструменти

<2A.3
input="M">

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само
чрез
финансови
инструменти,
организирани на равнището на Съюза

<2A.4
type="C"
input="M"“SME” >
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Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез ръководено от общностите местно
развитие

<2A.5
input="M">

type="C"

За ЕСФ: Цялата приоритетна ос е
предназначена за социални иновации, за
транснационално сътрудничество или и за
двете

<2A.6
input="M">

type="C"

2.А.2.

Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща
повече от една категория региони, тематична цел или фонд (където е
приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО. Териториалният обхват на ОПОС 2014–2020 г. е територията на
цялата страната, т.е. всички региони (NUTS II). Всички те са категоризирани като послабо развити региони (less developed regions). Приоритетна ос 2 е насочена към
изпълнение на тематична цел 6 от Общия регламент: „Опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност“. Приоритетна ос 2 се съ-финансира от ЕФРР.

2.А.3 Фонд, категория региони и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза
(повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)
Фонд

<2A.7 type="S" input="S"“SME” >

Европейски фонд за регионално развитие
Категория региони

<2A.8 type="S" input="S"“SME “>

По-слабо развит регион
Основа за изчисляване (общо <2A.9 type="S" input="S"“SME” >
допустими
разходи
или Общо допустими разходи
допустими публични разходи)
Категория региони за най- <2A.9 type="S" input="S” >
отдалечените
региони
и Неприложимо
северните
слабо
населени
райони (където е приложимо)

2.А.4 Инвестиционен приоритет
(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)

BG
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Инвестиционен приоритет

<2A.10 type="S" input="S"“SME” >

Инвестиционен приоритет а) към ТЦ 6
(ЕФРР): Инвестиране в сектора на
отпадъците за съобразяване с изискванията
на достиженията на правото на Съюза в
областта на околната среда и адресиране на
нуждите, идентифицирани от държавитечленки за инвестиции отвъд тези изисквания.

2.А.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и
очаквани резултати
(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)

Идентификация

<2A.1.1 type="N" input="G"“SME >

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1
Специфична цел

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME >

Намаляване на количеството депонирани отпадъци
Резултатите,
които
държавата
членка се стреми
да постигне с
подкрепа
от
Съюза

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M“SME ">

Целта на приоритетната ос е постигане на съответствие с
йерархията при управлението на отпадъците, съгласно
Директива 2008/98/ЕО и с целите, залегнали в националното
законодателство.
Съгласно йерархията при управлението на отпадъците,
приоритетно в сектора ще се изпълняват мерки за
предотвратяване образуването на отпадъци, подготовка за
повторна употреба и рециклиране.
За целите на предотвратяването в България се използват
следните инструменти:
1. Отчисления за депониране на отпадъците (известна като
данък за депониране на отпадъците в някои от другите
държави-членки);
2. Схеми за отговорност на производителя за специфични
потоци от отпадъци/лицензионни възнаграждения към
организациите
по
оползотворяване
на
масово
разпространени отпадъци във връзка с принципа на
отговорност на производителя;
3. Такса битови отпадъци – през 2014 г. е въведено
задължение за общините да определят таксата битови
отпадъци на база на количеството на образуваните отпадъци.

BG
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Мярката влиза в сила от януари 2015 г.
4. Въведена такса за ограничаване използването на
полимерни торбички с определени параметри (дебелина и
размер на материала, от който са изработени);
5. Депозитни системи – в страната въвеждането на
депозитните системи не е със задължителен характер на този
етап.
Предвижда се изграждането на допълнителен брой центрове
за подготовка за повторна употреба, поправка и повторна
употреба (на ниво община), с което ще се допринесе за
изпълнение на целите за рециклиране от общините съгласно
ЗУО и ще се улесни достъпът на населението до такива
центрове. Инвестициите ще надградят направеното с ОПОС
2007-2013.
В съответствие с Директива 1999/31/ЕО и с Националния
стратегически план трябва да се осигури поетапно
намаляване количествата на депонираните биоразградими
отпадъци. Национталните цели са количеството на този вид
отпадъци, което ще се депонира да бъде намалено до 35% до
2020 г. Предвид факта, че тези отпадъци представляват
основната част от генерираните отпадъци от бита, а
понастоящем в страната функционират 3 съоръжения за
третиране на биоразградими битови отпадъци (Варна,
Пловдив и Столична община), ще се инвестира в изграждане
на допълнителен брой инсталации за тяхното предварително
третиране и осигуряване на допълнителен капацитет за
рециклирането им.
Съгласно йерархията за управление на отпадъци
предвидени инвестиции в дейности по оползотворяване
битови отпадъци, чрез получаване на енергия. Един
проектите, който ще бъде финансиран е трета фаза
интегрирания проект на Столична община за управление
битовите отпадъци на град София.

са
на
от
на
на

През периода 2007-2013 г. общините са конкретни
бенефициенти за финансиране изграждането на минимално
необходимите
инсталации
за
функциониране
на
регионалните системи за управление на отпадъците. С оглед
подпомагане
изпълнението
на
залегналите
в
законодателството цели по отношение управлението на
отпадъците, през периода 2014-2020 г. като бенефициенти
следва да се предвидят и частни оператори.
Анализ на състоянието на сектора може да бъде намерен
тук: http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=173
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Таблица 3: Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Идентифика
ция
<2A.1.4
type="S"
maxlength="5"
input="M"
“SME” >

Намаляване
на
количеството
депонирани
отпадъци

22
23

BG

Показател

<2A.1.5
type="S"
maxlength="255"
input="M"“SME” >

Мерна единица

Категория
региони (когато
е уместно)

<2A.1.6
type="S"
input="M”” SME">

<2A.1.7 type="S"
input="S" “SME”
>

Базова стойност

Количествени
<2A.1.8 type="N"
input="M"“SME”
>

Целева
(2023 г.)

<2A.1.9
type="N'
input="M"“SM
E”>

Количествени <2A.1.10
type="N" input="M">

2012

68%

Качествени
<2A.1.8 type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME”
Намалено количество на
депонираните отпадъци

%

По-слабо развит
регион

75%23

стойност22

Базисна
година

Източник
данните

на

Честота на
отчитане

<2A.1.11 type="S"
maxlength="200"
input="M"“SME”>

<2A.1.12
type="S"
maxlength="1
00"
input="M"
“SME” >

Качествени
<2A.1.10
type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME” >

НСИ

Еднократно
в
окончателн
ия доклад
по ОПОС

За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.
Съгласно Националния план за управление на отпадъците 2014-2020
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Таблица 4: Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за
резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)
НЕПРИЛОЖИМО
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Идентификац
ия

Специфични
за
програмата
<2A.1.13
type="S"
maxlength="5"
input="M">
Общи
<2A.1.13
type="S"
input="S">

24

BG

Показател

Специфични за
програмата <2A.1.14
type="S"
maxlength="255"
input="M">
Общи <2A.1.14 type="S"
input="S">

Категория
региони

<2A.1.15
type="S"
input="S">

Мерна единица
за показател

Специфични за
програмата
<2A.1.16
type="S"
input="M">
Общи <2A.1.16
type="S"
input="S">

Общ показател за
изпълнението,
използван
като
основа
за
определяне
на
целеви стойности

Специфични
програмата
<2A.1.17
type="S"
input="M">

за

Общи <2A.1.17
type="S"
input="S">

Базова
стойност
M

Ж

О

Общи
показате
ли
за
изпълнени
ето
<2A.1.18
type="S"
input="S"
>

Мерна
единица
базовата
целевата
стойност

за
и

Количествен
и
<2A.1.19
type="S"
input="M">
Общи
<2A.1.19
type="S"
input="G">

Базова
година

Целева
стойност24
(2023 г.)
M

<2A.1.20
type="N'
input="M
">

Ж

Източник
на
данните

Честота на
отчитане

О

Количествени
<2A.1.21
type="N"
input="M">
Качествени
<2A.1.21
type="S"
maxlength="10
0" input="M">

<2A.1.22
type="S"
maxlength
="200"
input="M
">

<2A.1.23
type="S"
maxlength="
100"
input="M">

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите.
Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те
могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол,
базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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Таблица 4a: Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на
специфичната цел
НЕПРИЛОЖИМО
(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)
(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета25)
Идентификация

Специфични за
програмата
<2A.1.24
type="S"
maxlength="5"
input="M">
Общи <2A.1.24
type="S"
input="S">

25

26

BG

Показател

Мерна единица
за показател

Общ показател за
изпълнението,
използван
като
основа
за
определяне
на
целеви стойности

Базова
стойност

Общи
показате
ли
за
изпълнени
ето
<2A.1.28
type="S"
input="S"
>

Специфични за
програмата <2A.1.25
type="S"
maxlength="255"
input="M">

Специфични за
програмата
<2A.1.26
type="S"
input="M">

Специфични
програмата
<2A.1.27
type="S"
input="M">

за

Общи <2A.1.25
type="S" input="S">

Общи <2A.1.26
type="S"
input="S">

Общи <2A.1.27
type="S"
input="S">

M

Ж

О

Мерна
единица
базовата
целевата
стойност

за
и

Количествен
и
<2A.1.29
type="S"
input="M">
Общи
<2A.1.29
type="S"
input="G">

Базова
година

Целева
26
стойност
(2023 г.)
M

<2A.1.30
type="N'
input="M
">

Ж

Източник
на
данните

Честота на
отчитане

<2A.1.32
type="S"
maxlength
="200"
input="M
">

<2A.1.33
type="S"
maxlength="
100"
input="M">

О

Количествени
<2A.1.31
type="N"
input="M">
Качествени
<2A.1.31
type="S"
maxlength="10
0" input="M">

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата
показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за
специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за
резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат
обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже
+ жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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2.А.6. Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния
приоритет
(по инвестиционни приоритети)
2.А.6.1

Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат
подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните
цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните
целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)

Инвестиционен
приоритет

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет а) към ТЦ 6 (ЕФРР):
Инвестиране в сектора на отпадъците за съобразяване с
изискванията на достиженията на правото на Съюза в
областта на околната среда и адресиране на нуждите,
идентифицирани от държавите-членки за инвестиции отвъд
тези изисквания.

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17 500" input="M">

В контекста на анализа относно количествата, видовете и състава на различните
потоци отпадъци, както и тенденциите по отношение образуването на битовите
отпадъци и необходимите мерки за тяхното устойчиво управление, предвидените
мерки са идентифицирани като приоритетни в Националния план за управление
на отпадъците и ще допринесат за намаляване количеството на депонирани
битови отпадъци. Към момента 75% от генерираните битови отпадъци се
депонират. 50% от това количество е делът на биоразградимите отпадъци.
Съгласно националните цели количеството биоразградими отпадъци, които ще
отиват за депониране, следва да се намали с 15%, като предвидените мерки по
ОПОС ще допринесат за постигането на 40-50% от това 15 процентно намаление.
В допълнение, мерките по тази ос се очаква да допринесат и за изпълнение на
приоритет 3, подприоритет 3.6 от НПРД и за намаляване на емисиите на
парникови газове от депонирани отпадъци.
Мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци съгласно
йерархията и за изпълнение на законодателни изисквания:

BG

•

Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, 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;

•

Проектиране и изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за
биоразградими и /или зелени отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на
биоразградими и зелени отпадъци;
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Проектиране и изграждане на инсталации за подготовка за оползотворяване и
оползотворяване на битови отпадъци;

•

• Проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура към описаните
по-горе инсталации (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която
обслужба 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.
Бенефициенти: общини; юридически лица със стопанска цел; структури на
МОСВ/звена в структурата на МОСВ; юридически лица с нестопанска цел – за
дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти. При
предоставяне на средствата по тази приоритетна ос ще се използва и
възможността за прилагане на финансови инструменти за дейности, отговарящи
на условията по чл. 37 от Регламент (ЕС) №1303/2013.
•

Целеви групи: населението в страната

2.A.6.2

Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен
приоритет

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет а) към ТЦ 6 (ЕФРР):
Инвестиране в сектора на отпадъците за съобразяване с
изискванията на достиженията на правото на Съюза в
областта на околната среда и адресиране на нуждите,
идентифицирани от държавите-членки за инвестиции отвъд
тези изисквания.

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

Всички операции, финансирани със средства от Европейските структурни и
инвестиционни фондове в рамките на приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда
2014-2020 г.”, са съобразени с европейското и национално законодателство в
областта на околната среда. Изборът на дейности е в съответствие с йерархията за
управление на отпадъците, установена в разпоредбите на Директива 2008/98/ЕО.
Съгласно йерархията се насърчава спазването на приоритетност на дейностите в
процеса на управление на отпадъците, както следва: предотвратяване, подготовка
за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване (напр.
оползотворяване за получаване на енергия и обезвреждане).
В допълнение, при избора на операции освен основните хоризонтални принципи
– законност, партньорство, прозрачност и публичност, ще се спазват и следните
принципи:
•

BG

Финансиране, основано на ангажиментите по законодателството – ще се
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финансират приоритетно проекти, с изпълнението на които ще се подпомогне
изпълнението на ангажиментите на страната, произтичащи от европейското и
национално законодателство.
Устойчиво развитие – при финансирането ще се търси и постигане на
следните ефекти - намаляване на емисиите на парникови газове, предоставяне на
допълнителни стимули за бизнеса, намаляване на транспортните разходи.
•

• Устойчивост на инвестициите – за да се гарантира ефективност и
устойчиво въздействие на интервенцията по ОПОС, при избора на операции ще
се предвидят разпоредби, които да гарантират дългосрочността на инвестициите
в областта на управление на отпадъците.
• Ресурсна ефективност – финансираните проекти ще гарантират спазване
на йерархията за управление на отпадъците – от предотвратяване през
рециклиране до крайно обезвреждане, като доведат до минимално количество на
отпадъците, предназначени за крайно обезвреждане/депониране.

2.A.6.3 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)

Инвестиционен приоритет

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет а) към ТЦ 6 (ЕФРР):
Инвестиране в сектора на отпадъците за
съобразяване с изискванията на достиженията на
правото на Съюза в областта на околната среда и
адресиране на нуждите,
идентифицирани от
държавите-членки за инвестиции отвъд тези
изисквания.
Планирано използване на
финансови инструменти

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

Поради предвидените възможности за генериране на приходи и възвръщаемост
на инвестициите, се разглеждат опции дейностите по инвестиционния приоритет
c (ii) да бъдат подкрепяни– чрез финансови инструменти и/или безвъзмездна
финансова помощ.
Конкретният механизъм на финансиране, типът на финансовите инструменти и
предвидената безвъзмездна помощ ще зависят от резултатите от предварителната
оценка за прилагане на финансови инструменти, съгласно чл. 37, ал. 2 от
Регламент (ЕС) №1303/2013.

2.A.6.4 Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)

BG

50

BG

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет а) към ТЦ 6 (ЕФРР):
Инвестиране в сектора на отпадъците за
съобразяване с изискванията на достиженията на
правото на Съюза в областта на околната среда и
адресиране на нуждите,
идентифицирани от
държавите-членки за инвестиции отвъд тези
изисквания.
<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

Планира се подаване на един голям проект от Столична община, чрез който да се
подпомогне използването на решения от типа „отпадъци за производство на
енергия“. В края на 2013 г. стартира изграждането на инсталация за механичнобиологично третиране, която ще преработва всички битови отпадъци на София (с
изключение на разделно събираните био- и зелени отпадъци). Една от задачите на
инсталацията е да се произведе RDF фракция, която би могла да се използва като
алтернативно гориво в съоръжение за ко-генерация на енергия в „Топлофикация
София“. Реконструкцията на „Топлофикация София“ ще даде възможност за
използване на RDF като гориво за производство на топлоенергия, което
съответства на йерархията за управление на дейностите по отпадъците съгласно
Рамковата директива за отпадъците, по-конкретно оползотворяване. Съгласно
предварителните проучвания горивната инсталация на „Топлофикация София” е с
капацитет за оползотворяване на 180 хиляди тона RDF, получен при преработката
на отпадъци в инсталацията за МБТ. Проектът дава възможност на
"Топлофикация" за икономия от над 10% от потребявания в момента природен газ
и ще покрие нуждите за обезпечаване на базовия товар, като в интервалите на
ниска консумация ще акумулира произведената топлинна енергия и ще я
реализира в часовете на нарастващо потребление. Изпълнението на такъв проект
ще допринесе за изпълнение на целите за ресурсна ефективност, заложени в
Стратегия 2020, както и на специфичната цел на инвестиционния приоритет за
осигуряване на устойчиво управление на битовите отпадъци за по-голяма
ресурсна ефективност чрез постигане максимална ефективност на регионалната
система за управление на отпадъците на Столицата.

2.A.6.5 Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е
целесъобразно — по категории региони
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението
(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е
уместно — за ЕФРР)
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Иден
тиф
икац
ия

<2A.
2.5.1
type
="S"
inpu
t="S
"
SME
>

Показател

Мерна
единица

<2A.2.5.2 type="S"
input="S" SME >

Допълнителен
капацитет за
рециклиране на
отпадъци

Допълнителен
капацитет за
подготовка за
оползотворяване
и
оползотворяване
на битови
отпадъци

2.А.7

<2A.2.5.3
type="S"
input="S"
SME >

Тонове/
годишно

Фонд

<2A.2.
5.4
type="
S"
input=
"S"
SME >

ЕФРР

Категория
региони
(когато е
уместно)

<2A.2.5.5
type="S"
input="S"
SME >

По-слабо
развит
регион

Целева
(2023 г.)27

стойност

M Ж

О

<2A.2.5.6 type="N'
input="M" SME >

Най-малко
100 000

Източник
данните

на

<2A.2.5.7
type="S"
maxlength="20
0" input="M"
SME >

МОСВ;
бенефициент;
формуляри за
кандидатства
не; доклади
за напредъка
по
одобрените
проекти

МОСВ/УО
Тонове/
годишно

ЕФРР

По-слабо
развит
регион

Честота на
отчитане

<2A.2.5.8
type="S"
maxlength=
"100"
input="M"
SME >

Двукратно
2019
2023

Двукратно
2019

Най-малко
100 000

2023

Социални иновации, транснационално сътрудничество и принос по
тематични цели 1—728

Специфични разпоредби за ЕСФ29, когато е приложимо (по приоритетни оси и когато е
уместно — категории региони): социални иновации, транснационално сътрудничество
и принос от ЕСФ по тематични цели 1—7.
Описание на приноса на планираните действия по приоритетната ос за:
– социалните иновации (ако не са включени в специално предвидена за тях
приоритетна ос);
– транснационалното сътрудничество (ако не е включено в специално
предвидена за него приоритетна ос);
27

28
29

BG

За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева
стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени)
или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в
повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
Само за програми, подкрепяни от ЕСФ.
За ЕСФ списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които е определена целева
стойност, и всички специфични за програмата показателите за изпълнението.
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– тематични цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент
(ЕС) № 1303/2013.

Приоритетна ос

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО

BG
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Рамка на изпълнението

2.А.8

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка v) и приложение II към Регламент (EС) № 1303/2013)
Таблица 6: Рамка на изпълнението на приоритетната ос
(по фондове и, за ЕФРР и ЕСФ, по категории региони)30
Приорите
тна ос

Вид
показател
(Основна
стъпка
за
изпълнениет
о, финансов
показател,
показател за
изпълнениет
о или когато
е
целесъобразн
о
—
показател за
резултатит
е)

<2A.4.1
type="S"
input="S">

30

31

32

BG

<2A.4.2
type="S"
input="S">

Идент
ифика
ция

Стъпка
за
изпълне
ние или
финанс
ов

Показател
или
основна
стъпка
за
изпълнението

Стъпка за
изпълнение или
финансов
показател
<2A.4.4 type="S"
maxlength="255"

Мерна
единица,
когато е
целесъобр
азно

Стъпка за
изпълнение
или
финансов
показател
<2A.4.5

Фонд

Категория
региони

Етапна
цел
за
2018 г. 31 .
М

<2A.4.6
type="S
"
input="
S">

<2A.4.7
type="S"
input="S">

Ж

<2A.4.8
type="S"
maxlength=
"255"
input="M">

Крайна
(2023 г.)32

цел

Източник

на

данните
О M

Ж

Обяснение
за
значението
на
показателя,
по
целесъобразност

О

Стъпка за
изпълнение или
финансов показател
<2A.4.9 type="S"
input="M">

Стъпка за
изпълнение или
финансов
показател
<2A.4.10
type="S"

<2A.4.11
type="S"
maxlength="500"
input="M">

Когато ИМЗ се изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, етапните цели и целите на ИМЗ трябва да бъдат разграничени от другите етапни цели и цели за
приоритетната ос в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като средствата за
ИМЗ (специално разпределени средства и съответната подкрепа от ЕСФ) са изключени от резерва за изпълнение.
Етапните цели могат да бъдат представени общо (мъже+жени) или разпределени по пол. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.
Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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BG

показа
тел
<2A.4.3
type="S
"
maxleng
th="5"
input="
M">

input="M">
Изпълнение или
резултат
<2A.4.4 type="S"
input="G"
or
“M”>

Изпълне
ние или
резулта
т<2A.4.
3
type="S
"
input="
S">

Отпадъци

Отпадъци

BG

Финансов
показател

Индикатор
за
изпълнение

Общ размер на
сертифицирани
те разходи от
Сертифициращ
ия орган

Допълнителен
капацитет
за
рециклиране на
отпадъци

Изпълнение
или
резултат
<2A.4.8
type="S" input="M">

type="S"
input="M"
>
Изпълнение
или
резултат<
2A.4.5
type="S"
input="G"
or “M”>

Евро

maxlength="200"
input="M">
Изпълнение или
резултат
<2A.4.10
type="S"
input=“M”>

ЕФРР

По-слабо
развит регион

15 330 350

219 005 009

Сертифициращ
орган

Етапната цел е
заложена на база
опита
от
програмен период
2007 – 2013 г.

ЕФРР

По-слабо
развит регион

Наймалко 10
000

Най-малко
100 000

Доклади
от
бенефициентит
е

Постигането
на
етапната цел е
изчислено на база
проектен
капацитет.

Тонове/
годишно

Крайната
цел
отчита
възможността
общините да не
успеят да осигурят
необходимото
количество
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биоразградими/зел
ени
отпадъци,
които да насочат
към
новоизградените
инсталации.
Отпадъци

Основна
стъпка
за
изпълнение

Одобрени
големи проекти
от ЕК

брой

ЕФРР

По-слабо
развит регион

1

1

УО

Допълнителна информация за качествени показатели относно създаването на рамката на изпълнението
(незадължително)
<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

BG
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Категории интервенции

2.А.9

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз
основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на
подкрепата от Съюза.
Таблици 7—11: Категории интервенции33
(по фондове и категории региони, ако приоритетна ос обхваща повече от един
фонд/категория региони)
Таблица 7: Измерение 1 – Област на интервенция
Фонд

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.1.3 type="S"
Decision=N>

input="S"

Отпадъци

Код

Сума (в евро)

<2A.5.1.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.1.5
type="N"
Decision=N >

017 - Управление на битови
отпадъци (включващо мерки за
минимизиране,
сортиране
и
рециклиране на отпадъците)

133 005 009

018 - Управление на битови
отпадъци (включващо мерки за
механично-биологично третиране,
термично третиране, изгаряне и
депониране)

60 000 000

023 - Мерки, свързани с опазването
на околната среда, които са
насочени към намаляване и/или
предотвратяване на емисиите на
парникови газове
(включващи
обработка и съхранение на метан и
компостиране)

26 000 000

input="M"

Таблица 8: Измерение 2 – Форма на финансиране
Фонд

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.2.3 type="S"
Decision=N>
Отпадъци

33
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input="S"

Код

Сума (в евро)

<2A.5.2.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.2.5
type="N"
Decision=N >

01 - Безвъзмездни средства

197 104 508

input="M"

Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на
средства от резерва за изпълнение).
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04 - Подкрепа от финансови
инструменти:
заем
или
еквивалентен инструмент

17 520 401

05 - Подкрепа от финансови
инструменти:
гаранция
или
еквивалентен инструмент

4 380 100

Таблица 9: Измерение 3 – Вид територия
Фонд

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.3.3 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

Отпадъци

Сума (в евро)

<2A.5.3.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.3.5
type="N"
Decision=N >

07 - Неприложимо

219 005 009

input="M"

Таблица 10: Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение
Фонд

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.4.2 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

Отпадъци

Таблица 11: Измерение

Сума (в евро)

<2A.5.4.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.4.5
type="N"
Decision=N >

07 - Неприложимо

219 005 009

6 – Допълнителна тема за ЕСФ34 (само за ЕСФ)

Фонд

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.5.3 type="S"
Decision=N>
НЕПРИЛОЖИМО

input="M"

input="S"

Код

Сума (в евро)

<2A.5.5.4 type="S" input="S"
Decision=N >
НЕПРИЛОЖИМО

<2A.5.5.5
type="N"
Decision=N >

input="M"

НЕПРИЛОЖИМО

2.A.10 Резюме на планираното използване на техническа помощ, включващо при
необходимост действията за укрепване на административния капацитет на
органите, които участват в управлението и контрола на програмите, и на
бенефициерите (когато е целесъобразно)
34
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Когато е целесъобразно, включва количествена информация за приноса на ЕСФ по тематичните
цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
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(по приоритетни оси)
(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)

Приоритетна ос

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.A Описание на приоритетните оси, различни от техническа помощ
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
2.А.1 Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

BG

Идентификация
приоритетната ос

на

Наименование
приоритетната ос

на

<2A.1 type="N" input="G"“SME» >

ПРИОРИТЕТНА ОС 3
<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME” >

НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез финансови инструменти

<2A.3
input="M">

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само
чрез
финансови
инструменти,
организирани на равнището на Съюза

<2A.4
type="C"
input="M"“SME” >

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез ръководено от общностите местно
развитие

<2A.5
input="M">

type="C"

За ЕСФ: Цялата приоритетна ос е
предназначена за социални иновации, за
транснационално сътрудничество или и за
двете

<2A.6
input="M">

type="C"
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2.А.2.

Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща
повече от една категория региони, тематична цел или фонд (където е
приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО. Териториалният обхват на ОПОС 2014–2020 г. е територията на
цялата страната, т.е. всички региони (NUTS II). Всички региони в страната са
категоризирани като по-слабо развити региони (less developed regions). Приоритетната
ос е насочена към изпълнение на тематична цел 6 от Регламент 1303/2013:
„Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност“.
Дейностите в обхвата на приоритетната ос ще бъдат съфинансирани от Европейския
фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Р България.

2.А.3 Фонд, категория региони и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза
(повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)
Фонд

<2A.7 type="S" input="S"“SME” >

Европейски фонд за регионално развитие
Категория региони

<2A.8 type="S" input="S"“SME “>

По-слабо развит регион
Основа за изчисляване (общо <2A.9 type="S" input="S"“SME” >
допустими
разходи
или Общо допустими разходи
допустими публични разходи)
Категория региони за най- <2A.9 type="S" input="S” >
отдалечените
региони
и Неприложимо
северните
слабо
населени
райони (където е приложимо)

2.А.4 Инвестиционен приоритет
(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)
Инвестиционен приоритет

<2A.10 type="S" input="S"“SME” >

Инвестиционен приоритет 6 (d) към ТЦ 6
(ЕФРР): опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие и почвите, и
насърчаване на екосистемните услуги, вкл.
чрез Натура 2000 и зелена инфраструктура.
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2.А.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и
очаквани резултати
(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)

Идентификация

<2A.1.1 type="N" input="G"“SME >

Специфична цел

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME >

Подобряване на природозащитното състояние на видове и
местообитания от мрежата Натура 2000
Резултатите,
които
държавата
членка се стреми
да постигне с
подкрепа
от
Съюза

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M“SME ">

България е на второ място в ЕС по процент от националната
територия, която е в Натура 2000 (34,4 %). Към момента
Съгласно Директивата 79/409/ЕИО за опазване на дивите
птици са определени 119 броя специални защитени зони.
Съгласно Директивата за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна са определени 233
броя територии от значение за общността, като 13 от тях се
припокриват със специалните защитени зони. Процесът по
обяваване на териториите от значение за общността за
специални консервационни зони ще бъде поетапно започнат
през 2014 г. С подкрепата на ОПОС 2007-2013 г. бяха
картирани териториите от значение за общността в
сухоземната територия на България и беше определен
природозащитният статус на видовете и местообитанията. В
резултат през 2013 г. беше извършено докладване към ЕК по
чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО. Приблизително 88 % от
оценките на природозащитното състояние на типовете
природни
местообитания
са
„неблагоприятнонезадоволително” състояние. Приблизително 36 % от
оценките на природозащитното състояние на видовете,
предмет на докладване по чл. 17 са „неблагоприятнонезадоволително“, а 2.5% са „неблагоприятно-лошо“.
Същевременно със средства от ОПОС 2007-2013 г. беше
разработена НПРД. В документа са идентифицирани
необходимите мерки по отношение на тези приоритетни
видове и местообитания, както и мерки насочени към
останалите видове и местообитания от Натура 2000.
С изпълнението на мерки от приоритетната ос ще се
допринесе за постигане на част от целите на Стратегия за
биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2). Ще бъде
завършено изграждането на мрежата Натура 2000, ще се
гарантира нейното добро управление и ще се повиши
осведомеността и участието на заинтересованите страни. Ще
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бъде извършена оценка на състоянието на екосистемите и
техните услуги.
Приоритетната ос цели основно да подпомогне
изпълнението на Националната приоритетна рамка за
действие по Натура 2000 (НПРД), в която са
идентифицирани необходимите мерки, включително
завършване на процеса на изграждане на мрежата в морска
среда, мерки по планиране на управлението като създаване
и функциониране на управленски органи и изграждане на
техния капацитет, изготвянето на планове за управление или
други еквивалентни документи и изготвяне на планове за
действие за приоритетни видове. В допълнение, извършване
на консервационни дейности и изграждане на необходимата
инфраструктура ще допринесат за подобряване на
природозащитното състояние на видове и местообитания.
Мерките за извършване на анализи и проучвания на видове и
природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17
от Директива 92/43/ЕИО и чл. 12 от Директива 2009/147/ЕО
и ще позволят вземане на информирани решения. Ще се
осигури по-висока информираност и ангажираност на
заинтересованите страни чрез изпълнение на мерки от
Информационната и комуникационна стратегия за Натура
2000, част от НПРД.
Част от мерките, които са заложени в програмата, ще
допринесат за изпълнение на целите на приоритетна област
„Запазване на биоразнообразието, заобикалящата среда и
качеството на въздуха и почвите“ от стратегията на ЕС за
Дунавския регион.
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Таблица 3: Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Идентифи
кация
<2A.1.4
type="S"
maxlength=
"5"
input="M"
“SME” >

Показател

<2A.1.5
type="S"
maxlength="255"
input="M"“SME” >

Мерна
единица

Категория
региони (когато
е уместно)

<2A.1.6
type="S"
input="M”
” SME">

<2A.1.7 type="S"
input="S" “SME”
>

Подобрява
не на
природоза
щитното
състояние
на видове
и
местообита
ния от
мрежата
Натура
2000

Видове с подобрено
природозащитно
състояние

%

Подобрява
не на
природоза

Местообитания с
подобрено
природозащитно

%

35
36
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Базова стойност

Количествени
<2A.1.8
type="N" input="M"“SME” >
Качествени <2A.1.8 type="S"
maxlength="100" input="M"
“SME”

стойност35

Базисна
година

Целева
(2023 г.)

<2A.1.9
type="N'
input="M
"“SME”>

Количествени
<2A.1.10
type="N" input="M">

Източник на данните

Честота на
отчитане

<2A.1.11
type="S"
maxlength="200"
input="M"“SME”>

<2A.1.12
type="S"
maxlength="1
00"
input="M"
“SME” >

Качествени
<2A.1.10
type="S" maxlength="100"
input="M" “SME” >

Двукратно
2019

По-слабо развит
регион

48,36% от видовете и
82,50%36 от птиците са в
благоприятно състояние към
2013 г.

2013

61,47% от видовете и
87,05% от птиците са с
подобрени или запазени
благоприятни оценки на
природозащитното
състояние към 2020 г.

По-слабо развит
регион

5,56% от местообитанията са
в благоприятно състояние
към 2013г.

2013

37, 78% от
местообитанията са с
подобрени или запазени

Докладване по чл.17 от
Директивата за опазване
на природните
местообитания и дивата
флора и докладване по
чл.12 от Директивата за
птиците

Докладване по чл.17 от
Директивата за опазване
на природните

2023

Двукратно
2019

За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.
Като видове птици в състояние различно от благоприятното, са отчетени видове птици със категория на застрашеност EX, EW, СR, EN, VU, NT
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щитното
състояние
на видове
и
местообита
ния от
мрежата
Натура
2000

BG

състояние

благоприятни оценки на
на природозащитното
състояние към 2020г.
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местообитания и дивата
флора и докладване по
чл.12 от Директивата за
птиците

2023

BG

Таблица 4: Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за
резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)
НЕПРИЛОЖИМО
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Идентификац
ия

Специфични
за
програмата
<2A.1.13
type="S"
maxlength="5"
input="M">
Общи
<2A.1.13
type="S"
input="S">

37
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Показател

Специфични за
програмата <2A.1.14
type="S"
maxlength="255"
input="M">
Общи <2A.1.14 type="S"
input="S">

Категория
региони

<2A.1.15
type="S"
input="S">

Мерна единица
за показател

Специфични за
програмата
<2A.1.16
type="S"
input="M">
Общи <2A.1.16
type="S"
input="S">

Общ показател за
изпълнението,
използван
като
основа
за
определяне
на
целеви стойности

Специфични
програмата
<2A.1.17
type="S"
input="M">

за

Общи <2A.1.17
type="S"
input="S">

Базова
стойност
M

Ж

О

Общи
показате
ли
за
изпълнени
ето
<2A.1.18
type="S"
input="S"
>

Мерна
единица
базовата
целевата
стойност

за
и

Количествен
и
<2A.1.19
type="S"
input="M">
Общи
<2A.1.19
type="S"
input="G">

Базова
година

Целева
стойност37
(2023 г.)
M

<2A.1.20
type="N'
input="M
">

Ж

Източник
на
данните

Честота на
отчитане

О

Количествени
<2A.1.21
type="N"
input="M">
Качествени
<2A.1.21
type="S"
maxlength="10
0" input="M">

<2A.1.22
type="S"
maxlength
="200"
input="M
">

<2A.1.23
type="S"
maxlength="
100"
input="M">

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите.
Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те
могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол,
базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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Таблица 4a: Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на
специфичната цел - НЕПРИЛОЖИМО
(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)
(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета38)
Показател
Идентификац
ия

Специфични
за
програмата
<2A.1.24
type="S"
maxlength="5
" input="M">
Общи
<2A.1.24
type="S"
input="S">

38

39
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Мерна единица
за показател

Общ показател за
изпълнението,
използван
като
основа
за
определяне
на
целеви стойности

Базова
стойност

Общи
показате
ли
за
изпълнени
ето
<2A.1.28
type="S"
input="S"
>

Специфични за
програмата <2A.1.25
type="S"
maxlength="255"
input="M">

Специфични за
програмата
<2A.1.26
type="S"
input="M">

Специфични
програмата
<2A.1.27
type="S"
input="M">

за

Общи <2A.1.25 type="S"
input="S">

Общи <2A.1.26
type="S"
input="S">

Общи <2A.1.27
type="S"
input="S">

M

Ж

О

Мерна
единица
базовата
целевата
стойност

за
и

Количествен
и
<2A.1.29
type="S"
input="M">
Общи
<2A.1.29
type="S"
input="G">

Базова
година

Целева
39
стойност
(2023 г.)
M

<2A.1.30
type="N'
input="M
">

Ж

Източник
на
данните

Честота на
отчитане

<2A.1.32
type="S"
maxlength
="200"
input="M
">

<2A.1.33
type="S"
maxlength="
100"
input="M">

О

Количествени
<2A.1.31
type="N"
input="M">
Качествени
<2A.1.31
type="S"
maxlength="10
0" input="M">

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата
показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за
специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за
резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат
обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже
+ жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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2.А.6. Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния
приоритет
(по инвестиционни приоритети)
2.А.6.1

Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат
подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните
цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните
целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)

Инвестиционен
приоритет

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет 6 (d) към ТЦ 6 (ЕФРР):
опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и
почвите, и насърчаване на екосистемните услуги, вкл. чрез
Натура 2000 и зелена инфраструктура.

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17 500" input="M">

През 2014-2020 г. ще се финансират мерките, идентифицирани в НПРД:
Приоритет 1: Управленско планиране на защитените зони от мрежата
НАТУРА 2000:
Развитие на управленски подход за ЗЗ от НАТУРА 2000.
Изработка на анализи и провеждане на проучвания, подпомагащи/обосноваващи
избора на управленски подход на ЗЗ от НАТУРА 2000; Изготвяне на анализ на
ефективността на съществуващата законова и нормативна база, относно
управлението на мрежата НАТУРА 2000 и препоръки за нейното
усъвършенстване; Изготвяне на оценка на капацитета за изпълнение на дейности
по управление от заинтересовани страни, вкл. за контрол при изпълнение на
проекти и дейности/ инициативи с европейско финансиране, варианти за
разпределяне на функциите по управление на зоните; Избор на заинтересовани
страни, които да се включат в управлението на защитените зони от НАТУРА 2000
и разработване на препоръки за развитие и повишаване на капацитета и
ресурсното обезпечаване на управлението на зоните.
Бенефициенти: МОСВ
Прилагане на управленски подход в ЗЗ от НАТУРА 2000.
Разработване на правила, процедури и правилници за устойчиво управление на
защитените зони от НАТУРА 2000, предназначени за органите за управление и
администриране на ЗЗ и стартово финансиране на разходите на тези органи.
Бенефициенти: МОСВ/ органите за управление и администриране на ЗЗ
Допълване на сухоземната част от мрежата от защитени зони.
Провеждане на научни изследвания, в т.ч. наемане на необходим научно-
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изследователски персонал, теренни проучвания, организиране и провеждане на
работни срещи, съставяне на бази данни, попълване на стандартни формуляри.
Подготовка и издаване на заповеди за обявяване на нови зони и/или промяна на
границите на съществуващи зони от мрежата Натура 2000.
Бенефициенти: МОСВ
Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони.
Провеждане на научни изследвания, в т.ч. наемане на необходим научноизследователски персонал, теренни проучвания, организиране и провеждане на
работни срещи, съставяне на бази данни, попълване на стандартни формуляри.
Проучвания на видове и местообитания в морските зони от НАТУРА 2000,
определяне на природнозащитно състояние (ПС) и картиране, в т.ч. разработване
и прилагане на методики за определяне на ПС на видовете и природните
местообитания в морски зони от НАТУРА 2000.
Бенефициенти: МОСВ
Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на планове и други стратегически
документи
Разработване и/или актуализиране на планове за управление или други
релевантни документи (вкл. научни изследвания, проучвания на нуждите от
планиране и изпълнение, базирано на солидни познания);
Хармонизиране на планови/стратегически документи, относими за една и съща
територия, например:
• Прилагане на иновативни методи за съвместно управление в съответствие
със съвременните принципи на биосферните паркове и резервати (БР) и
паркове съобразно Севилската стратегия за БР по програмата „Човекът и
биосферата” на ЮНЕСКО;
• Проучване на възможностите за съвместяване на целеви територии от
Натура 2000 с изискванията на Севилската стратегия за БР и евентуално
изготвяне на номинации за обявяването им като БР по Програмата „Човек
и биосфера“.
Бенефициенти: държавни органи и техните поделения в сферата на своята
компетентност (напр. МОСВ, МЗХ, ДНП, РИОСВ, ДПП), общини и сдружения
на общини, научни и академични институти, НПО, органите за управление и
администриране на ЗЗ
Разработване/ актуализиране на планове за действие за приоритетни
видове.
Набиране
на
допълнителна
информация,
необходима
за
изготвянето/актуализирането на планове за действие на отделни целеви видове,
съгласно приоритети F1 и F2 на НПРД;
Разработване/актуализиране на планове за действие за видове съгласно
приоритети F1 и F2 на НПРД и други видове, включени в природозащитното
законодателство на ЕС, идентифицирани като застрашени или приоритетни на
европейско ниво.
Бенефициенти: МОСВ, МЗХ, или други заинтересовани държавни органи,
неправителствени организации.
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Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на
докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от
Директивата за птиците в сухоземната част на страната, оценки на
състоянието на елементите на зелената инфраструктура.
• Анализи и проучвания на видове и местообитания в сухоземната част на
страната, с цел докладване по чл. 17 от Директивата за хабитатите и чл. 12
от Директивата за птиците, включително разработване на методики и
схеми за мониторинг и оценка на състоянието на видове и хабитати,
тяхното прилагане, оценка на резултатите, вкл. анализ полза-разход. С
особен приоритет са видове със скрит начин на живот, както и видове и
местообитания, които не подлежат на моделиране;
• Оценки на състоянието на елементите на зелената инфраструктура в
сухоземната част от мрежата НАТУРА 2000.
Бенефициенти: МОСВ (дирекция НСЗП, ИАОС)
Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на
докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от
Директивата за птиците в морски и крайбрежни територии, оценки на
състоянието на елементите на зелената инфраструктура.
• Анализи и проучвания на видове и местообитания в морски и крайбрежни
територии, с цел докладване по чл. 17 от Директивата за хабитатите и чл.
12 от Директивата за птиците, включително разработване на методики и
схеми за мониторинг и оценка на състоянието на видове и хабитати,
тяхното прилагане, оценка на резултатите, вкл. анализ полза-разход;
• Оценки на състоянието на елементите на зелената инфраструктура в
морски и крайбрежни територии от мрежата НАТУРА 2000.
Бенефициенти: МОСВ (дирекция НСЗП, ИАОС)
Подкрепа за развитие и управление на екосистемни услуги
• Анализ и при необходимост актуализация на методиките за оценка на
екосистемите и техните услуги;
• Оценка състоянието на екосистемите;
• Инвентаризация, оценка и остойностяване на екосистемните услуги;
• Оценка на икономическата стойност на тези услуги и разработване на
схема за възмездно ползване на екосистемни услуги от защитените зони от
НАТУРА 2000, в т.ч. насърчаване на интегрирането им в системите за
счетоводство и отчетност;
• Разработване на програма за мониторинг на състоянието на екосистемите
и критерии за приоритизация;
• Обобщаване на данните на национално ниво и докладване към ЕК.
Бенефициенти: МОСВ (дирекция НСЗП), ИАОС
Изграждане и поддържане на инфраструктура за текущо наблюдение на
местата от управленските органи, съобразно приетите планове за
управление на защитените зони или други релевантни документи. (например
средства за дистанционно наблюдение на видове; фотокапани; наблюдателни
кули, изграждане на автоматични системи за дистанционно предупреждение и
локализиране на нерегламентирани практики и/или нарушения.
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Бенефициенти: органите за управление и администриране на ЗЗ
Приоритет 2: Устойчиво управление на защитените зони от мрежата
НАТУРА 2000:
Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на
природозащитното състояние на видове и природни местообитания.
Изпълнение на дейности, заложени в ПУ или други релевантни документи и
Планове за действие.
Възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове
например чрез:
• Реинтродукция и разселване на Натура 2000 видове, където е приложимо;
• Възстановяване на стари меандри и речни корита;
• Повишаване на резистентността на влажните зони към ефектите от
изменението в климата чрез изпълнение мерки за поддържане на водния
режим;
• Защита и поддържане на заблатени местности;
• Възстановяване и поддържане на влажни зони, вътрешни водоеми, места
за размножаване и миграционни пътища на мигриращи видове, в т.ч. и на
„трансгранични влажни зони” по смисъла на Рамсарската конвенция, вкл.
чрез изграждане и поддържане на обекти на зелената инфраструктура;
• Пилотни проекти за възстановяване на типове природни местообитания;
Бенефициенти: структури на МОСВ/звена в структурата на МОСВ и МЗХ,
органите за управление и администриране на ЗЗ, НПО, общини, научни
институти.
Подобряване на структурата и функциите на горските природни
местообитания в държавен горски фонд:
• Прилагане на лесовъдски системи с дългосрочен възобновителен период
за формиране на хетерогенна пространствена структура на дървостоите;
• Извършване на отгледни мероприятия за формиране на оптимален състав
на дървостоите;
• Идентификация и запазване на гори във фаза на старост и на острови на
старостта;
• Управление на мъртвата дървесина;
• Трансформация на издънковите гори в семенни, трансформация на горски
култури;
• Запазване и толериране на ценните и устойчиви форми на редките и
застрашени дървесни видове и форми;
• Поддържане на биологичното и ландшафтно разнообразие;
• Увеличаване на площите на горски местообитания и реинтродукция на
видове;
• Премахване на неблагоприятни влияния или практики, възпрепятстващи
естественото възобновяване на гори;
• Предвиждане и създаване на пробни площадки за адаптиране на горски
видове, в т.ч. референти пробни площадки за наблюдение;
Предмет на финансиране са горски територии, държавна собственост, по
смисъла на Закона за горите.
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Бенефициенти: структури на МОСВ и МЗХ
Ограничаване антропогенното замърсяване на водите
Изпълнение на мерки от Националния план за опазване на най-значимите влажни
зони в България, в т.ч. ограничаване на замърсяването във влажните зони;
Бенефициенти: РИОСВ, МЗХ, НПО, общини
Приоритет 3: Устойчиво използване на екосистемните услуги за оптимални
обществени ползи, както и други фактори за социално-икономическото
развитие на регионите
Закупуване/отчуждаване на земи, включително компенсация за правото на
строеж.
• проучване на механизмите за закупуване на земи /отчуждаване на земи и
разработване на анализи и предложения за законодателни промени;
• разработване и въвеждане на методика за изчисляване на хектари земи за
отчуждаване въз основа на резултатите от приоритизацията на видове и
местообитания, направена за целите на мрежата НАТУРА 2000;
• закупуване на земи/отчуждаване на земи с цел наводняване на стари
басейни за възстановяване на местообитанията;
• закупуване на земи /отчуждаване на земи с оглед защита на околната
среда и прилагане на управленски схеми в територията на мрежата Натура
2000."
Бенефициенти: МОСВ
Изграждане на специфична инфраструктура за съществуващи обекти с цел
намаляване на въздействието от тяхната експлоатация върху
природозащитното състояние на видове и природни местообитания.
Изграждане/подмяна на специфична инфраструктура в съществуващи обекти
(напр. пещери, стари сгради) с цел намаляване на въздействието от тяхната
експлоатация върху ПС на видове;
Бенефициенти: Общини, НПО, МЗХ, МОСВ/ органите за управление и
администриране на ЗЗ
Изграждане и поддържане на инфраструктура,
възстановяване на природни местообитания и видове.
напр. изграждане на изкуствени острови и др.

необходима

за

Бенефициенти: Общини, НПО, МЗХ, МОСВ/ органите за управление и
администриране на ЗЗ
Приоритет 4: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за
екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България:
Организация и провеждане на иновативни екологични събития.
Организация и провеждане на атрактивни, иновативни форми на събития на
местно и/или национално ниво;
Бенефициенти: НПО и общини
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Планиране и провеждане на национални информационни кампании за
представяне на възможностите (ползите), които предоставя мрежата
НАТУРА 2000.
Задълбочаване на процеса на информиране относно възможностите на мрежата
НАТУРА 2000, чрез планирането и реализацията на три последователни
национални кампании, с които да надграждат общественото осведомяване,
предвидено в рамките на регионалните кампании за обществено осведомяване
чрез екосъветник;
Бенефициенти: МОСВ, национална структурата за управление изпълнението на
НПРД
Планиране и провеждане на поддържащи информационни кампании
насочени към заинтересованите страни.
Задържане на интереса на заинтересованите страни върху темата „НАТУРА
2000“, като се предвижда организацията и изпълнението на общо 25 регионални
поддържащи кампании по специфични теми. Индикативният обхват на мярката
включва проучване на потребностите от информация, организиране и провеждане
на комуникационни събития, прилагане на подходи за работа с медии.
Бенефициенти: НПО, общини, РИОСВ
Организация и провеждане на годишен национален/международен форум по
актуални теми, свързани с НАТУРА 2000.
Мярката включва техническо, организационно, логистично, тематично и
визуално обезпечаване на провеждането на годишния форум; създаването на
рекламни и информационни материали за нуждите на форума; PR дейности,
пряко свързани с популяризирането му;
Бенефициенти: МОСВ, национална структурата за управление изпълнението на
НПРД
Повишаване на капацитета на заинтересованите страни за планиране и
програмиране на развитието и управлението на мрежата НАТУРА 2000.
Предвижда се планиране и провеждане на специализирани обучения, които имат
отношение към планирането и програмирането на дейностите, свързани с
управлението и развитието на НАТУРА 2000, в т.ч. изготвяне на програми и
учебни материали за конкретните обучения, съобразно спецификата на целевата
група; техническо и логистично обезпечаване на провеждането на обучения;
оценки на ефективността на обученията; привличане на обучители/лектори.
Бенефициенти: МОСВ, национална структурата за управление изпълнението на
НПРД
Приоритет 5: Техническа помощ
Организиране и провеждане на заседания на срещи на Комитета за
наблюдение на НПРД и НИКС.
Мярката има технико-логистичен характер и е подкрепяща за процеса на
управление на НПРД и НИКС.
Бенефициенти: МОСВ, национална структурата за управление изпълнението на
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НПРД
Подготовка и провеждане на мониторинг, оценка и докладване на
изпълнението на НИКС и НПРД.
Подготовка и провеждане на мониторинг, оценка и докладване на изпълнението
на НИКС и НПРД, вкл. разработване на инструментариум за управление,
мониторинг, оценка и докладване на изпълнението на НПРД и НИКС и поконкретно:
• Изработване на насоки и изисквания за съответствие с НПРД и НИКС;
• Разработване на механизъм за консолидирано отчитане на приноса към
НАТУРА 2000 на отделните проекти в рамките на програмите за
финансиране;
• Разработване на цялостна система с инструменти за мониторинг и оценка
на НПРД и НИКС;
• Извършване на актуализация, изпълнение на годишен мониторинг и на
междинни и финална оценки на НПРД и НИКС.
Бенефициенти: МОСВ, национална структурата за управление изпълнението на
НПРД
Осигуряване на оборудване за управление на ЗЗ.
Осигуряване на оборудване необходимо за управление на ЗЗ, като напр. офис и
компютърно оборудване, материали за мониторинг, лодки, водолазна екипировка,
камери, GPS устройства и т.н.
Бенефициенти: органите за управление и администриране на ЗЗ
Организация и провеждане на годишен национален конкурс за номиниране
на най-добри проекти с принос към НАТУРА 2000.
Включва създаване на форма за кандидатстване, популяризиране на конкурса,
оценка на получените кандидатури, избор на номинирани проекти, организиране
и провеждане на годишна церемония по награждаване в отделни категории
проекти.
Бенефициенти: МОСВ, национална структурата за управление изпълнението на
НПРД
Създаване, организация и функциониране на виртуален офис за връзки с
медиите за текущо обществено информиране по всички теми, свързани с
НАТУРА 2000.
Включва техническото обезпечаване, организацията на работа и обучението на
персонал, който ще извършва постоянния процес по връзки с медиите;
Бенефициенти: МОСВ, национална структурата за управление изпълнението на
НПРД
Разработване на инструментариум за информационно обезпечаване на
изпълнението на НПРД и НИКС.
• Разработване на Интернет платформа за НАТУРА 2000;
• Изработване на графична идентификация на НИКС като допълнителен
елемент към изискванията за информация и публичност на всички
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•
•
•

проекти, свързани с изпълнение на мерките на НИКС;
Разработване на концепция и отпечатване на печатни рекламноинформационни материали за НАТУРА 2000, за целите на НИКС;
Разработване на концепция и отпечатване на специализирани печатни
информационни материали;
Разработване на концепция и производство на аудиовизуални продукти.

Бенефициенти: МОСВ, национална структурата за управление изпълнението на
НПРД
Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите
за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от
ОПОС.
Организиране и провеждане на информационни дни и/или други събития по
региони.
Бенефициенти: МОСВ
Основни целеви групи: засегнати групи (собственици и ползватели на земи,
гори и водни площи)
2.A.6.2

Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен
приоритет

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет 6 (d) към ТЦ 6 (ЕФРР):
опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и
почвите, и насърчаване на екосистемните услуги, вкл. чрез
Натура 2000 и зелена инфраструктура.

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

При предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос
„НАТУРА 2000 и биологично разнообразие“ ще се спазват основните
хоризонтални принципи – законност, партньорство, прозрачност и публичност,
както и принципите за:
• Финансиране, основано на законодателството – големият процент от
територията на страната, попадащ в мрежата Натура 2000, обуславя и големи
финансови нужди за управление, опазване поддържане и възстановяване на
видовете и местообитанията. Мерките, които ще се финансират са заложени в
НПРД, разработена съгласно изискванията на Директивата за хабитатите. Такива
мерки са напр. завършване на процеса по изграждане на мрежата Натура 2000,
докладване на състоянието на видове и местообитания и т.н. Приоритетно ще
бъдат финансирани тези мерки, които следва да бъдат изпълнени в най-спешен
порядък съгласно законодателните ангажименти.
• Устойчиво развитие – финансираните проекти ще допринасят за
съхраняване на биологичното разнообразие, а чрез изпълнение на мерки за
информиране, повишане знанията и капацитета на ЗС ще се формира дълготрайно
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разбиране за мрежата Натура 2000 като възможност, а не като ограничение.
Мерките ще допринесат за повишаване на заетостта като местните общности ще
бъдат насърчени да развиват екологосъобразни икономичекси дейсноти (напр.
екотуризъм, биологично производствао и т.н.).
• Интегрираност на инвестициите – В НПРД са определени източници за
финансиране за всяка мярка като за част от мерките са определени повече от един
източник на финансиране. Това ще улесни потенциалните бенефициенти да се
насочат към разработване на интегрирани проекти, в случаите в които е
подходящо изпълнението на дейностти с такъв тип проекти. При провеждането
на информационните кампании такива възможности ще бъдат популяризирани.
• Отчитане на нуждите на местните общности (ВОМР) – Мерките, които
са заложени в НПРД и ще получат финансиране, са предложени и обсъдени сред
широк кръг заинтересовани страни, с ангажименти по управление и изпълнение
на дейности по Натура 2000, собственици и ползватели на земи в Натура 2000.
Финансираните проекти ще гарантират устойчивост на местното развитие,
отчитайки особеностите и нуждите на местната общност.

2.A.6.3 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет 6 (d) към ТЦ 6
(ЕФРР):
опазване
и
възстановяване
на
биологичното
разнообразие
и почвите,
и
насърчаване на екосистемните услуги, вкл. чрез
Натура 2000 и зелена инфраструктура.
Планирано използване на
финансови инструменти

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО

2.A.6.4 Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет 6 (d) към ТЦ 6
(ЕФРР):
опазване
и
възстановяване
на
биологичното
разнообразие
и
почвите,
и
насърчаване на екосистемните услуги, вкл. чрез
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Натура 2000 и зелена инфраструктура.
<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

НЕ СЕ ПЛАНИРА

2.A.6.5 Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е
целесъобразно — по категории региони
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението
(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е
уместно — за ЕФРР)
Идентифи
кация

Показател

Мерна
единица

Фонд

Категория
региони
(когато е
уместно)

Целева
(2023 г.)40

M

<2A.2.5.1
type="S"
input="S"
SME >

<2A.2.5.2
type="S"
input="S" SME
>

Площ на
местообитан
ията,
подкрепени с
цел
постигане на
по- добра
степен на
съхраненост
Площ
на
местообитан
ия на видове,

<2A.2.5.3
type="S"
input="S"
SME >

хектар

хектар

<2A.2.
5.4
type="
S"
input=
"S"
SME >

ЕФРР

ЕФРР

<2A.2.5.5
type="S"
input="S"
SME >

Послабо
развит
регион

Послабо
развит

Ж

стойност

Източник
данните

на

Честота на
отчитане

О

<2A.2.5.6 type="N'
input="M" SME >

1 565
66841

2 878
74942

<2A.2.5.7
type="S"
maxlength="200"
input="M" SME
>

<2A.2.5.8
type="S"
maxlength=
"100"
input="M"
SME >

Доклади за
напредък,
аналитични
доклади и
оценки от: УО
на ОПОС,
НСЗП,
бенефициенти,
ИАОС, РИОСВ

Годишно

Доклади за
напредък,
аналитични

Годишно

40

За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева
стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени)
или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в
повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
41
Площта в ха е изчислена на база геостатистически анализ, като са отчетени териториите на природните
местообитания в ха, за които е планирано прилагането на мерки по ОПОС. Площта на
природните местообитания, използвана за целите на геостатистическия анализ, е получена в
резултат на изпълнението на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове – фаза I“
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подкрепени с
цел
постигане на
по-добра
степен
на
съхраненост

Повишена
информиран
ост
и
капацитет на
заинтересова
ните страни
(ЗС)
за
постигане на
Натура 2000
целите към
декември
2023г.
спрямо
2013г.

2.А.7

регион

%

ЕФРР

Послабо
развит
регион

доклади и
оценки от: УО
на ОПОС,
НСЗП,
бенефициенти,
ИАОС, РИОСВ
най малко
50% от ЗС
да
са
информир
ани
за
целите на
Натура
2000 към
2023
г.;
най-малко
50% от ЗС
да
са
повишили
капацитет
а си за
постигане
целите на
Натура
2000 към
2023г.

Аналитичен
доклад,
базиран на
представителн
о анкетно
проучване за
информиранос
тта на ЗС,
измерена към
2015 г. и към
2023 г. и
представителн
о проучване на
ЗС за
капацитета за
постигане
целите на
Натура 2000
към 2015 г.
сравнено с
2023 г.

Два пъти в първата
година
след
одобрение
на
програмат
а и в края
на
програмни
я период

Социални иновации, транснационално сътрудничество и принос по
тематични цели 1—743

Специфични разпоредби за ЕСФ44, когато е приложимо (по приоритетни оси и когато е
уместно — категории региони): социални иновации, транснационално сътрудничество
и принос от ЕСФ по тематични цели 1—7.
Описание на приноса на планираните действия по приоритетната ос за:
– социалните иновации (ако не са включени в специално предвидена за тях
приоритетна ос);
– транснационалното сътрудничество (ако не е включено в специално
предвидена за него приоритетна ос);
– тематични цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент
(ЕС) № 1303/2013.
Приоритетна ос

<2A.3.1 type="S" input="S">

42

Площта в ха е изчислена на база геостатистически анализ, като по външни граници и без прирокриване
са отчетени териториите на местообитанията на видовете в ха, за които е планирано прилагането
на мерки по ОПОС. Площта на местообитанията на видовете, използвана за целите на
геостатистическия анализ, е получена в резултат на изпълнението на проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“.с
43
Само за програми, подкрепяни от ЕСФ.
44
За ЕСФ списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които е определена целева
стойност, и всички специфични за програмата показателите за изпълнението.
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<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО
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2.А.8

Рамка на изпълнението

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка v) и приложение II към Регламент (EС) № 1303/2013)
Таблица 6: Рамка на изпълнението на приоритетната ос
(по фондове и, за ЕФРР и ЕСФ, по категории региони)45
Приори
тетна
ос

45

46

47

BG

Вид
показател
(Основна
стъпка за
изпълнени
ето,
финансов
показател,
показател
за
изпълнени
ето
или
когато е
целесъобра
зно
—
показател
за
резултати
те)

Идент
ифика
ция

Показател
или
основна
стъпка
за
изпълнението

Мерна
единица,
когато
е
целесъобразн
о

Фонд

Категория
региони

Етапна цел
за 2018 г.
46
.
М

Ж

Крайна
(2023 г.)47

О M

цел

Източник
на данните

Ж

Обяснение
за
значението
на
показателя,
по
целесъобразност

О

Когато ИМЗ се изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, етапните цели и целите на ИМЗ трябва да бъдат разграничени от другите етапни цели и цели за
приоритетната ос в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като средствата за
ИМЗ (специално разпределени средства и съответната подкрепа от ЕСФ) са изключени от резерва за изпълнение.
Етапните цели могат да бъдат представени общо (мъже+жени) или разпределени по пол. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.
Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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<2A.4.1
type="S"
input="S"
>

<2A.4.2
type="S"
input="S">

Стъпка
за
изпълне
ние или
финанс
ов
показа
тел
<2A.4.3
type="S
"
maxleng
th="5"
input="
M">

Стъпка за
изпълнение или
финансов
показател
<2A.4.4 type="S"
maxlength="255"
input="M">
Изпълнение или
резултат
<2A.4.4 type="S"
input="G"
or
“M”>

Стъпка за
изпълнение или
финансов
показател<2A.
4.5 type="S"
input="M">

<2A.4.6
type="S
"
input="
S">

<2A.4.7
type="S"
input="S">

<2A.4.8
type="S"
maxlength="2
55"
input="M">

Изпълнение или
резултат<2A.
4.5
type="S"
input="G" or
“M”>

Стъпка за изпълнение
или финансов
показател <2A.4.9
type="S" input="M">
Изпълнение
или
резултат
<2A.4.8
type="S" input="M">

Стъпка за
изпълнение
или финансов
показател
<2A.4.10
type="S"
maxlength="2
00"
input="M">

<2A.4.11
type="S"
maxlength="500"
input="M">

Изпълнение
или резултат
<2A.4.10
type="S"
input=“M”>

Изпълне
ние или
резулта
т<2A.4.
3
type="S
"
input="
S">

НАТУР
А 2000
и
Биоразн
ообрази
е

Финансов
показател

Общ размер на
сертифицирани
те разходи от
Сертифициращ
ия орган

Евро

ЕФРР

По-слабо
развит регион

7 097 300

101
000

НАТУР
А 2000
и
Биоразн
ообрази

Показател
за
изпълнени
е

Площ
на
местообитания
та, подкрепени
с цел постигане
на
по-добра
степен
на

хектар

ЕФРР

По-слабо
развит регион

Най-малко
156 566.8

1 565 668
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390

Сертифици
ращ орган

Етапната цел е
заложена на база
опита
от
програмен период
2007 – 2013 г.

УО

Крайна цел: съгл.
данни
от
досиетата
на
Защитените зони,
неразделна част от

BG

е

съхраненост

НПРД.
Етапна
цел
е
определена на база
предвидените за
изпълнение мерки
до
2019
г.
(определяне
на
морски защитени
зони, докладване
по Директивата за
хабитатите и по
Директивата
за
птиците).

НАТУР
А 2000
и
Биоразн
ообрази
е

Стъпка за
изпълнени
е

Стартирало
изпълнение на
консервационн
и мерки за
опазване
на
видове
и
местообитания,
идентифициран
и
като
приоритетни в
Директивата за
хабитатите

Брой видове
и
местообитани
я

ЕФРР

По-слабо
развит регион

18

36

УО

8 са видовете с код
„*“ (приоритетни
съгл. Директивата
за хабитатите) и
28 са
местообитанията с
код „*“
(приоритетни
съгл. Директивата
за хабитатите) , за
които ще се
изпълнявани
мерки – общо 36.

Допълнителна информация за качествени показатели относно създаването на рамката на изпълнението
(незадължително)
<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">
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2.А.9

Категории интервенции

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз
основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на
подкрепата от Съюза.
Таблици 7—11: Категории интервенции48
(по фондове и категории региони, ако приоритетна ос обхваща повече от един
фонд/категория региони)
Таблица 7: Измерение 1 – Област на интервенция
Фонд

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.1.3 type="S"
Decision=N>

input="S"

Натура 2000 и биоразнообразие

Код

Сума (в евро)

<2A.5.1.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.1.5
type="N"
Decision=N >

085 - Опазване и укрепване на
биологичното
разнообразие,
опазване
на
природата
и
екологосъобразна инфраструктура

18 000 000

086 - Опазване, възстановяване и
устойчиво използване на зони по
„Натура 2000“

83 390 000

input="M"

Таблица 8: Измерение 2 – Форма на финансиране
Фонд

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.2.3 type="S"
Decision=N>

input="S"

Натура 2000 и биоразнообразие

Код

Сума (в евро)

<2A.5.2.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.2.5
type="N"
Decision=N >

01 - Безвъмездни средства

101 390 000

input="M"

Таблица 9: Измерение 3 – Вид територия
Фонд

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос

48

BG

Код

Сума (в евро)

Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на
средства от резерва за изпълнение).

83

BG

<2A.5.3.3 type="S"
Decision=N>

input="S"

Натура 2000 и биоразнообразие

<2A.5.3.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.3.5
type="N"
Decision=N >

07 - Неприложимо

101 390 000

input="M"

Таблица 10: Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение
Фонд

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.4.2 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

Натура 2000 и биоразнообразие

Таблица 11: Измерение

Сума (в евро)

<2A.5.4.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.4.5
type="N"
Decision=N >

07 - Неприложимо

101 390 000

6 – Допълнителна тема за ЕСФ49 (само за ЕСФ)

Фонд

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.5.3 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

НЕПРИЛОЖИМО

input="M"

Сума (в евро)

<2A.5.5.4 type="S" input="S"
Decision=N >
НЕПРИЛОЖИМО

<2A.5.5.5
type="N"
Decision=N >

input="M"

НЕПРИЛОЖИМО

2.A.10 Резюме на планираното използване на техническа помощ, включващо при
необходимост действията за укрепване на административния капацитет на
органите, които участват в управлението и контрола на програмите, и на
бенефициерите (когато е целесъобразно)
(по приоритетни оси)
(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)

Приоритетна ос

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">
НЕПРИЛОЖИМО

49

BG

Когато е целесъобразно, включва количествена информация за приноса на ЕСФ по тематичните
цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
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2.A Описание на приоритетните оси, различни от техническа помощ
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
2.А.1 Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

Идентификация на <2A.1 type="N" input="G"“SME» >
приоритетната ос
ПРИОРИТЕТНА ОС 4
Наименование
на <2A.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME” >
приоритетната ос
ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ
НАВОДНЕНИЯ

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез финансови инструменти

<2A.3
input="M">

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само
чрез
финансови
инструменти,
организирани на равнището на Съюза

<2A.4
type="C"
input="M"“SME” >

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез ръководено от общностите местно
развитие

<2A.5
input="M">

type="C"

За ЕСФ: Цялата приоритетна ос е
предназначена за социални иновации, за
транснационално сътрудничество или и за
двете

<2A.6
input="M">

type="C"

2.А.2.

type="C"

Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща
повече от една категория региони, тематична цел или фонд (където е
приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">
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НЕПРИЛОЖИМО. Териториалният обхват на ОПОС 2014–2020 г. е територията на
цялата страната, т.е. всички региони (NUTS II). Всички те са категоризирани като послабо развит регион (less developed regions). Приоритетна ос 4 е насочена към
изпълнение на тематична цел 5 от Общия регламент: „Насърчаване на адаптацията към
изменението на климата и превенцията и управлението на риска”. Приоритетна ос 4 се
съ-финансира от КФ.

2.А.3 Фонд, категория региони и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза
(повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)
Фонд

<2A.7 type="S" input="S"“SME” >

Кохезионен фонд
Категория региони

<2A.8 type="S" input="S"“SME “>

Основа за изчисляване (общо <2A.9 type="S" input="S"“SME” >
допустими
разходи
или Общо допустими разходи
допустими публични разходи)
Категория региони за най- <2A.9 type="S" input="S” >
отдалечените
региони
и неприложимо
северните
слабо
населени
райони (където е приложимо)

2.А.4 Инвестиционен приоритет
(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)
Инвестиционен приоритет

<2A.10 type="S" input="S"“SME” >

Инвестиционен приоритет b (ii) към ТЦ 5
(КФ):
Насърчаване на инвестициите за
адресиране
на
специфични
рискове,
осигуряващи устойчивост към бедствия и
развитие на системи за управление на
бедствия

2.А.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и
очаквани резултати
(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
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Идентификация

<2A.1.1 type="N" input="G"“SME >

Специфична цел 1
Специфична цел

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME >

Повишаване защитата на населението от наводнения
Резултатите,
които
държавата
членка се
стреми да
постигне с
подкрепа от
Съюза

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M“SME ">

Основните видове рискове, които могат да засегнат страната и
са разгледани в Националния план за защита при бедствия, са
наводненията. Предвидените по оста мерки ще допринесат и
за повишаване нивото на сигурност на населението и
изпълнение на ангажиментите произтичащи от Директива
2007/60/ЕС.
Общо 30% от бедствията в България в периода 1974-2006 г. са
наводнения, като 11 от 13 големи наводнения у нас са в
периода от 2000-2009 г. Следователно, средният брой на
големите наводнения в този период е 1,2 случая годишно,
което е значително увеличение спрямо средния им брой от 0,1
случая за последните 111 години по данни на EM-DAT (2012).
Това се дължи главно на изключително валежната 2005 г., но
според моделите, такива събития ще се случат по-често
предвид изменението на климата. В потвърждение на това е и
факта, че годишната сума на валежите през 2005 г. е 924 mm,
а за период от 104 години (до 2007) има само 9 години с
годишна сума на валежите от над 800 mm, като 5 от тях са
регистрирани през последните две декади на периода.
Необходима е адекватна инфраструктура, която да е в
състояние да се справи с много по-големи обеми вода,
формирани за кратко време. С част от инвестициите по тази
ос ще се търси превенция и управление на риска от
наводнения в населени места - проекти по изграждане,
укрепване и/или рехабилитация на защитна инфраструктура
и/или хидротехнически съоръжения. При изпълнение на
предвидените мерки ще се търси съгласуваност с Мярка 71 от
НПРД за Натура 2000, както и принос за изпълнението на
целите на Дунавската стратегия.
За подобряване на наблюдението на бързо променящите се
характеристики на водния цикъл (валежи, снеготопене, речен
отток) в страната във връзка с възникване на екстремни
събития, като наводнения и суша е необходимо оптимизиране
и
модернизиране
на
съществуващата
хидроложка
информационна система, включително изграждане и
оборудване на телеметрични автоматични станции и на
трансграничните водни течения в близост до държавната
граница. Необходимо е и създаването на възможност за
наблюдение на валежите на площ на територията на страната,
чрез закупуването и монтирането на радарни станции.
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Ще се изгради Национален център за управление на водите в
реално време, чрез проектиране и изграждане на системи за
подобряване прогнозирането и ранно предупреждение при
риск от наводнения. Центърът ще представлява управленско,
информационно звено в една национална интегрирана,
междуведомствена система за оперативно наблюдение и
управление на водите в Република България. Центърът ще
съдържа уеб-базирана система за наблюдение на бързо
променящите се характеристики на водния цикъл (валежи,
снеготопене, речен отток) и прогнозиране на речния отток с
цел осигуряване на по-добро управление при високи води и в
периоди на суша. Централизираното събиране, обработване и
анализ на информацията ще позволи взимане на ефективни
решения за управление и правилно разпределение на задачите
между всички участващи, в управлението и експлоатацията,
държавни структури – МОСВ, БД, НИМХ, Предприятие
„Язовири и каскади”, ЦДУ, „Напоителни системи“ ЕАД,
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река
Дунав” и др.
С цел предотвратяване възможността от мултиплициране на
евентуални пропуски при установяването на Националния
център ще се изпълни пилотен проект само за р. Искър.
Ще бъдат разработени втори ПУРН за периода 2022-2027, с
което ще се надгради направеното през програмен период
2007-2013 г.
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Таблица 3: Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Идентифика
ция
<2A.1.4
type="S"
maxlength="5"
input="M"
“SME” >

Повишаване
защитата на
населението
от
наводнения

50
51

BG

Показател

<2A.1.5
type="S"
maxlength="255"
input="M"“SME” >

Мерна единица

Категория
региони (когато
е уместно)

<2A.1.6
type="S"
input="M”” SME">

<2A.1.7 type="S"
input="S" “SME”
>

Базова стойност

Количествени
<2A.1.8 type="N"
input="M"“SME”
>

Целева
(2023 г.)

<2A.1.9
type="N'
input="M"“SM
E”>

Количествени <2A.1.10
type="N" input="M">

Качествени
<2A.1.8 type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME”

Повишена сигурност на
населението

Усещане за
сигурност на
населението,
изразено по скала
от 1 до 10, като 1 е
висока степен на
сигурност

По-слабо
развит регион

1051

стойност50

Базисна
година

2014

Източник
данните

на

Честота на
отчитане

<2A.1.11 type="S"
maxlength="200"
input="M"“SME”>

<2A.1.12
type="S"
maxlength="1
00"
input="M"
“SME” >

Качествени
<2A.1.10
type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME” >

Поне 4-5

Социологическо
проучване

Еднократно
в
окончателе
н доклад на
ОПОС

За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.
Поради липсата на налични данни по отношение степента на сигурност на населението в резултат на съществтуващите мерки за превенция и управление на риска от
наводнения в страната, базовата стойност се приема за 10.
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Таблица 4: Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за
резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)
НЕПРИЛОЖИМО
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Идентификац
ия

Специфични
за
програмата
<2A.1.13
type="S"
maxlength="5"
input="M">
Общи
<2A.1.13
type="S"
input="S">

52

BG

Показател

Специфични за
програмата <2A.1.14
type="S"
maxlength="255"
input="M">
Общи <2A.1.14 type="S"
input="S">

Категория
региони

<2A.1.15
type="S"
input="S">

Мерна единица
за показател

Специфични за
програмата
<2A.1.16
type="S"
input="M">
Общи <2A.1.16
type="S"
input="S">

Общ показател за
изпълнението,
използван
като
основа
за
определяне
на
целеви стойности

Специфични
програмата
<2A.1.17
type="S"
input="M">

за

Общи <2A.1.17
type="S"
input="S">

Базова
стойност
M

Ж

О

Общи
показате
ли
за
изпълнени
ето
<2A.1.18
type="S"
input="S"
>

Мерна
единица
базовата
целевата
стойност

за
и

Количествен
и
<2A.1.19
type="S"
input="M">
Общи
<2A.1.19
type="S"
input="G">

Базова
година

Целева
стойност52
(2023 г.)
M

<2A.1.20
type="N'
input="M
">

Ж

Източник
на
данните

Честота на
отчитане

О

Количествени
<2A.1.21
type="N"
input="M">
Качествени
<2A.1.21
type="S"
maxlength="10
0" input="M">

<2A.1.22
type="S"
maxlength
="200"
input="M
">

<2A.1.23
type="S"
maxlength="
100"
input="M">

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите.
Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те
могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол,
базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

90

BG

Таблица 4a: Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на
специфичната цел - НЕПРИЛОЖИМО
(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)
(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета53)
Показател
Идентификац
ия

Специфични
за
програмата
<2A.1.24
type="S"
maxlength="5
" input="M">
Общи
<2A.1.24
type="S"
input="S">

53

54
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Мерна единица
за показател

Общ показател за
изпълнението,
използван
като
основа
за
определяне
на
целеви стойности

Базова
стойност

Общи
показате
ли
за
изпълнени
ето
<2A.1.28
type="S"
input="S"
>

Специфични за
програмата <2A.1.25
type="S"
maxlength="255"
input="M">

Специфични за
програмата
<2A.1.26
type="S"
input="M">

Специфични
програмата
<2A.1.27
type="S"
input="M">

за

Общи <2A.1.25 type="S"
input="S">

Общи <2A.1.26
type="S"
input="S">

Общи <2A.1.27
type="S"
input="S">

M

Ж

О

Мерна
единица
базовата
целевата
стойност

за
и

Количествен
и
<2A.1.29
type="S"
input="M">
Общи
<2A.1.29
type="S"
input="G">

Базова
година

Целева
54
стойност
(2023 г.)
M

<2A.1.30
type="N'
input="M
">

Ж

Източник
на
данните

Честота на
отчитане

<2A.1.32
type="S"
maxlength
="200"
input="M
">

<2A.1.33
type="S"
maxlength="
100"
input="M">

О

Количествени
<2A.1.31
type="N"
input="M">
Качествени
<2A.1.31
type="S"
maxlength="10
0" input="M">

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата
показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за
специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за
резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат
обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже
+ жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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2.А.6. Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния
приоритет
(по инвестиционни приоритети)
2.А.6.1

Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат
подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните
цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните
целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)

Инвестиционен
приоритет

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет b (ii) към ТЦ 5 (КФ):
Насърчаване на инвестициите за адресиране на специфични
рискове, осигуряващи устойчивост към бедствия и развитие
на системи за управление на бедствия

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17 500" input="M">

Дейностите и мерките в изпълнение на инвестиционния приоритет са насочени
към адресиране риска от наводнения, осигуряване на устойчивост към бедствия
от подобен характер и предотвратяване на риска за човешкото здраве и околната
среда, както и ограничаване на последствията от наводненията. Предвидените
мерки се очаква да повишат информираността и сигурността на населението по
отношение риска от наводнения. В допълнение ще се допринесе и за постигане на
целите от приоритетна област „Управление на рисковете за околната среда” от
Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
1. Създаване на Национален център за управление на водите в реално време
- планира се първоначално изпълнение на пилотен проект за поречието на р.
Искър, а в последствие и за още 12 основни поречия в страната (Огоста, Вит,
Осъм, Янтра, Русенски лом, Провадийска, Камчия, Тунджа, Марица, Арда,
Места, Струма).
• Планиране, проектиране и установяване на „Национален център за
управление на водите в реално време“. Центърът ще представлява уеббазирана система за наблюдение и прогнозиране на валежите и речния отток,
включваща и експлоатацията на язовирите с цел оптимизиране изпускането
на водите от язовирите за различни цели, както и осигуряване на по-добро
управление при високи води и в периоди на суша. Системата ще бъде
изградена въз основа на съществуващата хидроложка информационна
система за получаване на данни в реално време, която при доказана
необходимост ще бъде оппимизирана и модернизирана с телеметрични
автоматични устройства, като ще предоставя необходимата информация в
реално време за количеството на водните ресурси на заинтересованите лица и
обществеността. Центърът ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и
дългосрочна перспектива водните ресурси и оценява риска от наводнения и
засушаване и ще изпълнява дейности, свързани с управлението на водите и
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защитата от вредното им въздействие, като дава възможност за вземане на
своевременни решения и предприемане на адекватни действия от
компетентните институции.
•

Осигуряване (проектиране, изграждане и оборудване) на системите за
функциониране на центъра, а именно: системи и инструменти за ранно
предупреждение, за подобряване на прогнозирането на риска от наводнения
и засушавания и за подобряване управлението на риска от наводнения и
засушавания.

Бенефициенти: МОСВ (дирекция „Управление на водите“).
Целеви групи: МОСВ, басейнови дирекции, НИМХ към БАН, Предприятие
„Язовири и каскади”, ЦДУ, „Напоителни системи“ ЕАД, Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”, ГД „Пожарна безопасност и защита на
населението” към МВР, населението на страната.
2. Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от
наводнения, в т. ч. екосистемно базирани решения
•

Дейности по възстановяване на заливни зони,

•

Дейности, свързани с подобряване на задържането на водите.

•

Дейности, насочени към укрепване на бреговете в населените места – напр.
проектиране
и
изграждане/укрепване/рехабилитация
на
защитна
инфраструктура и/или
хидротехнически съоръжения (вкл. биологично
укрепване на бреговете, диги и др.).

Бенефициенти: Общини.
Целеви групи: населението на страната.
3. Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода
2022-2027 г. (ще се разработват 2016-2021 г.), които да обхващат всички аспекти
на управлението на риска от наводнения с фокус върху предотвратяването,
защитата и подготвеността, отчитайки влиянието на изменението на климата;
Бенефициенти: МОСВ (дирекция „Управление на водите“).
Целеви групи: МОСВ, басейнови дирекции, общини, население в страната и др.
4. Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти, свързани с превенция
и управление на риска от наводнения
Бенефициенти: Общини, юридически лица с нестопанска цел.
Целеви групи: населението в страната.

2.A.6.2

Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет b (ii) към ТЦ 5 (КФ):

BG

94

BG

приоритет

Насърчаване на инвестициите за адресиране на специфични
рискове, осигуряващи устойчивост към бедствия и развитие
на системи за управление на бедствия

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

Всички операции, финансирани със средства от Европейските структурни и
инвестиционни фондове в рамките на приоритетната ос, ще са съобразени с
европейското и национално законодателство в областта на околната среда. При
избора на операции освен основните хоризонтални принципи – законност,
партньорство, прозрачност и публичност, ще се спазват и следните принципи:
• Финансиране, основано на нуждите, идентифицирани в ПУРН – ще се
финансират приоритетно проекти, които ще допринесат за изпълнение на
мерките, залегнали в ПУРН.
• Устойчиво развитие – ще се финансират проекти, чието изпълнение ще
допринесе за подобряване на околната среда (съгласуваност с Националната
приоритетна рамка за действие за Натура 2000) и защита човешкото здраве.

2.A.6.3 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)

Инвестиционен приоритет

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет b (ii) към ТЦ 5 (КФ):
Насърчаване на инвестициите за адресиране на
специфични рискове, осигуряващи устойчивост към
бедствия и развитие на системи за управление на
бедствия
Планирано използване на
финансови инструменти

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО

2.A.6.4 Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет b (ii) към ТЦ 5 (КФ):
Насърчаване на инвестициите за адресиране на
специфични рискове, осигуряващи устойчивост към
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бедствия и развитие на системи за управление на
бедствия
<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

НЕ СЕ ПЛАНИРА.
2.A.6.5 Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е
целесъобразно — по категории региони
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението
(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е
уместно — за ЕФРР)
Идент
ифика
ция

Показател

Мерна единица

Фонд

Категория
региони
(когато е
уместно)

Целева стойност
(2023 г.)55

M Ж

<2A.2.
5.1
type="
S"
input=
"S"
SME
>

<2A.2.5.2
type="S"
input="S" SME
>

Брой жители,
които
се
ползват
от
мерките
за
защита
от
наводнения

2.А.7

<2A.2.5.3
type="S"
input="S" SME
>

<2A.2.5.4
type="S"
input="S"
SME >

брой

КФ

<2A.2.5.5
type="S"
input="S"
SME >

Източник
на данните

Честота
отчитане

на

<2A.2.5.7
type="S"
maxlength=
"200"
input="M"
SME >

<2A.2.5.8
type="S"
maxlength="100"
input="M" SME
>

О

<2A.2.5.6
type="N'
input="M" SME >

Наймалко
2 750 000

НСИ
–
последно
преброява
не за 2011
г.

Двукратно
2019
2023

Социални иновации, транснационално сътрудничество и принос по
тематични цели 1—756

Специфични разпоредби за ЕСФ57, когато е приложимо (по приоритетни оси и когато е
уместно — категории региони): социални иновации, транснационално сътрудничество
и принос от ЕСФ по тематични цели 1—7.
55

56
57
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За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева
стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени)
или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в
повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
Само за програми, подкрепяни от ЕСФ.
За ЕСФ списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които е определена целева
стойност, и всички специфични за програмата показателите за изпълнението.
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Описание на приноса на планираните действия по приоритетната ос за:
– социалните иновации (ако не са включени в специално предвидена за тях
приоритетна ос);
– транснационалното сътрудничество (ако не е включено в специално
предвидена за него приоритетна ос);
– тематични цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент
(ЕС) № 1303/2013.

Приоритетна ос

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО
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Рамка на изпълнението

2.А.8

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка v) и приложение II към Регламент (EС) № 1303/2013)
Таблица 6: Рамка на изпълнението на приоритетната ос
(по фондове и, за ЕФРР и ЕСФ, по категории региони)58
Приорите
тна ос

Вид
показател

Идентиф
икация

(Основна
стъпка
за
изпълнениет
о, финансов
показател,
показател за
изпълнениет
о или когато
е
целесъобразн
о
—
показател за
резултатит
е)
<2A.4.1
type="S"
input="S">
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<2A.4.2
type="S"
input="S">

Стъпка за
изпълнение
или
финансов
показател
<2A.4.3

Показател или
основна стъпка
за
изпълнението

Стъпка за
изпълнение или
финансов
показател <2A.4.4
type="S"
maxlength="255"

Мерна
единица,
когато е
целесъобр
азно

Стъпка за
изпълнение
или
финансов
показател
<2A.4.5

Фонд

<2A.4
.6
type=
"S"
input=

Категори
я региони

<2A.4.7
type="S"
input="S">

Етапна
цел
за
2018 г. 59 .

Крайна
(2023 г.)60

цел

М Ж О

M Ж

<2A.4.8
type="S"
maxlength=
"255"
input="M">

Стъпка за
изпълнение или
финансов
показател <2A.4.9
type="S"

Източник

на

данните

Обяснение
за
значението
на
показателя,
по
целесъобразност

О

Стъпка за
изпълнение или
финансов
показател
<2A.4.10
type="S"

<2A.4.11
type="S"
maxlength="500"
input="M">

Когато ИМЗ се изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, етапните цели и целите на ИМЗ трябва да бъдат разграничени от другите етапни цели и цели за
приоритетната ос в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като средствата за
ИМЗ (специално разпределени средства и съответната подкрепа от ЕСФ) са изключени от резерва за изпълнение.
Етапните цели могат да бъдат представени общо (мъже+жени) или разпределени по пол. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.
Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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type="S"
maxlength=
"5"
input="M">
Изпълнение
или
резултат<
2A.4.3
type="S"
input="S">

input="M">
Изпълнение
или
резултат <2A.4.4
type="S" input="G"
or “M”>

type="S"
input="M">

"S">

input="M">
Изпълнение
или
резултат <2A.4.8
type="S"
input="M">

Изпълнение
или
резултат<
2A.4.5
type="S"
input="G"
or “M”>

maxlength="200"
input="M">
Изпълнение или
резултат
<2A.4.10
type="S"
input=“M”>

Превенци
я
и
управлен
ие
на
риска от
наводнен
ия

Финансов
показател

Общ размер на
сертифициранит
е разходи от
Сертифициращи
я орган

Евро

КФ

2 500 000

50 000 000

Сертифициращ
орган

Етапната
цел
е
заложена на база
опита от програмен
период 2007-2013 г.

Превенци
я
и
управлен
ие
на
риска от
наводнен
ия

Основна
стъпка
за
изпълнение

Стартирало
изпълнение по
създаването на
национален
център
за
управление
на
водите в реално
време

Брой
обхванати
поречия

КФ

1

13

УО

Основните поречия, в
които
ще
се
изпълнява проектът,
са изброени по-долу.
Етапната
цел
е
определена на база
пилотния проект за р.
Искър

Превенци
я
и
управлен
ие
на
риска от
наводнен
ия

Показател
за
изпълнение

Брой
жители,
които се ползват
от мерките за
защита
от
наводнения

лица

КФ

1 300 000

Най-малко
2 750 000

МОСВ

Етапната
цел
са
лицата, които ще
бъдат обхванати от
мерките на пилотния
проект по поречието
на р. Искър.
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Крайна цел: лицата,
които
ще
бъдат
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обхванати най-малко
от
мерките
за
създаването
на
Националния център
на територията на
цялата
страна
(съгласно последното
преброяване от 2011
г.).

Допълнителна информация за качествени показатели относно създаването на рамката на изпълнението
(незадължително)
<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

Мерките за Националния център ще се прилагат по поречията на 13 реки, пилотно по поречието на р. Искър, а в последствие и за
останалите 12 реки:
В района на р. Дунав – Искър, Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски лом;
В района на Черно море – р.Провадийска, р.Камчия.
В Източнобеломорски район – Тунджа, Марица, Арда.
В Западнобеломорски район – Места, Струма.
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2.А.9

Категории интервенции

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз
основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на
подкрепата от Съюза.
Таблици 7—11: Категории интервенции61
(по фондове и категории региони, ако приоритетна ос обхваща повече от един
фонд/категория региони)
Таблица 7: Измерение 1 – Област на интервенция
Фонд

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.1.3 type="S"
Decision=N>

input="S"

Превенция и управление на
риска от наводнения

Код

Сума (в евро)

<2A.5.1.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.1.5
type="N"
Decision=N >

087 - Мерки за адаптиране към
изменението
на
климата
и
предотвратяване и управление на
рискове, свързани с климата,
например
ерозия,
пожари,
наводнения, бури и засушавания,
включително
повишаване
на
осведомеността,
системи
и
инфраструктури за гражданска
защита и управление на бедствия

50 000 000

input="M"

Таблица 8: Измерение 2 – Форма на финансиране
Фонд

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.2.3 type="S"
Decision=N>

input="S"

Превенция и управление на
риска от наводнения

Код

Сума (в евро)

<2A.5.2.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.2.5
type="N"
Decision=N >

01 - Безвъмездна помощ

50 000 000

input="M"

Таблица 9: Измерение 3 – Вид територия
Фонд

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

61
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Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на
средства от резерва за изпълнение).
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Приоритетна ос
<2A.5.3.3 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

Превенция и управление на
риска от наводнения

Сума (в евро)

<2A.5.3.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.3.5
type="N"
Decision=N >

07 - Неприложимо

50 000 000

input="M"

Таблица 10: Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение
Фонд

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.4.2 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

Превенция и управление на
риска от наводнения

Таблица 11: Измерение

Сума (в евро)

<2A.5.4.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.4.5
type="N"
Decision=N >

07 - Неприложимо

50 000 000

6 – Допълнителна тема за ЕСФ62 (само за ЕСФ)

Фонд

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.5.3 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

НЕПРИЛОЖИМО

input="M"

Сума (в евро)

<2A.5.5.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.5.5
type="N"
Decision=N >

НЕПРИЛОЖИМО

НЕПРИЛОЖИМО

input="M"

2.A.10 Резюме на планираното използване на техническа помощ, включващо при
необходимост действията за укрепване на административния капацитет на
органите, които участват в управлението и контрола на програмите, и на
бенефициерите (когато е целесъобразно)
(по приоритетни оси)
(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
Приоритетна ос

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО
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Когато е целесъобразно, включва количествена информация за приноса на ЕСФ по тематичните
цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
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2.A Описание на приоритетните оси, различни от техническа помощ
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
2.А.1 Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

Идентификация
приоритетната ос

на

Наименование
приоритетната ос

на

<2A.1 type="N" input="G"“SME» >

ПРИОРИТЕТНА ОС 5
<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME” >

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез финансови инструменти

<2A.3
input="M">

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само
чрез
финансови
инструменти,
организирани на равнището на Съюза

<2A.4
type="C"
input="M"“SME” >

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез ръководено от общностите местно
развитие

<2A.5
input="M">

type="C"

За ЕСФ: Цялата приоритетна ос е
предназначена за социални иновации, за
транснационално сътрудничество или и за
двете

<2A.6
input="M">

type="C"

2.А.2.

type="C"

Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща
повече от една категория региони, тематична цел или фонд (където е
приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО. Териториалният обхват на ОПОС 2014–2020 г. е територията на
цялата страната, т.е. всички региони (NUTS II). Всички те са категоризирани като по-
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слабо развит регион (less developed regions). Приоритетна ос 5 е насочена към
изпълнение на тематична цел 6 от Общия регламент: „Опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност“. Приоритетна ос 5 ще се съ-финансира от КФ.

2.А.3 Фонд, категория региони и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза
(повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)
<2A.7 type="S" input="S"“SME” >

Фонд

Кохезионен фонд
<2A.8 type="S" input="S"“SME “>

Категория региони

Основа за изчисляване (общо <2A.9 type="S" input="S"“SME” >
допустими
разходи
или Общо допустими разходи
допустими публични разходи)
Категория региони за най- <2A.9 type="S" input="S” >
отдалечените
региони
и неприложимо
северните
слабо
населени
райони (където е приложимо)

2.А.4 Инвестиционен приоритет
(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)
Инвестиционен приоритет

<2A.10 type="S" input="S"“SME” >

Инвестиционен приоритет c (iv) към ТЦ 6
(КФ): предприемане на действия за подобряване
на градската среда, ревитализиране на градове,
регенериране и обеззаразяване на промишлени
зони (включително зони в процес на
преобразуване), намаляване на замърсяването на
въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на
шумовото замърсяване

2.А.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и
очаквани резултати
(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
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Идентификация

<2A.1.1 type="N" input="G"“SME >

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1
Специфична цел

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME >

Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез
понижаване нивата на емисиите на ФПЧ10 /NOx
Резултатите,
които държавата
членка се стреми
да постигне с
подкрепа
от
Съюза

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M“SME ">

Съгласно националното законодателство, транспониращо
изцяло Директива 2008/50/ЕО относно качеството на
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, в
случаите, когато в даден район общата маса на емисиите
довежда до превишаване на нормите за замърсители в
атмосферния въздух, кметовете на общините разработват, а
общинските съвети приемат програми за намаляване
нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените
норми в установените за целта срокове. Програмите са
задължителни за изпълнение и включват цели (мерки за
намаляване на нивата на замърсители), етапи и срокове за
тяхното постигане; средства за обезпечаване на
програмата; система за отчет и контрол за изпълнението и
система за оценка на резултатите. За изпълнението и
контрола на програмите отговаря кметът на съответната
община.
Kъм момента 29 общини са с нарушено качество на
въздуха по показател ФПЧ10. За тези общини са
разработени и се изпълняват програми за намаляване на
замърсителите и достигане на установените норми. Срокът
за действие на програмите е края на 2013, 2014 или на 2015
г.
В резултат на предварителен преглед на общинските
програми, става ясно, че предлаганите мерки за намаляване
на емисиите на ФПЧ10 не допринасят достатъчно за
достигане на утвърдените норми в установените срокове.
Основните проблеми във връзка с качеството на въздуха са:
- наднормени нива на ФПЧ10 – в почти всички големи
населени места, където основните източници на
замърсяване са битовото отопление през зимния сезон и
транспортът, и в определени случаи – различни
индустриални източници на емисии;
- превишение на нормите за съдържание на азотен диоксид
в атмосферния въздух в две общини в страната – Столична
и Пловдив.
Към приноса на транспорта, в повечето случаи, програмите
отчитат, освен емисиите от двигателите на моторните
превозни средства и емисиите на ФПЧ10 от унос на прахови
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частици от пътните настилки (т.н. вторично разпрашаване).
Всички общини, експлоатиращи обществен градски
автотранспорт, съобщават за преобладаващ брой остарели
превозни средства, като наличните автобуси в по-голямата
си част са амортизирани; с надвишен експлоатационен
период; бракувани; спрени от движение или предстои брак;
с голям разход на гориво; с дизелово гориво и не
притежават сертификат за екологичност.
Следва да се отбележи, че срещу България има стартирана
процедура по нарушение № 2010/2109 във връзка с
неизпълнение на задълженията на България съгласно чл.
13, пар. 1, чл. 23, пар. 1 и Приложение XI от Директива
2008/50/ЕО.
По тази ос ще се финансира преглед и анализ на
общинските програми с цел включване на адекватни към
местните условия мерки за подобряването на качеството на
въздуха. Ще се подпомага и преработка на общинските
програми в контекста на заключенията от извършения
анализ, както и изграждането, при необходимост, на
системи за ранно предупреждение за замърсяване на
атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични
условия.
Сред мерките, които ще бъдат финансирани по тази ос са
такива за осигуряване на многофункционална почистваща
техника за трайно и постоянно отнемане на праховите
частици в населените места и такива, свързани с
намаляване на емисиите на замърсители от превозните
средства на обществения градски транспорт.
В допълнение, подкрепата по тази ос ще бъде насочена и
към изпълнението на демонстрационни/пилотни проекти.
Очакваният резултат по тази ос е намаляване на
количеството на ФПЧ10 и NOx, с което ще се подпомогне
привеждането в съответствие с изискванията на
законодателството.
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Таблица 3: Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Идентифик
ация

<2A.1.4
type="S"
maxlength="
5" input="M"
“SME” >

Намаляване
замърсяване
то на
атмосферния
въздух чрез
понижаване
нивата на
емисиите на
ФПЧ10 / NOx
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Показател

<2A.1.5
type="S"
maxlength="255"
input="M"“SME” >

Намалени емисии на
ФПЧ10 /NOx

Мерна единица

<2A.1.6
type="S"
input="M”” SME">

Емисии на ФПЧ10/
NOx

Категория
региони
(когато
уместно)
<2A.1.7
type="S"
input="S"
“SME” >

По-слабо
развит
регион

Базова стойност

стойност63

Базисна
година

Целева
(2023 г.)

<2A.1.9
type="N'
input="M"“SM
E”>

Количествени <2A.1.10
type="N" input="M">

Източник
данните

на

Честота
отчитане

на

е
Количествени
<2A.1.8
type="N"
input="M"“SME” >
Качествени <2A.1.8
type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME”

Базовата стойност
ще бъде
определена въз
основа на данни,
получени в
годината преди
стартиране на
интервенцията

За базисна
година ще се
вземе
годината
преди
стартиране
на
интервенцият
а

Качествени
<2A.1.10
type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME” >

Намаление спрямо
базовата стойност

<2A.1.11
type="S"
maxlength="200"
input="M"“SME
”>

Данни от
изчисления и
дисперсионно
моделиране на
емисиите (в
случаите,
когато е
приложимо)

<2A.1.12
type="S"
maxlength="10
0" input="M"
“SME” >

Еднократно в
окончателния
доклад по
ОПОС

За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.
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Таблица 4: Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за
резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)
НЕПРИЛОЖИМО
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Идентификац
ия

Специфични
за
програмата
<2A.1.13
type="S"
maxlength="5"
input="M">
Общи
<2A.1.13
type="S"
input="S">

64
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Показател

Специфични за
програмата <2A.1.14
type="S"
maxlength="255"
input="M">
Общи <2A.1.14 type="S"
input="S">

Категория
региони

<2A.1.15
type="S"
input="S">

Мерна единица
за показател

Специфични за
програмата
<2A.1.16
type="S"
input="M">
Общи <2A.1.16
type="S"
input="S">

Общ показател за
изпълнението,
използван
като
основа
за
определяне
на
целеви стойности

Специфични
програмата
<2A.1.17
type="S"
input="M">

за

Общи <2A.1.17
type="S"
input="S">

Базова
стойност
M

Ж

О

Общи
показате
ли
за
изпълнени
ето
<2A.1.18
type="S"
input="S"
>

Мерна
единица
базовата
целевата
стойност

за
и

Количествен
и
<2A.1.19
type="S"
input="M">
Общи
<2A.1.19
type="S"
input="G">

Базова
година

Целева
стойност64
(2023 г.)
M

<2A.1.20
type="N'
input="M
">

Ж

Източник
на
данните

Честота на
отчитане

О

Количествени
<2A.1.21
type="N"
input="M">
Качествени
<2A.1.21
type="S"
maxlength="10
0" input="M">

<2A.1.22
type="S"
maxlength
="200"
input="M
">

<2A.1.23
type="S"
maxlength="
100"
input="M">

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите.
Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те
могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол,
базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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Таблица 4a: Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на
специфичната цел - НЕПРИЛОЖИМО
(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)
(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета65)
Показател
Идентификац
ия

Специфични
за
програмата
<2A.1.24
type="S"
maxlength="5
" input="M">
Общи
<2A.1.24
type="S"
input="S">

65

66
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Мерна единица
за показател

Общ показател за
изпълнението,
използван
като
основа
за
определяне
на
целеви стойности

Базова
стойност

Общи
показате
ли
за
изпълнени
ето
<2A.1.28
type="S"
input="S"
>

Специфични за
програмата <2A.1.25
type="S"
maxlength="255"
input="M">

Специфични за
програмата
<2A.1.26
type="S"
input="M">

Специфични
програмата
<2A.1.27
type="S"
input="M">

за

Общи <2A.1.25 type="S"
input="S">

Общи <2A.1.26
type="S"
input="S">

Общи <2A.1.27
type="S"
input="S">

M

Ж

О

Мерна
единица
базовата
целевата
стойност

за
и

Количествен
и
<2A.1.29
type="S"
input="M">
Общи
<2A.1.29
type="S"
input="G">

Базова
година

Целева
66
стойност
(2023 г.)
M

<2A.1.30
type="N'
input="M
">

Ж

Източник
на
данните

Честота на
отчитане

<2A.1.32
type="S"
maxlength
="200"
input="M
">

<2A.1.33
type="S"
maxlength="
100"
input="M">

О

Количествени
<2A.1.31
type="N"
input="M">
Качествени
<2A.1.31
type="S"
maxlength="10
0" input="M">

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата
показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за
специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за
резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат
обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже
+ жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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2.А.6. Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния
приоритет
(по инвестиционни приоритети)
2.А.6.1

Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат
подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните
цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните
целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)

Инвестиционен
приоритет

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет c (iv) към ТЦ 6 (КФ):
предприемане на действия за подобряване на градската
среда, ревитализиране на градове, регенериране и
обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в
процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на
въздуха и насърчаване на мерки
за намаляване на
шумовото замърсяване

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17 500" input="M">

Мерки, насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух, в т.ч.:

BG

•

преглед и анализ на общинските програми за качеството на атмосферния
въздух – определяне на източниците на емисии, инвентаризация на
емисиите на замърсители от тези източници, моделна оценка, мерки за
постигане на съответствие и пр.;

•

подпомагане на компетентните органи при изготвянето/преработването,
изпълнението и контрола на общинските програми и мониторинга на
качеството на атмосферния въздух, в т. ч. определяне на източниците на
емисии, инвентаризация на емисиите на замърсители от тези източници,
моделна оценка и прилагане на адекватни към местните условия мерки за
подобряването на качеството на въздуха;

•

осигуряване на многофункционална почистваща техника (вкл. за
измиване на пътни платна, площади и тротоари) за трайно и постоянно
отнемане на праховите частици;

•

мерки, свързани с намаляване на емисиите на замърсители от превозните
средства на обществения градски транспорт в т.ч. намаляване
използването на конвенционалните горива в обществения транспорт;
замяна на изпускателните устройства (retrofitting) на превозните средства
за градски транспорт;

•

изграждане, при необходимост, на системи за ранно предупреждение за
замърсяване на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични
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условия в контекста на анализа на общинските програми;
•

изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти, свързани с мерки за
подобряването на качеството на въздуха в т.ч. за развитие на
алтернативни начини за придвижване;

Бенефициенти: структури на централната администрация, общини, юридически
лица със стопанска и с нестопанска цел. При предоставяне на средствата по тази
приоритетна ос ще се използва и възможността за прилагане на финансови
инструменти за дейности, отговарящи на условията по чл. 37 от Регламент (ЕС)
№1303/2013.

2.A.6.2

Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен
приоритет

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет c (iv) към ТЦ 6 (КФ):
предприемане на действия за подобряване на градската среда,
ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на
промишлени зони (включително зони в процес на
преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и
насърчаване на мерки
за намаляване на шумовото
замърсяване

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

Всички операции, финансирани със средства от Европейските структурни и
инвестиционни фондове в рамките на приоритетната ос, са съобразени с
европейското и национално законодателство в областта на околната среда. При
избора на операции освен основните хоризонтални принципи – законност,
партньорство, прозрачност и публичност, ще се спазват и следните принципи:
• Финансиране, основано на ангажиментите по законодателството – ще се
финансират приоритетно проекти, с които ще се подпомогне изпълнението на
ангажиментите на страната по изискванията на европейското и национално
законодателство.

• Устойчивост на инвестициите – за да се гарантира ефективност и
устойчиво въздействие на интервенцията по ОПОС, при избора на операции ще
се предвидят разпоредби, които да гарантират дългосрочността на инвестициите
в областта на качеството на въздуха.
• Интегрираност на инвестициите – ще се финансират дейности, при
изпълнението на които ще се цели ефективност на интервенциите и
интегрираност на инвестициите, вкл. чрез обединяване на мерки за изпълнение на
оста в рамките на един проект.

2.A.6.3 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)
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(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)

Инвестиционен <2A.2.3.1 type="S" input="S">
приоритет
Инвестиционен приоритет c (iv) към ТЦ 6 (КФ):
предприемане на действия за подобряване на градската среда,
ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на
промишлени зони (включително зони в процес на
преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и
насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване
Планирано
използване на
финансови
инструменти

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

Поради предвидените възможности за генериране на приходи и възвръщаемост
на инвестициите, се разглеждат опции дейностите по инвестиционния приоритет
c (iv) да бъдат подкрепяни– чрез финансови инструменти и/или безвъзмездна
финансова помощ.
Конкретният механизъм на финансиране, типът на финансовите инструменти и
предвидената безвъзмездна помощ ще зависят от резултатите от предварителната
оценка за прилагане на финансови инструменти, съгласно чл. 37, ал. 2 от
Регламент (ЕС) №1303/2013.

2.A.6.4 Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Инвестиционен
приоритет

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

Инвестиционен приоритет c (iv) към ТЦ 6 (КФ):
предприемане на действия за подобряване на градската среда,
ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на
промишлени зони (включително зони в процес на
преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и
насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

НЕ СЕ ПЛАНИРА
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2.A.6.5 Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е
целесъобразно — по категории региони
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението
(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е
уместно — за ЕФРР)
Идентифи
кация

Показател

Мерна
единица

Фонд

Категория
региони
(когато
е
уместно)

Целева
(2023 г.)67

M

<2A.2.5.1
type="S"
input="S"
SME >

2.А.7

Източник
на данните

Честота
отчитане

на

<2A.2.5.7
type="S"
maxlength=
"200"
input="M"
SME >

<2A.2.5.8
type="S"
maxlength="100"
input="M" SME
>

О

<2A.2.5.3
type="S"
input="S"
SME >

<2A.2.5.4
type="S"
input="S"
SME >

Прегледан
и/анализир
ани
общински
програми

Брой

Кохезио
нен
фонд

29

МОСВ

Еднократно в
окончателен
доклад
по
ОПОС

Брой
население,
обхванато
от мерките,
за
намаляване
на
емисиите

Брой

Кохезио
нен
фонд

3 500 00068

Доклади
на
бенефицие
нтите

Еднократно в
окончателен
доклад
по
ОПОС

<2A.2.5.2
type="S"
input="S"
SME >

<2A.2.5.5
type="S"
input="S"
SME >

Ж

стойност

<2A.2.5.6 type="N'
input="M" SME >

Социални иновации, транснационално сътрудничество и принос по
тематични цели 1—769

Специфични разпоредби за ЕСФ70, когато е приложимо (по приоритетни оси и когато е
уместно — категории региони): социални иновации, транснационално сътрудничество
и принос от ЕСФ по тематични цели 1—7.
67

68

69
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За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева
стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени)
или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в
повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
Население в 29-те общините с нарушено качество на атмосферния въздух (източник на данни –
НСИ)
Само за програми, подкрепяни от ЕСФ.
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Описание на приноса на планираните действия по приоритетната ос за:
– социалните иновации (ако не са включени в специално предвидена за тях
приоритетна ос);
– транснационалното сътрудничество (ако не е включено в специално
предвидена за него приоритетна ос);
– тематични цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент
(ЕС) № 1303/2013.

Приоритетна ос

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО

70
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За ЕСФ списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които е определена целева
стойност, и всички специфични за програмата показателите за изпълнението.
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Рамка на изпълнението

2.А.8

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка v) и приложение II към Регламент (EС) № 1303/2013)
Таблица 6: Рамка на изпълнението на приоритетната ос
(по фондове и, за ЕФРР и ЕСФ, по категории региони)71
Приори
тетна
ос

Вид
показател
(Основна
стъпка за
изпълнени
ето,
финансов
показател,
показател
за
изпълнени
ето
или
когато е
целесъобра
зно
—
показател
за
резултати
те)

<2A.4.1
type="S"
input="S"
71

72

73

BG

<2A.4.2
type="S"

Идент
ифика
ция

Стъпка
за
изпълне

Показател
или
основна
стъпка
за
изпълнението

Стъпка за
изпълнение или
финансов

Мерна
единица,
когато
е
целесъобразн
о

Стъпка за
изпълнение или
финансов

Фонд

Категория
региони

Етапна цел за
2018 г. 72 .

Крайна цел
(2023 г.)73

Източник

на

данните
М

<2A.4.6
type="S
"
input="

<2A.4.7
type="S"

Ж

О

<2A.4.8 type="S"
maxlength="255"

M

Ж

Обяснение
за
значението
на
показателя,
по
целесъобразност

О

Стъпка за
изпълнение или
финансов

Стъпка за
изпълнение или
финансов

<2A.4.11
type="S"
maxlength="500"

Когато ИМЗ се изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, етапните цели и целите на ИМЗ трябва да бъдат разграничени от другите етапни цели и цели за
приоритетната ос в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като средствата за
ИМЗ (специално разпределени средства и съответната подкрепа от ЕСФ) са изключени от резерва за изпълнение.
Етапните цели могат да бъдат представени общо (мъже+жени) или разпределени по пол. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.
Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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>

input="S">

ние или
финанс
ов
показа
тел
<2A.4.3
type="S
"
maxleng
th="5"
input="
M">

показател
<2A.4.4 type="S"
maxlength="255"
input="M">
Изпълнение или
резултат
<2A.4.4 type="S"
input="G"
or
“M”>

показател<2A.
4.5 type="S"
input="M">

S">

input="S">

input="M">

Изпълнение или
резултат<2A.
4.5
type="S"
input="G" or
“M”>

показател
<2A.4.9
type="S"
input="M">
Изпълнение или
резултат
<2A.4.8
type="S"
input="M">

показател
<2A.4.10
type="S"
maxlength="200"
input="M">

input="M">

Изпълнение или
резултат
<2A.4.10
type="S"
input=“M”>

Изпълне
ние или
резулта
т<2A.4.
3
type="S
"
input="
S">

Подобря
ване
качеств
ото на
атмосфе
рния
въздух

Финансов
показател

Общ размер на
сертифицирани
те разходи от
Сертифициращ
ия орган

Евро

КФ

3 500 000

50 000
000

УО

Подобря
ване
качеств
ото на
атмосфе
рния
въздух

Показател
за
изпълнени
е

Брой
население,
обхванато от
мерките,
за
намаляване на
емисиите

брой

КФ

Най-малко

3 500
000

УО

BG

1 200 000
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Етапната цел е
заложена на база
опита
от
програмен период
2007 – 2013 г.

Крайната
цел:
население в 29-те
общините
с
нарушено
качество
на
атмосферния
въздух (източник
на данни – НСИ)

BG

Етапната
цел
отчита проектната
готовност
на
някои
от
общините
с
нарушено
качество
на
атмосферния
въздух.

Допълнителна информация за качествени показатели относно създаването на рамката на изпълнението
(незадължително)
<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

BG
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Категории интервенции

2.А.9

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз
основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на
подкрепата от Съюза.
Таблици 7—11: Категории интервенции74
(по фондове и категории региони, ако приоритетна ос обхваща повече от един
фонд/категория региони)
Таблица 7: Измерение 1 – Област на интервенция
Фонд

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.1.3 type="S"
Decision=N>

input="S"

Подобряване качеството на
атмосферния въздух

Код

Сума (в евро)

<2A.5.1.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.1.5
type="N"
Decision=N >

083 - Мерки за опазване
чистотата на въздуха

50 000 000

на

input="M"

Таблица 8: Измерение 2 – Форма на финансиране
Фонд

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.2.3 type="S"
Decision=N>

input="S"

Подобряване качеството на
атмосферния въздух

Код

Сума (в евро)

<2A.5.2.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.2.5
type="N"
Decision=N >

01 - Безвъмездна помощ

46 000 000

04 - Подкрепа
инструменти
еквивалент

4 000 000

от финансови
заеми
или

input="M"

Таблица 9: Измерение 3 – Вид територия
Фонд

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.3.3
74
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type="S"

input="S"

Код

Сума (в евро)

<2A.5.3.4 type="S" input="S"

<2A.5.3.5

type="N"

input="M"

Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на
средства от резерва за изпълнение).
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Decision=N>

Decision=N >

Decision=N >

Подобряване качеството на
атмосферния въздух

00 - Неприложимо

50 000 000

Таблица 10: Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение
Фонд

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.4.2 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

Подобряване качеството на
атмосферния въздух

Таблица 11: Измерение

Сума (в евро)

<2A.5.4.4 type="S" input="S"
Decision=N >

<2A.5.4.5
type="N"
Decision=N >

00 - Неприложимо

50 000 000

6 – Допълнителна тема за ЕСФ75 (само за ЕСФ)

Фонд

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.5.3 type="S"
Decision=N>

Код

input="S"

НЕПРИЛОЖИМО

input="M"

Сума (в евро)

<2A.5.5.4 type="S" input="S"
Decision=N >
НЕПРИЛОЖИМО

<2A.5.5.5
type="N"
Decision=N >

input="M"

НЕПРИЛОЖИМО

2.A.10 Резюме на планираното използване на техническа помощ, включващо при
необходимост действията за укрепване на административния капацитет на
органите, които участват в управлението и контрола на програмите, и на
бенефициерите (когато е целесъобразно)
(по приоритетни оси)
(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)

Приоритетна ос

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">
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Когато е целесъобразно, включва количествена информация за приноса на ЕСФ по тематичните
цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

120

BG

2.Б Описание на приоритетните оси, засягащи техническа помощ
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в) от Регламент (EС)
№ 1303/2013)
2.Б.1 Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос за техническа помощ)
Идентификация
приоритетната ос

на

Наименование
приоритетната ос

на

2.Б.2

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

ПРИОРИТЕТНА ОС 6
<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Обосновка за определяне на приоритетна ос, включваща повече от
една категория региони (където е приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

НЕПРИЛОЖИМО.

2.Б.3 Фонд и категория региони (повтаря се за всяка комбинация в рамките на
приоритетната ос)
Фонд

<2B.0.4 type="S" input="S">

Европейски фонд за регионално развитие
Категория региони

<2B.0.5 type="S" input="S">

По-слабо развит регион
База за изчисляване <2B.0.6 type="S" input="S">
(общо
допустими
разходи или допустими Общо допустими разходи
публични разходи)

2.Б.4 Специфични цели и очаквани резултати
(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на приоритетната ос)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и ii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
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Идентификация

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Специфична цел 1
Специфична цел

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Укрепване на административния капацитет на отговорните
структури (УО и бенефициентите) с цел ефективно
управление и изпълнение на ОПОС при широка публична
подкрепа

Резултатите,
които
държавата
членка се стреми
да постигне с
подкрепа
от
76
Съюза

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

Резултатите, които ще бъдат постигнати с подкрепа от ЕС по
приоритетна ос 6 „Техническа помощ”, са както следва:
1. Ще бъде укрепен капацитетът на структурите,
ангажирани в управлението и изпълнението на програмата
(вкл. на бенефициентите по програмата), както и
капацитетът на Комитета за наблюдение и на различните
под-комитети и работни групи в рамките на програмата.
2. Ще бъде осигурено популяризиране на фондовете на ЕС
чрез ОПОС 2014 – 2020 сред широката публика и
бенефициентите. Ще бъде осигурена адекватна информация
по отношение на основните аспекти, свързани с
изпълнението на програмата.
3. Ще бъде осигурена подкрепа за приключване на
оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и
приключване на оперативна програма „Околна среда 2014 –
2020 г.“.
Техническата помощ в рамките на ОП ще осигури
необходимата подкрепа за управлението на програмата,
нейното изпълнение, мониторинг, контрол и оценка, както и
за мерки за публичност и популяризиране, за обмяна на опит
и изграждане на капацитет. Всички дейности, свързани с
ефективното администриране на ОП трябва да бъдат в
съответствие с разпоредбите на Общия регламент №
1303/2013 г.
Дейностите са дефинирани въз основа на натрупания опит от
2007-2013 г. Най-голям процент от финансовия ресурс е бил
насочен към осигуряване на техническото обезпечаване на
управлението на ОПОС (40%), следван от дейности по
информация и публичност (23%), дейности, свързани с
процеса на програмиране за периода 2014-2020 (20%),
дейности във връзка с подпомагане изпълнението на
програмата (10%), изграждане на капацитет на звената,
ангажирани с управлението и изпълнението на програмата –
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Изисква се в случаите, когато подкрепата от Съюза за техническа помощ в програмата
надхвърля 15 милиона евро.
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УО и МЗ (7%). В допълнение са одобрени група мерки за
укрепване капацитета на ИАОС във връзка с ангажиментите
й за мониторинг на компонентите на околната среда (31%).
Този опит показва необходимостта от дефиниране на
отделни категории дейности. Предвижда се разработване на
стратегически план за техническа помощ, съгласно който ще
се възприеме стратегически, а не проектно-ориентиран
подход.

2.Б.5

Показатели за резултатите77

Таблица 12: Специфични за програмата показатели за резултатите (по специфични
цели)
(за ЕФРР/ЕСФ/Кохезионен фонд)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка ii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)

Иде
нти
фик
аци
я

<2.
B.2.
1
type
="S
"
max
leng
th="
5"
inpu
t="
M"
>

Показател

78

79

BG

Базова
стойност

Базов
а
годин
а

M Ж О
<2.B.2.2
type="S"
maxlength=
"255"
input="M"
>

Повишен
капацитет
на
Управлява
щия орган
за
управление
то
и
изпълнени
77

Мерна
единица

<2.B.2.3
type="S"
input="M">

Дял на
служители
те на УО,
вкл.
регионалн
ите звена,
които са
повишили

Количестве
ни <2.B.2.4
type="N"
input="M">

7179

Целева
стойност78
(2023 г.)

Източник
данните

на

Честота
отчитане

на

MЖ О
<2.B.
2.5
type=
"N'
input=
"M">

Количествен
и
<2.B.2.6
type="N"
input="M">

<2.B.2.7
type="S"
maxlength="20
0" input="M">

<2.B.2.8
type="S"
maxlength="100"
input="M">

Управляващ
орган,
присъствени
списъци,
сертификати,
доклади

Два
пъти
периода

Качествени<
2.B.2.6
type="S"
maxlength="1
00"
input="M">

2013

100

за

2019
2023

Изисква се, когато е обективно оправдано предвид съдържанието на действието и в случаите, в
които подкрепата на Съюза за техническа помощ в програмата надхвърля 15 милиона евро.
Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да
бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите
стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
Базовата стойност представлява делът на служителите, обучени през периода 2007-2013,
отчитайки сливането на УО и Междинното звено за програмен период 2014-2020
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ето
ОПОС

на

своята
компетент
ност в %

Повишен
капацитет
на
бенефици
ентите

Дял на
бенефици
ентите,
които са
повишили
своята
компетент
ност в %

4380

2013

100

Управляващ
орган,
присъствени
списъци,
доклади

Два
пъти
периода

за

2019
2023

2.Б.6 Действия, които ще получат подкрепа, и очакваният им принос за
постигането на специфичните цели (по приоритетни оси)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
2.Б.6.1 Описание на действията, които ще получат подкрепа, и на очаквания им
принос за постигането на специфичните цели
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и iii) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Приоритетна ос

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

1. Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за
управлението и изпълнението на ОП
• Организация и провеждане на срещите на Комитета за наблюдение на ОП.
• Събиране и анализиране на данни за изпълнението на програмата във връзка
с мониторинга и докладването по ОП.
• Финансиране на необходимите човешки ресурси, ангажирани изключително
с изпълнението на стриктно посочени задачи за управлението, изпълнението,
мониторинга, оценката, осигуряването на информация и публичност, контрола и
одита на ОП (в съответствие с разработените национални правила).
• Извършване на одит и контрол на ОП и други разходи, свързани с тях (напр.
разходи, свързани с проверки на място по операциите, изпълнявани в рамките на
ОП).
• Осигуряване на необходимата
управлението и изпълнението на ОП.

материална

база

и

оборудване

за

• Подготовка, организиране и провеждане на обучения за Управляващия
орган на оперативната програма и членовете на Комитета за наблюдение с оглед
укрепване и/или повишаване на капацитета им.
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BG

Базовата стойност е определена като дял на бенефициентите с изпълнени проекти през периода
2007-2013, които се планира да бъдат бенефициенти и през периода 2014-2020
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• Извършване на проучвания, подготовка на експертни доклади,
статистически анализи, тестове и оценки, пилотни проекти, свързани с
управлението на ОП, както и наемане на външна експертна помощ за
подобряване системата за управление и изпълнение на ОП, а също и за
подготовка на програмни, стратегически и други необходими документи за
настоящия и следващия програмен период.
• Извършване на оценки на ОП.
• Осигуряване на външна експертна помощ, в т.ч. и по изготвяне на
необходимия пакет документи, за затваряне на програмен период 2007-2013 г. и
затваряне на програмен период 2014 – 2020 г., съгл. изискванията на ЕК, вкл.
допълнителни външни анализи, одити, проверки.
• Работни срещи (в рамките на ЕС) във връзка с приключване на програмните
периоди – командировки, посещения на чуждестранни експерти, представители
на други ДЧ, представители на ЕК.
• Оказване на методическа и експертна подкрепа по отношение затваряне на
нередностите.
• Подготовка, превод и разпространение на документи, свързани с цялостното
управление и изпълнение на ОП.
2. Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за
публичност и популяризиране на ОП
• Подготовка, организиране и изпълнение на Комуникационна стратегия за
ОП, включително предвидените дейности за информация и публичност.
• Създаване и поддържане на интернет страница за ОП, информираща
потенциалните бенефициенти за наличната помощ по програмата и резултатите
от нейното изпълнение.
3. Дейности, насочени към укрепване и повишаване капацитета на
бенефициентите
• Подготовка, организиране и провеждане на семинари, обучения,
информационни дни, информационни кампании за бенефициентите по
приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 5 в подкрепа на подготовката и изпълнението на
проекти.
• Подготовка, организиране и провеждане на обучения, информационни дни,
семинари, информационни кампании за звената за управление на проекти по
съответната приоритетна ос с оглед укрепване и/или повишаване на капацитета
им за провеждане на процедури за избор на изпълнители, договаряне, точно
изпълнение и управление на одобрените проекти, както и по-нататъшна правилна
експлоатация и поддръжка на придобитите активи.
Бенефициенти: Управляващ орган на ОПОС; бенефициенти, идентифицирани в
рамките на приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 5; звена, отговорни за формиране и
прилагане на политиките по околна среда и изменение на климата, в структурата
на МОСВ.
2.Б.6.2 Показатели за изпълнението, които се очаква да допринесат за постигане
на резултатите (по приоритетни оси)

BG
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(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка iv) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Таблица 13: Показатели за изпълнението (по приоритетни оси)
(за ЕФРР/ЕСФ/Кохезионен фонд)
Идентификаци
я

Показател

Мерна
единица

Целева
(2023 г.)81

стойност

Източник
данните

на

(незадължително)
M Ж
<2.B.3.2.1
type="S"
maxlength="5"
input="M">

<2.B.2.2.2 type="S"
maxlength="255"
input="M">

Брой
обучени
служители от УО
Брой
обучени
служители
от
бенефициентите

81
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<2.B.3.2.3
type="S"
input="M">

Брой

О

<2.B.3.2.4 type="N'
input="M">

Най-малко 35

Брой

Най-малко 120

<2.B.3.2.5
type="S"
maxlength="200"
input="M">

МОСВ, Списък с
участници
Списък
участници

с

Целеви стойности за показателите за изпълнението в рамките на техническата помощ са
незадължителни. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже +
жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.
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2.Б.7 Категории интервенции (по приоритетни оси)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка v) от Регламент
(EС) № 1303/2013)
Съответните категории интервенции въз основа на номенклатура, приета от Комисията,
и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.
Таблици 14—16: Категории интервенции82
Таблица 14: Измерение 1 – Област на интервенция
Категория региони: <type="S" input="S">
Сума (в евро)

Приоритетна ос

Код

<2B.4.1.1 type="S" input="S" >
Decision=N>

<2B.4.1.2 type="S" input="S">
Decision=N>

<2B.4.1.3 type="N"
Decision=N>

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

121 - Подготовка, изпълнение,
наблюдение и контрол

30 407 027

122 - Оценка и проучвания

5 000 000
5 000 000

123 - Информиране и
комуникация

Таблица 15: Измерение

input="M">

2 – Форма на финансиране

Категория региони: <type="S" input="S">
Сума (в евро)

Приоритетна ос

Код

<2B.4.2.1 type="S" input="S" >
Decision=N>

<2B.4.2.2 type="S" input="S">
Decision=N>

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

01 - Безвъзмездни средства

<2B.4.2.3 type="N"
Decision=N>

input="M">

40 407 027

Таблица 16: Измерение 3 – Вид територия
Категория региони: <type="S" input="S">
Код

<2B.4.3.1 type="S" input="S" >
Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input="S">
Decision=N>

<2B.4.3.3 type="N"
Decision=N>

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

07 - Неприложимо

40 407 027
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Сума (в евро)

Приоритетна ос

input="M">

Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на
средства от резерва за изпълнение).
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РАЗДЕЛ 3 ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Финансови бюджетни кредити от всеки фонд и суми за резерва за изпълнение (в евро)

3.1

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка i) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Таблица 17:
Фонд

<3.1.1
type="S"
input="G"
“SME”>

Категория
региони

<3.1.2
type="S"
input="G"“
SME” >

2014 г.

2015 г.

ЕФРР

В по-слабо
развитите
региони

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

Основно
разпреде
ление83

Резерв
за
изпълнение

Основно
разпреде
ление

Резерв
за
изпълнение

Основно
разпреде
ление

Резерв
за
изпълнение

Основно
разпреде
ление

Резерв
за
изпълнение

Основно
разпреде
ление

Резерв
за
изпълнение

Основно
разпреде
ление

Резерв
за
изпълнение

Основно
разпреде
ление

Резерв
за
изпълнение

Основно
разпреде
ление

Резерв за
изпълнени
е

<3.1.3
type="N"
input="M
" SME” >

<3.1.4
type="N"
input="M"

<3.1.5
type="N"
input="M
" SME” >

<3.1.6
type="N"
input="M"

<3.1.7typ
e="N"
input="M
" SME” >

<3.1.8
type="N"
input="M "

<3.1.9
type="N"
input="M
" SME” >

<3.1.10
type="N"
input="M"”

<3.1.11
type="N"
input="M
" SME” >

<3.1.12
type="N"
input="M"”

<3.1.13
type="N"
input="M
" SME” >

<3.1.14
type="N"
input="M"

<3.1.15
type="N"
input="M
" SME” >

<3.1.16
type="N"
input="M"

<3.1.17
type="N"
input="G
" SME” >

<3.1.18
type="N"
input="G”

TA - “NA”
YEI –“NA”>

(1)

2016 г.

TA - “NA”
YEI –“NA”>

TA - “NA”
YEI –“NA”>

TA - “NA”
YEI –“NA”>

TA - “NA”
YEI –“NA”>

TA - “NA”
YEI –“NA”>

TA - “NA”
YEI –“NA”>

TA - “NA”
YEI
–
“NA”>

42 492
257,00

2 391 423,00

44 668
766,00

2 513 915,00

47 051
177,00

2 647 995 ,00

49 007
764,00

2 758 110,00

50 929
050,00

2 866 238,00

52 804
784,00

2 971 802,00

54 624
537,00

3 074 218,00

341 578
335,00

19 223
701,00

(2)

В
регионите
в преход

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3)

В по-силно
развитите
региони

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4)

Общо

42 492
257,00

2 391 423,00

44 668
766,00

2 513 915,00

47 051
177,00

2 647 995 ,00

49 007
764,00

2 758 110,00

50 929
050,00

2 866 238,00

52 804
784,00

2 971 802,00

54 624
537,00

3 074 218,00

341 578
335,00

19 223
701,00
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Общо разпределени средства (подкрепа от Съюза) минус средствата за резерв за изпълнение.
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ЕСФ84

В по-слабо
развитите
региони

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6)

В
регионите
в преход

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(7)

В по-силно
развитите
региони

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8)

Общо

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Неприложи
мо

Неприло
жимо

(5)

(9)

Специалн
о
разпредел
ени
средства
за ИМЗ

Неприлож
имо

(10)

Кохезионе
н фонд

Неприлож
имо

132 110
270,00

8 432 570,00

139 237
575,00

8 887 505,00

146 967
551,00

9 380 907,00

153 166
413,00

9 776 580,00

158 987
687,00

10 148 150,00

164 968
253,00

10 529 889,00

170 164
941,00

10 861 592,00

1 065 602
690,00

68 017
193,00

(11)

ЕФРР

Специалн
о
разпредел
ени
средства
за
найотдалечен
ите
региони
или
северните
слабо
населени
региони

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(12)

Общо

174 602
527,00

10 823 993,00

183 906
341,00

11 401 420,00

194 018
728,00

12 028 902,00

202 174
177,00

12 534 690,00

209 916
737,00

13 014 388,00

217 773
037,00

13 501 691,00

224 789
478,00

13 935 810,00

1 407 181
025,00

87 240
894,00
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Неприложи
мо

Неприложи
мо

Неприло
жимо

Неприложи
мо

Неприло
жимо

Неприложи
мо

Неприло
жимо

Неприложи
мо

Неприло
жимо

Неприложи
мо

Неприло
жимо

Неприлож
имо

Общо разпределени средства от ЕСФ, включително съответната подкрепа от ЕСФ за ИМЗ. Графите за резерва за изпълнение не включват съответната подкрепа от
ЕСФ за ИМЗ, тъй като тя е изключена от резерва за изпълнение.

129

BG

3.2

Общи финансови бюджетни кредити по фондове и национално съфинансиране (в евро)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

1. В таблицата се определя финансовият план по приоритетни оси.
2. Когато дадена приоритетна ос обхваща повече от един фонд, подкрепата от Съюза и националното участие са разпределени по фондове
с отделен процент на съфинансиране в рамките на приоритетната ос за всеки фонд.
3. Когато приоритетната ос обхваща повече от една категория региони, подкрепата от Съюза и националното участие са разпределени по
категории региони с отделен процент на съфинансиране в рамките на приоритетната ос за всяка категория региони.
4. Приносът на ЕИБ е представен на нивото на приоритетната ос.

Таблица 18а: План за финансиране (в евро)
Приорите
тна ос

Фонд

Категория
региони

Основа за
изчисляване на
подкрепата от
Съюза

Подкрепа от
Съюза

Национал
но
участие

Ориентировъчно
разпределение
националното участие

на

(общо допустими
разходи или
публични
допустими разходи)

Национално
публично
финансиране

85
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Обща
стойност
на
финансиранет
о

Процент на
съфинансир
ане

За
информ
ация

Основно
разпределение
(общо финансиране минус
резерв за изпълнение)

Резерв за изпълнение

Подкрепа от
Съюза

Подкрепа
Съюза

Разме
р на
резерв
а за
изпъл
нение
като
проце
нт от
общат
а
подкр
епа от
Съюза

Участи
е
на
ЕИБ

Национал
но частно
финансир
ане (1)

Национално
участие

от

Национално
участие85

Националното участие се разпределя пропорционално между основното разпределение и резерва за изпълнение.
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<3.2.A.1
type="S"
input="G"
“SME” >

<3.2.A.2
type="S
"
input="
G"“SM
E” >

<3.2.A.3 type="S"
input="G"
“SME” >

(а)

(b) = (c)
+ (d))

(c)

(d)

(e) = (a) + (b)

(f)
=
(a)/(e) (2)

(g)

(h)=(a)-(j)

(i) = (b) –
(k)

(j)

(k)= (b) *
((j)/(a))

(l)
=(j)/(
a)
*100

<3.2.A.5
type="N"
input="M"“S
ME” >

<3.2.A.6
type="N“S
ME” "
input="G"
>

<3.2.A.7
type="N"
input="M"“SM
E” >

<3.2.A.8
type="N"
input="M"
“SME” >

<3.2.A.9
type="N"
input="G“SME
” ">

<3.2.A.10
type="P"
input="G"“S
ME” >

<3.2.A.
11
type="N
"
input="
M"“SM
E” >

<3.2.A.12
type="N"
input="M"
TA - “NA”
YEI –“NA”>

<3.2.A.13
type="N"
input="M"
TA - “NA”
YEI –
“NA”>>

<3.2.A.14
type="N"
input="M" TA “NA” YEI –
“NA”>

<3.2.A.15
type="N"
input="M"”
TA - “NA”
YEI –
“NA”>>

<3.2.A
.16
type="
N"
input=
"G”
TA “NA”
YEI –
“NA”
>

Общо допутими
разходи

1 033 619
883,00

182 403
509,00

182 403
509,00

0,00

1 216 023
392,00

85%

0,00

971 602
690,00

171 459
298,46

62 017
193,00

10 944
210,54

6%

<3.2.A.4 type="S"
input="G"“SME” >

1

КФ

2

ЕФРР

Послаборазвити

Общо допутими
разходи

219 005
009,00

38 647
943,00

38 647
943,00

0,00

257 652
952,00

85%

0,00

205 864
708,00

36 329
066,34

13 140
301,00

2 318
876,66

6%

3

ЕФРР

Послаборазвити

Общо допутими
разходи

101 390
000,00

17 892
353,00

17 892
353,00

0,00

119 282
353,00

85%

0,00

95 306
600,00

16 818
811,82

6 083
400,00

1 073
541,18

6%

4

КФ

Общо допутими
разходи

50 000
000,00

8 823
529,00

8 823
529,00

0,00

58 823
529,00

85%

0,00

47 000
000,00

8 294
117,26

3 000
000,00

529
411,74

6%

5

КФ

Общо допутими
разходи

50 000
000,00

8 823
529,00

8 823
529,00

0,00

58 823
529,00

85%

0,00

47 000
000,00

8 294
117,26

3 000
000,00

529
411,74

6%

6

ЕФРР

Общо допутими
разходи

40 407
027,00

7 130
652,00

7 130
652,00

0,00

47 537
679,00

85%

0,00

40 407
027,00

7 130
652,00

0,00

0,00

1 133 619
883,00

200 050
567,00

200 050
567,00

0,00

1 333 670
450,00

85%

0,00

1 065 602
690,00

188 047
532,98

68 017
193,00

12 003
034,02

6%

360 802
036,00

63 670
948,00

63 670
948,00

0,00

424 472
984,00

85%

0,00

341 578
335,00

60 278
530,16

19 223
701,00

3 392
417,84

6%

1 494 421
919,00

263 721
515,00

263 721
515,00

0,00

1 758 143
434,00

85%

0,00

1 407 181
025,00

248 326
063,14

87 240
894,00

15 395
451,86

6%

Общо

КФ

Общо

ЕФРР

Всичко

Послаборазвити

Послаборазвити

(1) Попълва се само когато приоритетните оси са изразени в общи разходи.
(2) В таблицата ставката на съфинансиране може да бъде закръглена към най-близкото цяло число. Точният процент, използван за възстановяване на плащания, е
съотношението (f).

BG

131

BG

Таблица 18б: Инициатива за младежка заетост – специално разпределени средства - ЕСФ и ИМЗ86 (когато е целесъобразно)
Фонд87

Категория
региони

Основа
за
изчисляване
на
подкрепата
от Съюза

Подкрепа
от Съюза
(а)

Националн
о участие
(b) = (c) +
(d)

(общо
допустими
разходи или
публични
допустими
разходи)

86
87

BG

<3.2.B.1
type="S"
input="G">

<3.2.B.2
type="S"
input="G">

1

Специално
разпределен
и средства за
ИМЗ

Неприложи
мо

2

Съответна
подкрепа от
ЕСФ

По-слабо
развити
региони

3

Съответна
подкрепа от
ЕСФ

региони
преход

4

Съответна
подкрепа от
ЕСФ

По-силно
развити
региони

5.

ОБЩО:
[Част
от]
приоритетна

[Трябва да е
равно
на
[част
от]

<3.2.B.3
type="S"
input="G">

Ориентировъчно
националното участие

разпределение

на

Обща
стойност
финансирането

на

(e) = (a) + (b)
Национално публично
финансиране

Процент
съфинансиране

на

(f) = (a)/(e) (2)

Национално частно финансиране
(d) (1)

(c)

<3.2.B.1
type="N"
input="M">

<3.2.B.4
type="N"
input="G">

<3.2.B.5
type="N"
input="M">

0

<3.2.B.6 type="N" input="M">

<3.2.B.7
input="G">

type="N"

<3.2.B.8
input="G">

type="P"

100 %

в

Сума (1:4)

Сума (1:4)

Попълва се за всяка (част от) приоритетна ос, с която се прилага ИМЗ.
ИМЗ (специално разпределени средства и съответна подкрепа от ЕСФ) се счита за фонд и се явява като отделен ред дори ако е част от дадена приоритетна ос.
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ос ИМЗ

6.

приоритетна
ос 3]

Дял от ЕСФ
за по-слабо
развити
региони

<3.2.c.11
type="P"
input="G">

2/сума (2:4)
7.

Дял от ЕСФ
за региони в
преход

<3.2.c.13
type="P"
input="G">

3/сума (2:4)
8.

Дял от ЕСФ
за по-силно
развити
региони

<3.2.c.14
type="P"
input="G">

4/сума (2:4)

(1) Попълва се само когато приоритетните оси са изразени в общи разходи.
(2) В таблицата ставката на съфинансиране може да бъде закръглена към най-близкото цяло число. Точният процент, използван за възстановяване на плащания, е
съотношението (f).
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Таблица 18в: Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели (в евро)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Приоритетна
ос

Фонд88

Категория
региони

Тематична цел

Подкрепа
Съюза

<3.2.C.1
type="S"
input="G">

<3.2.C.2
type="S"
input="G">

<3.2.C.3 type="S"
input="G">

<3.2.C.4 type="S" input="G">

<3.2.C.5 type="N"
input="M">

1

КФ

ТЦ 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност“

2

ЕФРР

По-слаборазвити

3

ЕФРР

По-слаборазвити

4
5

от

Национално участие

Обща стойност на
финансирането

<3.2.C.6 type="N"
input="M">

<3.2.C.7 type="N"
input="M">

1 033 619 883,00

182 403 509,00

1 216 023 392,00

ТЦ 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност“

219 005 009,00

38 647 943,00

257 652 952,00

ТЦ 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност“

101 390 000,00

17 892 353,00

119 282 353,00

КФ

ТЦ 5 „Насърчаване на адаптацията към изменението
на климата и превенцията и управлението на риска”

50 000 000,00

8 823 529,00

58 823 529,00

КФ

ТЦ 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност“

50 000 000,00

8 823 529,00

58 823 529,00

1 454 014 892,00

256 590 863,00

1 710 605 755,00

ВСИЧКО

Таблица 19: Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата
(Позоваване: член 27, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)89
88
89

BG

За целите на настоящата таблица ИМЗ (специално разпределени средства и съответна подкрепа от ЕСФ) се счита за фонд.
Тази таблица се създава автоматично въз основа на таблиците за категориите интервенции по всяка приоритетна ос.
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Приоритетна ос

Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще
бъде използвана за цели във връзка с изменението
на климата (в евро)

Дял от общия размер на средствата, разпределени за
оперативната програма (%)

<3.2.C.8 type="S" input="G">

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

ОБЩО

BG

1

31 008 596,60

2,07%

2

26 000 000,00

1,74%

3

40 556 000,00

2,71%

4

50 000 000,00

3,35%

5

20 000 000,00

1,34%

167 564 596,60

11,21%
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РАЗДЕЛ 4

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

(Позоваване: член 96, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
Описание на интегрирания подход за териториално развитие, като се вземат
предвид съдържанието и целите на оперативната програма с оглед на
споразумението за партньорство и като се представят начините, по които той
допринася за постигането на целите на оперативната програма и очакваните
резултати
<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

Териториалният обхват на ОПОС 2014–2020 г. е територията на цялата страната –
всички региони (NUTS II), които са категоризирани като по-слаборазвити региони
(less developed regions). В страната се разработват Регионални планове за развитие
на районите за планиране. В тях ясно се очертават различията в заетостта,
доходите и изградената инфраструктура, в резултат на разнообразните природни
условия, вече изградените социално-икономически структури, както и динамиката
на развитие на отделните териториално-административни единици. Съгласно
Становището на службите на Комисията относно разработването на споразумение
за партньорство и програми в България за периода 2014—2020 г. Северозападният
регион за планиране е най-бедният в ЕС с БВП на глава от населението само 27 %
от средния за ЕС (Евростат 2009). Неговият План за развитие показва, че въпреки
че през него преминават два от трансевропейските транспортни коридори, районът
е изключително слабо развит в социално-икономическо отношение.
През 2014-2020 г. регионалната политика ще бъде насочена към корекция на
процесите на развитие на районите на страната с оглед преодоляване на
изоставането в развитието им, решаване на проблеми от социално-икономически и
инфраструктурен характер, разкриване на капацитета на местния потенциал за
развитие и подобряване пазарната устойчивост на местните икономически
субекти, съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната
ефективност, както и превенция и управление на риска и използване на потенциала
на културното наследство.
България предвижда постепенно изграждане на структури и институционален
капацитет и създаването на механизми за прилагане на интегрирани териториални
инвестиции. Пилотният проект за прилагане на ИТИ се предвижда да се осъществи
в Северозападния район, като ще се осъществява въз основа на Интегрирана
стратегия за териториално развитие на Северозападен район за периода 2014 –
2020. Същата се базира на одобрения Регионален план за развитие на
Северозападния район за периода 2014-2020 като ще доразвива и конкретизира
пакета от действия, които ще получат финансиране от ЕСИФ с цел постигане на
устойчиво и приобщаващо развитие на територията на района.
Основните инвестиции се планира да бъдат насочени към икономическо
съживяване на региона чрез инвестиции в повишаване на конкурентоспособността
на предприятията, развитие на предприемачеството и промишлеността,
агробизнес, туризъм чрез опазване и развитие на културно-историческото
наследство, както и инвестиции в социалната сфера. Акцентът ще бъде поставен
върху използване на местния потенциал при отчитане на основните
предизвикателства и проблеми в региона.
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В тази връзка ОПОС 2014-2020 г. планира насърчаване активността на
потенциалните бенефициенти при подготовката и изпълнението на проекти в послабо развитите региони в страната, както по райони за планиране, така и на пониско NUTS ниво.
4.1

Ръководено от общностите местно развитие (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква а) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Описание на подхода за използване на инструментите на ръководеното от
общностите местно развитие и принципите за определяне на областите, в които те
ще бъдат приложени
<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

ОПОС 2014-2020 г. предвижда използване на подхода „Водено от общността
местно развитие“ (ВОМР) за изпълнение на дейности за мрежата Натура 2000,
както чрез вече създадените местни инициативни групи (МИГ) в Програмата за
развитие на селските райони 2007 – 2013 и Местните инициативни рибарски групи
(МИРГ) в Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство, така и чрез
новите групи, които ще бъдат създадени през периода 2014 – 2020 г. На базата на
съществуващия опит в страната за периода 2007-2013 г., е заявена категорична
подкрепа в посока продължаване и надграждане на прилагането на подобен подход.
Очевидно е предимството на подхода „отдолу-нагоре“, предвид факта, че местните
публични и частни организации познават в най-голяма степен както
предизвикателствата, така и предимствата в съответната територия.
Основните предизвикателства, с които ще се борят местните групи през програмен
период 2014-2020 г., засягат необходимостта от създаване на заетост, вкл.
алтернативна и използване на местния потенциал за растеж. Използването на
местните групи ще позволи да се постигне концентрация на такива интервенции,
които имат най-голяма добавена стойност за преодоляване на социалните и
икономическите различия. Приоритет на национално ниво, посочен в
Споразумението за партньорство и имащ отношение към мрежата Натура 2000,
чието реализиране ще се осъществява по подхода ВОМР е „Интегриран подход към
околната среда, чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на
ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за
използване на потенциала на културното наследство“.
През програмен период 2014-2020 г. ВОМР ще се прилага и чрез многофондово
финансиране в територии със специфични характеристики. Ще бъде осигурено
финансиране от ЕЗФРСР, ЕФМДР, ЕСФ и ЕФРР. Средства от ЕФРР по
приоритетна ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ ще бъдат осигурени с цел
обезпечаване изпълнението на мерки от НПРД чрез местните групи.
В ОПОС 2014- 2020 г. подходът за прилагане на принципа ВОМР ще включва от
една страна финансиране на бенефициенти (напр. юридически лица с нестопанска
цел, общини), които кандидатстват за осигуряване на финансов ресурс през
местните групи при условие, че Стратегиите за водено от общностите местно
развитие включат допустими дейности от НПРД с източник на финансиране ОПОС
2014 – 2020 г. От друга страна със средства от ОПОС 2014 – 2020 г. ще се
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финансират дейности, целящи повишаване на информираността, разбирането и
познанията на заинтересованите страни, представяне на възможностите за
финансиране на проекти, както и изграждане капацитета за планиране и
програмиране на развитието и управлението на мрежата Натура 2000 като местните
групи ще са една от целевите групи.
Така например със средства от ОПОС ще бъдат планирани и проведени 3
последователни национални информационни кампании, които ще насочат
вниманието и интереса на заинтересованите страни към възможностите,
предоставяни от мрежата Натура 2000. Кампаниите ще засегнат всички
заинтересовани страни, вкл. и местните групи.
Друга възможност за повишаване на информираността и разбирането на мрежата
Натура 2000 от местните групи е при провеждането на поддържащи
информационни кампании отново в рамките на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014 –
2020 г. След проучване на потребностите от информация, специална кампания
може да бъде насочена към местните групи за включване на мерки от НПРД с
финансиране от ОПОС 2014 – 2020 г. в съответните Стратегии.
В допълнение МОСВ следва да организира и провежда годишен национален форум
по актуални теми свързани с Натура 2000, където участие могат да вземат
представители на местните групи, както и ЮЛНЦ, общини и др., които са
бенефициенти по Стратегиите за местно развитие.
Планира се повишаване на капацитета на заинтересованите страни за планиране и
програмиране на развитието и управлението на мрежата Натура 2000. В тази връзка
следва да се проведат специализирани обучения като целева група на такива
обучения могат да са органите, отговорни за управление на защитените зони и
местни групи, които са включили/предвиждат да включат в Стратегиите си за
местно развитие, дейности, които ще се финансират от ОПОС 2014 -2020.
Промотирането на възможности за финансиране на проекти, свързани с Натура
2000, ще засегне всички бенефициенти, които кандидатстват за финансиране и по
Стратегиите на местните групи.
При условие, че Стратегиите за водено от общностите местно развитие включат
мерки от НПРД с източник на финансиране ОПОС 2014 – 2020 г., оперативната
програма ще има основание за предоставяне на финансов ресурс по проекти,
кандидатстващи по покани, публикувани от дадената местна група. Финансиране
може да бъде осигурено например за мерки като инвестиции в консервационни
дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и
природни местообитания и за изграждане на специфична инфраструктура за
съществуващи обекти с цел намаляване на въздействието от тяхната експлоатация
върху природозащитното състояние на видове и природни местообитания.
Съгласно Споразуменитето за партньорство многофондово финансиране е
допустимо за територии със специфични характеристики. Такива територии са
крайбрежните (Черноморски и Дунавски), планинските, граничните територии и
селските територии, териториите в риск - екологичен, демографски и
икономически и териториите за опазване на ландшафта, природните и културни
ценности. Ролята на Министерство на околната среда и водите (МОСВ)/ Звеното за
управление на Натура 2000 може да бъде свързана с издаване на насоки в кои
защитени зони има необходимост от изпълнение на мерки за видове и
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местообитания, които да бъдат заложени в Стратегиите. Стратегиите за местно
развитие подлежат на съгласувателна процедура по реда на ЗООС и ЗБР, както и
конкретните проектни предложения. Правилата за прилагане на механизма за
многофондово финансиране, вкл. кооринацията и изпълнението на ВОМР ще бъде
осъществено чрез изготвянето на специален нормативен акт. С негова помощ ще
бъдат определяни правилата и процедурите за одобрение, координация между
приложимите програми, мониторинг и отчитане на изпълнението на интегрираните
многосекторни стратегии за местно развитие и др. оперативни процеси. До
съгласуването на бъдещия акт МОСВ/ Звеното за управление на Натура 2000
активно ще си взаимодейства с отговорните структури за ПМДР и ПРСР с цел
интегриране на мерки от НПРД в Стратегиите за местно развитие.

4.2

Интегрирани действия за устойчиво градско развитие (когато е
целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква б) от Регламент (EС) № 1303/2013; член 7,
параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент
и на Съвета90)
Когато е целесъобразно — ориентировъчния размер на подкрепата от ЕФРР за
интегрирани действия за устойчиво градско развитие, които трябва да бъдат
прилагани в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1301/2013, и ориентировъчния размер на сумата, отпусната като подкрепа от
ЕСФ за интегрирани действия.
<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

Инвестициите по приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС 2014-2020 г. ще допълват
предвидените инвестиции в рамките на зоните за въздействие за градовете от 1-во
до 3-то и на цялата градска територия в градовете от 4-то ниво от интегрираните
планове за градско възстановяване и развитие, финансирани чрез ОПРР 2014-2020
г.

Таблица 20: Интегрирани действия за устойчиво градско развитие
ориентировъчен размер на подкрепата от ЕФРР и ЕСФ
Фонд

Подкрепа
от
(ориентировъчно)

ЕФРР

(в евро)
<4.2.2 type="S" input="G">
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<4.2.3 type="N" input="M">

и

ЕСФ

–

Дял от общия размер на
средствата, разпределени
от фонда за програмата
<4.2.3 type="P" input="G">

Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по
отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).
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Общо ЕФРР
Общо ЕСФ
ОБЩО ЕФРР + ЕСФ

4.3

Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква в) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Описание на подхода за използване на интегрираните териториални инвестиции
(както е определено в член 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), различни от
случаите по точка 4.2, и ориентировъчния размер на сумата, отпусната за тях по
всяка приоритетна ос.
<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">

НЕПРИЛОЖИМО

Таблица 21: Ориентировъчно разпределение на финансовите средства за
ИТИ, различни от посочените в точка 4.2
(обща сума)
Приоритетна ос
<4.3.2 type="S" input="G"
PA=Y>

Фонд
<4.3.3
type="S"
input="G" PA=Y >

Ориентировъчно
разпределение
на
финансовите средства (подкрепа от Съюза) (в
евро)
<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y >

Общо

4.4

Уредба за междурегионалните и транснационалните действия в
рамките на оперативната програма с бенефициери, намиращи се в поне
още една държава членка (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква г) от Регламент (EС) № 1303/2013)
<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

НЕПРИЛОЖИМО
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4.5 Принос на планираните действия по програмата за осъществяване на
макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни в зависимост от
потребностите на програмния район, посочени от държавата членка (когато е
целесъобразно)
(Когато държавата членка и регионите участват в макрорегионални
стратегии и стратегии за морските басейни)
(Позоваване: член 96, параграф 3, буква д) от Регламент (EС) № 1303/2013)
<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >

България ще продължи да развива активно териториалното сътрудничество, като участва
успешно в програмите за двустранно трансгранично, транснационално и
междурегионално сътрудничество, съвместната програма за развитие на черноморския
басейн и макрорегионалната стратегия на ЕС за Дунавския регион.
Съгласуваността на оперативните програми със стратегията на ЕС за развитието на
Дунавския регион се осъществява посредством създадения с Решение на МС от 2012 г.
Национален координационен механизъм за координация на дейностите по Дунавската
стратегия, който гарантира отразяването на приетите цели по Дунавската стратегия и
дейностите за тяхното постигане в съответните програмни документи за периода 20142020 г.
ОПОС подкрепя активно изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за
развитие на Дунавския регион. Изпълнението на програмата ще допълва в пълна
синергия, но и ясна демаркация приоритетите на Дунавската стратегия, както и
Механизма за свързаност на Европа, програмите за ТГС и транснационална програма
„Дунав“. В тази връзка, в ОПОС ще бъдат включени проекти, които покриват целите на
стратегията, като ще взимат предвид и ще отчитат резултатите и допълнителните нужди
по отношение изпълнението на проектите Дунавски паркове 1.0 и 2.0. Успешното участие
на България в Дунавската стратегия изисква непрекъснато осъществяване на дейности от
различни ведомства и координация между тях за изпълнение на общ план за действие на
всички заинтересовани страни, с ясно дефинирани отговорности и конкретни задачи. Към
настоящия момент са създадени Национален механизъм за координация на участието на
България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. В тази връзка са създадени
съвместни експертни работни групи по специфични цели към Стратегията за изграждане
и поддръжка на инфраструктура, както и за опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие в Дунавския регион.
С изпълнението на мерките по приоритетните оси на програмата ще се допринесе за
изпълнение на приоритетните области 4) Възстановяване и запазване на качеството на
водите, 5) Управление на рисковете за околната среда и 6) Опазване на биологичното
разнообразие, ландшафтите и качеството на въздуха и почвите към цел „Опазване на
околната среда в Дунавския регион“ на Стратегията.
Същевременно оперативната програма ще подкрепя планираните мерки, които следва да
залегнат в Морската стратегия за постигане на добро състояние на Черно море (в процес
на разработване, ще започне своето действие от края на 2015 г.). Рамковата директива за
морска стратегия надгражда изискванията на РДВ по отношение постигане на „доброто
състояние” на морските води и установява политика насочена към постигане и
поддържане на „доброто състояние на морската околна среда” чрез разработване на
морски стратегически план за Черно море. Този план предвижда програми от мерки за
постигане и поддържане на „доброто състояние“ на морската околна среда най-късно до
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2020 г. Морската Директива формулира и една цел с общоевропейско измерение –
определяне и изграждане на представителна мрежа от защитени зони в морските
акватории от Натура 2000. В тази връзка ОПОС ще има синергичен ефект с бъдещи
макрорегионални и морски стратегии на ЕС.

BG

142

BG

РАЗДЕЛ 5

СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГЕОГРАФСКИ РАЙОНИ, КОИТО СА
НАЙ-ТЕЖКО ЗАСЕГНАТИ ОТ БЕДНОСТ, ИЛИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ С
НАЙ-ВИСОК
РИСК
ОТ
ДИСКРИМИНАЦИЯ
ИЛИ
СОЦИАЛНО
ИЗКЛЮЧВАНЕ (КОГАТО Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО)

(Позоваване: член 96, параграф 4, буква а) от Регламент (EС) № 1303/2013)
5.1

Географски райони, които са най-тежко засегнати от бедност/целеви
групи с най-висок риск от дискриминация или социално изключване

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

НЕПРИЛОЖИМО

5.2

Стратегия за работа по специалните потребности на географските
райони, които са най-тежко засегнати от бедност /целевите групи с найвисок риск от дискриминация или социално изключване, и когато е
приложимо — принос за прилагането на интегрирания подход,
определен в споразумението за партньорство

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

НЕПРИЛОЖИМО

Таблица 22: Действия за работа по специалните потребности на географските
райони, които са най-тежко засегнати от бедност /целевите групи с
най-висок риск от дискриминация или социално изключване91
Целева
група/географски
район

Основни видове
планирани
действия
като
част
от
интегриран
подход

Приоритетна ос

Фонд

Категория
региони

Инвестиционен
приоритет

<5.2.2
type="S"
maxlength="255"
input="M"
Decision=N PA=Y
>

<5.2.3type="S"
maxlength=
"1500"
input="M"
Decision=
N
PA=Y >

<5.2.4
type="S"
input="S"
Decision=
PA=Y >

<5.2.6
type="S"
input="S"
Decision=
PA=Y >

<5.2.7
type="S"
input="S"
Decision=
PA=Y >

<5.2.5 type="S"
input="S" PA=Y
>
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Ако програмата обхваща повече от една категория региони, може да е необходимо
разпределение по категории.
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РАЗДЕЛ 6

СПЕЦИФИЧНИ

ПОТРЕБНОСТИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, КОИТО
СТРАДАТ ОТ ТЕЖКИ И ПОСТОЯННИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРИРОДНИ И
ДЕМОГРАФСКИ УСЛОВИЯ (КОГАТО Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО)

(Позоваване: член 96, параграф 4, буква б) от Регламент (EС) № 1303/2013)
<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

НЕПРИЛОЖИМО
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РАЗДЕЛ 7

ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО,
КОНТРОЛА И ОДИТА И РОЛЯ НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТНЬОРИ

(Позоваване: член 96, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
7.1

Съответни органи и организации

(Позоваване: член 96, параграф 5, букви а) и б) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Таблица 23: Съответстващи органи
Орган/организация

Наименование на органа и
отдел или звено

Ръководител
органа/организацията
(длъжност или пост)

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N
“SME” >

<7.1.2 type="S" maxlength= "255"
input="M" Decision=N “SME” >

<7.1.3 type="S"
"255" input="M"
“SME” >

Управляващ орган

Главна дирекция „Оперативна
програма „Околна среда“
(ОПОС) в Министерство на
околната среда и водите

Главен директор

Сертифициращ орган, когато е
приложимо

Дирекция „Национален фонд“
(НФ) в Министерство на
финансите

Директор

Одитен орган

Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от ЕС“ към
министъра на финансите

Изпълнителен директор

Дирекция „Национален фонд“
(НФ) в Министерство на
финансите

Директор

Организация,
към
която
Комисията прави плащания

7.2

на

maxlength=
Decision=N

Привличане на съответните партньори
(Позоваване: член 96, параграф 5, буква в) от Регламент (EС) № 1303/2013)

7.2.1 Предприети действия за привличане на съответните партньори в
подготовката на оперативната програма и ролята на партньорите в
изпълнението, мониторинга и оценката на програмата
<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N “SME”>

Нормативният акт на национално ниво, определящ водещи ведомства за изготвяне
на оперативните програми, е РМС № 328/25.04.2012 г. за одобряване на списък с
тематичните цели, които да бъдат включени в Споразумението за партньорство на
Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и
водещо ведомство за разработването на всяка програма. Съгласно разпоредбите му
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МОСВ е определено за водещо ведомство за разработване на оперативна програма
за околна среда за периода 2014 – 2020 г.
УО на ОПОС включва всички необходими партньори при подготовката и
изпълнението на програмата, предприемайки редица действия за осигуряване на
тясно сътрудничество с компетентни регионални и местни органи, публични
органи, икономически и социални партньори, структури, представляващи
гражданското общество, включително партньорите в областта на опазването на
околната среда, неправителствените организации и организациите, отговарящи за
спазване принципите на равенство и недискриминация.
Изборът на партньорите при изготвянето на оперативната програма се основава на
принципите на партньорство и многостепенно управление при спазване
изискванията на чл. 5 от Общия регламент и изискванията на ПМС № 5/18.01.2012
г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република
България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка
на Европейския съюз за програмния период 2014 – 2020 г.
Сформирането на тематичната работна група (ТРГ) за изготвяне на оперативната
програма е извършено в тясно сътрудничество с публичните органи на национално
и регионално равнище, както и с частния и неправителствения сектор с цел
осигуряване на широка представителност и практически опит. В ТРГ са включени
представители на публични органи на национално равнище, които са задължително
посочени в ПМС № 5/18.01.2012 г. и които имат съществен принос, както за
определяне на демаркация и осигуряване на синергия между оперативните
програми, така и по отношение предоставяне на експертиза по отделните части на
оперативната програма. В ТРГ са включени регионални мрежи и асоциации като
например Националното сдружение на общините в Република България и
Регионалните съвети за развитие поради важната им роля и значение за определяне
на потребностите за развитие и потенциала за растеж на местно и регионално ниво.
Социалните партньори участват с представители в ТРГ в лицето на организации на
работниците като КТ „Подкрепа“, както и организации на работодателите като
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Икономическите
партньори, които са ключови фактори при стимулиране на развитието, иновациите
и конкурентоспособността, участват в ТРГ с организация като Българска стопанска
камара. Членове на ТРГ са и представители на неправителствения сектор. Те
разпространяват предоставената им информация като по този начин изпълняват
представителни функции за голяма група организации в областта на околната среда
и политиките за развитие и предоставят единни позиции на неправителствения
сектор по програмата. За осигуряване на принципите за насърчаване равенството
между мъжете и жените и недопускане на дискриминация в ТРГ са включени
представители на организации като Комисията за защита от дискриминация и
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания. Процесът на сформиране
на РГ протече както следва:
•
•

BG

Изпратени са официални покани до институции/организации, посочени в чл.
5, ал. 4 на ПМС № 5/18.01.2012 г.;
Публикувана е покана за участие на организациите от неправителствения
сектор в ТРГ за изготвяне на оперативна програма за околна среда на
интернет страницата на ОПОС и на Единния информационен портал за обща
информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд
на ЕС в Република България - www.eufunds.bg;
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•

Проведен е избор на неправителствени организации съгласно Механизма за
избор на неправителствените организации, чиито представители да участват
в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и
програмите на Република България за програмен период 2014 – 2020 г.,
утвърден от министъра по управление на средствата от ЕС;

Съгласувана е и одобрена от министъра по управление на средствата от ЕС и от
министъра на околната среда и водите заповед за създаване на работната група, в
която са посочени участниците в ТРГ, техните функции и сроковете за изготвяне на
оперативната програма.
Пълният списък на партньорите, участващи в ТРГ е представен в Раздел 12, т.12.3.
Заповедта за създаване на ТРГ и Вътрешните правила за дейността на ТРГ
регламентират участието на партньорите в процеса на изготвяне на оперативната
програма. Материалите за заседанията и писмените процедури се изпращат по
електронна поща най-късно в срок от 7 работни дни преди датата на заседанията
или преди крайния срок за предоставяне на становища. Всички членове на ТРГ,
представляващи съответните организации/институции, имат правото да изпращат
становища по материалите, които изискват съгласуване.
По време на присъствени заседания членовете на РГ имат възможност свободно да
излагат своите позиции по разглежданите въпроси и предоставените материали.
Изказванията от заседанията се записват и протоколират. Проектът на протокол от
заседанието, включващ и взетите решения, се изпраща до ТРГ по електронен път.
Членовете на ТРГ имат възможност да дадат писмени бележки по проекта на
протокол. Окончателният вариант се изпраща повторно на всички членове и се
публикува на интернет страницата на ОПОС (http://ope.moew.government.bg/bg).
Заседанията на ТРГ се провеждат на удобно за целта място в сгради с осигурен
достъп за хора с увреждания.
Друга възможност за активно участие на партньорите е предоставянето на
конкретни предложения по отношение на текста на оперативната програма както
по официален път, така и по електронна поща.
Основните коментари и препоръки по програмата са свързани със съответствието й
с европейското и национално законодателство, с европейските и национални
стратегически документи; извършването на предварителна и екологична оценка на
оперативната програма; избора на приоритети за финансиране, допустими
дейности, определянето на бенефициенти, определянето на индикатори,
разпределението на финансовия ресурс, прилагането на хоризонталните принципи.
ТРГ се информира за напредъка по общите предварителни условности и тематични
предварителни условности в сектор околна среда и изменение на климата.
За по-качествено изготвяне на оперативната програма, в ТРГ са заложени
механизми като създаване на работни под-групи и включване на външни експерти.
УО на ОПОС използва и други форми за въвличане на партньорите при изготвяне
на програмата извън формата на ТРГ. Организират се срещи по конкретни теми,
изискващи експертиза и широко участие на заинтересованите страни.
Чрез интернет страницата на ОПОС и Единния информационен портал за обща
информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в
Република България е осигурен достъп на заинтересованите страни извън ТРГ до
процеса на изготвяне на оперативната програма. Публикуват се материали от
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заседанията на РГ, анкети по важни теми, отговори на въпроси, касаещи обхвата на
програмата и др. Чрез участието в информационни кампании и разпространението
на печатни материали УО на ОПОС програмата достига до още по-широк кръг от
заинтересовани страни.
Изготвянето на оперативната програма се осъществява чрез отчитане позициите на
партньорите и постигане на съгласие по отделните приоритетни оси.
На базата на опита и „научените уроци“ от програмен период 2007 – 2013 г.
партньорите предоставят препоръки и предложения по отношение на процеса на
програмиране и текстовете на оперативната програма за околна среда за периода
2014 – 2020 г., в т.ч. по отношение изпълнението на ОПОС 2014 – 2020 г.
Принципът на партньорство следва да се прилага и при изпълнението, мониторинга
и оценката на ОП. Участието на идентифицираните при разработването на
програмата партньори е осигурено чрез прерастването на ТРГ в Комитет за
наблюдение (КН). КН на ОПОС изготвя и приема процедурен правилник, съгласно
който има възможност да следи изпълнението на програмата и напредъка към
постигане на нейните цели. Експертният опит на партньорите се използва при
формулирането и одобрението на критерии за оценка на операциите за
финансиране. КН разглежда и съгласува годишните доклади за напредък на
програмата като по този начин гарантира нейното ефективно и качествено
изпълнение. КН следи напредъка по плана за оценка на ОПОС. Достъпът до
информация на партньорите и заинтересованите страни при изпълнението на
програмата се осъществява чрез изпълнение на информационни и комуникационни
мерки, финансирани в рамките на техническа помощ.

7.2.2

Глобални субсидии (за ЕСФ, когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)
<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

НЕПРИЛОЖИМО

7.2.3 Отпускане на средства за изграждане на капацитет (за ЕСФ, когато е
уместно)
(Позоваване: член 6, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)
<7.3.2 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

НЕПРИЛОЖИМО
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РАЗДЕЛ 8

КООРДИНАЦИЯ

МЕЖДУ ФОНДОВЕТЕ, ЕЗФРСР
КООРДИНАЦИЯ
С
ДРУГИ
ИНСТРУМЕНТИ
ЗА
НАЦИОНАЛНИ И НА СЪЮЗА, КАКТО И С ЕИБ

И ЕФМД И
ФИНАНСИРАНЕ,

(Позоваване: член 96, параграф 6, буква а) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Механизмите за осигуряване на координация между фондовете, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за
морско дело и рибарство (ЕФМДР) и други инструменти за финансиране,
национални и на Съюза, както и с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), като
се вземат под внимание съответните разпоредби, определени в общата
стратегическа рамка.
<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

Разработените от Министерството на околната среда и водите Насоки за
интегриране на ПОС и ПИК – фаза програмиране се основават на
законодателните ангажименти на страната в областта на околната среда и
изменението на климата, за изпълнението на които е нужна подкрепа в периода
2014 – 2020 г. В тази връзка демаркацията на дейностите, заложени в отделните
приоритетни оси на ОПОС 2014-2020 г. и в други оперативни програми, е както
следва:
1. Интервенции, свързани с управление на водите:
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•

ОПОС 2014-2020 г. - Приоритетна ос 1 „Води“, подкрепя мерки за
изграждане на ВиК инфраструктура приоритетно в агломерации с над 10 000
екв.ж., определени като приоритетни в ПУРБ и в съответствие с
регионалните генерални планове за ВиК. В рамките на оста ще се финансира
и изготвянето на документи за целите на изпълнението на Рамковата
директива за морската стратегия. Мерките се съфинансират от КФ.

•

ПРСР 2014-2020 г. - Приоритетна област 4Б – мерки, целящи да насърчат
прилагането на методите на биологичното производство и преминаването
към него, както и прилагането на добри земеделски практики за
предотвратяване на замърсяването на водите (Мерки 10 и 11) и Приоритетни
области 3А, 5Б и 6Б - Инвестиции за изграждане, реконструкцията и/или
рехабилитацията на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с
под 2 000 екв.ж. в селските райони и инвестиции за доизграждане, без ново
строителство на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 екв.ж. в
селските райони (мярка 7). Мерките се съфинансират от ЕЗФРСР.

•

ПРСР 2014-2020 – Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ подкрепя
мерки за инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване,
вкл. изграждане на нови и подобряване на съществуващи мрежи в
стопанствата. Мерките се финансират от ЕЗФРСР.

•

ОПРР 2014 – 2020 – Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ подкрепя дейности, свързани с възстановяване на градска среда,
включително улици и други открити пространства, в рамките на зоните за
въздействие на 39-те града от нива 1, 2 и 3, както и на цялата градска
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територия на градовете от 4-то ниво и на цялата градска територия на
градовете от 1-во до 3-то ниво, когато координацията е по отношение на
дейности, свързани с интегриран градски транспорт. Инвестициите във ВиК
инсталации в сградите, паралелно с мерките за енергийна ефективност ще
подкрепят интервенции за насърчаване намаляването на потреблението на
вода в обществени (публични) и частни (многофамилни жилищни) сгради и в
предприятия, както и въвеждане на други водоспестяващи методи,
разработване и прилагане на технологии за рециклиране на води и
повторната им употреба. Мерките се съфинансират от ЕФРР
2. Интервенции, свързани с управление на отпадъците:
•

ОПОС 2014-2020 г. - Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ подкрепя подобряване
управлението на битовите отпадъци в съответствие с йерархията на
управлението на отпадъците. Мерките се съфинансират от ЕФРР.

•

ОПИК 2014-2020 г. - Приоритетна ос 2 „Енергийна и ресурсна ефективност““
подкрепя внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците
като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения;
внедряване на безотпадни технологии, иновационни производствени
материалии повишаване използването на рециклируеми материали;
технологии за производство на „зелени продукти“ и др. във всички сектори
на икономиката. Мерките се съфинансират от ЕФРР.

•

ПРСР 2014-2020 г. - Приоритетна област 4Б – Инвестиции за правилното
съхранение и използване на животински отпадъци (мярка 4) и приоритетна
област 5В – мерките, насочени към инвестициите за изграждане на нови и
реконструкция на съществуващи производствени мощности за преработка на
вторични продукти, отпадъци, остатъци и други суровини в био енергия в
земеделските и горските стопанства и преработвателните предприятия, както
и за инвестиции за улесняване на доставките и използване на възобновяеми
източници на енергия от вторични продукти, отпадъци, остатъци и други
нехранителни суровини за целите на биоикономиката (мерки 4, 6, 8 и 16).
Мерките се съфинансират от ЕЗФРСР.

•

ПМДР 2014-2020 г. - подкрепя мерки за намаляване на замърсяването от
кораби, пристанищни съоръжения, от добива на нефт, газ и др. морски
отпадъци. Мерките се финансират от ЕФМДР.

3. Интервенции, свързани с опазване на биоразнообразието и Натура 2000:
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•

ОПОС 2014-2020 г. – интервенции, свързани приоритетно с управленско
планиране на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000, последващото им
устойчиво управление, както и изграждане, развитие и поддържане на
споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000. Мерките се
съфинансират от ЕФРР.

•

ПМДР 2014-2020 г. – подкрепя мерки от НПРД, съгласно заложеното в нея
разпределение – подкрепя инвестиции в рибарството, насочени към мерки за
опазване на околната среда и намаляване въздействието на риболова върху
морската среда, чрез насърчаване на екоиновациите, разработване и
въвеждане на по-селективни риболовни съоръжения и оборудване. Мерките
се съфинансират от ЕФМДР.
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•

ПРСР 2014-2020 г. – подкрепя мерки от НПРД, съгласно заложеното в нея
разпределение. Ще се финансират мерки под Приоритетна област 4Б – ще
подкрепя планирането и изпълнението на опазващи, поддържащи и
възстановителни дейности в Защитените зони от мрежата Натура 2000,
попадащи в обхвата на Рамковата директива за водите, ще подпомогне и
прилагането на Плана за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г.
(мярка 12) и приоритетна област 4В - инвестиции в развитието на горските
територии и подобряване на жизнеспособността на горите (мярка 8).
Мерките се съфинансират от ЕЗФРСР.

•

ОПРЧР 2014-2020 г. – подкрепя мерки от НПРД, съгласно заложеното в нея
разпределение. Мерките се съфинансират от ЕСФ.

•

ОПДУ 2014 – 2020 г. – подкрепя мерки от НПРД, съгласно заложеното в нея
разпределение – създаване и функциониране на национална структура за
управление изпълнението на НПРД, внедряване на информационни системи
и др. ОПДУ подкрепя дейности за разработване/актуализация на документи,
свързани с провеждане на проучвания, анализи, оценки и др. за интегриране
на изискванията на ПОС и ПИК, укрепване на капацитета и провеждане на
обучения за ефективно изпълнение на ПОС и ПИК. Мерките се
съфинансират от ЕСФ.

•

ОПНОИР 2014 – 2020 г. - подкрепя мерки от НПРД, свързани с екологично
образование и изграждане на капацитет по теми, свързани с Натура 2000,
включително за управление на риска. Мерките се съфинансират от ЕСФ.

•

ПМДР 2014 - 2020 г. – подкрепя мерки от НПРД, съгласно заложеното в нея
разпределение. Мерките се финансират от ЕФМДР.

•

ФМ на ЕИП – по програма „BG03 Биологично разнообразие и екосистеми“
ще бъдат подкрепени разработване на национални методики за биофизичната
оценка на четири основни типа екосистеми извън НАТУРА 2000, както и
оценка на екосистемните услуги. Планирано е създаване на необходимата
функционалност за събиране на съответни данни в поддържаната от ИАОС
Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие.

4. Интервенции, свързани с превенция и управление на риска:
•

ОПОС 2014-2020 г. - ще се подкрепя създаването на Национален център за
управление на водите в реално време, чиято основна задача е да предоставя
необходимата информация за управление на водите и да осигурява
навременно предупреждение при наводнения и засушаване, чрез
използването на нови технологии за оценка на водните ресурси в реално
време. Ще се финансират и мерки за въвеждане на решения за превенция и
управление на риска от наводнения, насочени към укрепване на бреговете в
населените места, вкл. екосистемно базирани решения. Мерките се
съфинансират от КФ.

•

ОПРР 2014-2020 г. - подкрепя мерки, свързани с превенция на риска от
свлачища. Мерките се съфинансират от ЕФРР.

5. Интервенции, свързани с подобряване на качеството на атмосферния
въздух:
•

BG
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програми за КАВ, подпомагане на компетентните органи при
изготвянето/преработването, изпълнението и контрола на общинските
програми и мониторинга на КАВ, осигуряване на многофункционална
почистваща техника за трайно и постоянно отнемане на праховите частици и
посредством намаляване на емисиите на замърсители от превозните средства
на обществения градски транспорт.
•

ОПРР 2014-2020 г. - По приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“, специфична цел „Подобряване на градската мобилност“ е
предвидено да се финансира „разработване и подобряване на системи за
обществен градски транспорт, използващи автобуси, трамваи, тролеи, които
отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от
двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни
източници в градския транспорт“. Мерките се съфинансират от ЕФРР.

•

ОПТТИ 2014-2020 г., приоритетна с 3 „Подобряване на интермодалността
при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”
са предвидени инвестиции за подобряване на инфраструктурата за
интермодалните превози и повишаване качеството на услугите за пътници и
товари. Мерките се финансират от ЕФРР.

•

ПРСР 2014-2020 г. – Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ подкрепя мерки за намаляване на емисиите от
промишлеността за предприятия в сектор „селско стопанство“ и развитието
на основните услуги и обновяване на инфраструктурата в селските райони.
Мерките се съфинансират от ЕЗФРСР.

•

ОПИК 2014-2020 г. - Приоритетна ос 2 „Енергийна и ресурсна ефективност“
подкрепя мерки за повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на
предприятията чрез въвеждане на ниско-въглеродни технологии,
екоиновации. Мерките се съфинансират от ЕФРР.

По отношение на финансиране на мерки от Стратегията на ЕС за Дунавския
регион, ОПОС 2014-2020 г. предвижда подкрепа на дейности, свързани с
превенция/защита от наводнения чрез изпълнение на мерките от Плановете за
управление на риска от наводнения. В рамките на изпълнението на тези
задължения ще бъдат изпълнени и част от предвидените в Дунавската стратегия
мерки.
По отношение финансирането на мерки, свързани с постигане на добро състояние
на морската околна среда, съгл. изискванията на Рамкова директива за морска
стратегия, ОПОС 2014-2020 г. ще допринесе за постигане по-доброто състояние
на морската околна среда, като вземе предвид заложените в Черноморската
стратегия цели и препоръки. От своя страна ОПТТИ 2014-2020 г. по Приоритетна
ос 4 ще подкрепя мерки, насочени към опазването на морската и речна околна
среда в районите на пристанищата и крайбрежието чрез осигуряване на
съоръжения за приемане на отпадъци и остатъци от товари с произход от
нормалната експлоатация на корабите. Мерките ще се съфинансират от ЕФРР.
Същевременно ще се търси синергия и допълняемост с Програмите за
транснационално, трансгранично и териториално сътрудничество. Ще се
гарантира извършването на ясна, точна и конкретна демаркация, което ще доведе

BG

152

BG

до минимизиране на риска от двойно финансиране на дейностите, заложени в тях.
В контекста на Стратегията „Европа 2020” за насърчаване хармоничното,
балансирано и устойчиво развитие на Европейския съюз, следва да се постигне
интегриран подход, като помощта на ЕСИФ се съгласува с други подходящи
финансови инструменти на Съюза. Взаимното допълване и взаимодействието на
средствата от фондовете с инструменти, насочени към сектор „околна среда”, ще
засили ефекта от използването им. При изпълнение на ОПОС 2014-2020 г. ще се
търси синергия с Програмата за действия в областта на околната среда и климата„LIFE“. Програмата включва действия за смекчаване на последиците от
изменението на климата и адаптирането към тях и опазването на околната среда и
ефективното използване на ресурсите. При определяне на мерките за
финансиране по ОПОС също така се взима предвид финансовата подкрепа,
предоставяна от Европейското икономическо пространство в сектор „околна
среда“, като освен че се търси допълняемост и синергия, се предвижда
извършване на точна демаркация в сектор „биологично разнообразие“ по
отношение на състоянието на екосистемите и техните услуги. Подобряването на
знанията за екосистемите и техните услуги ще имат принос към Цел 2 на
Стратегията на ЕС за биоразнообразието към 2020 г. ОПОС 2014-2020 г. ще
финансира допълващо дейности, свързани с екосистемите и техните услуги, за
които се предоставя финансиране по Програма BG03 „Биоразнообразие и
екосистеми“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009 – 2014 г., както следва:
•

ОПОС 2014-2020-подкрепя мерки, свързани с икономическата оценка на
екосистемите и техните услуги, както и върху интегрирането им в системите
за счетоводство и отчетност.

•

Програма BG03 „Биоразнообразие и екосистеми“ на ФМ на ЕИП – подкрепя
мерки, свързани с биофизичната оценка на екосистемите и оценка на
екосистемните услуги извън рамките на мрежата Натура 2000.

Помощта от ЕСИФ може да бъде съчетана с национални финансови инструменти,
насочени към реализирането на проекти в сектор „околна среда”. В този смисъл
Предприятието за управление на дейности по околна среда (ПУДООС) предлага
такива възможности. ПУДООС осигурява финансиране във всички области, за
които се предвижда финансиране и от ОПОС 2014-2020 г., като предоставя
безвъзмездна финансова помощ в размер до 100 %, както и безлихвени заеми,
които могат да бъдат отпускани на публични структури в размер до 100% и на
търговски дружества и еднолични търговци в размер до 70% от общата стойност
на проекта.
Прилагането на интегрирания подход при използването на помощта от
предприятието ще позволи да се постигне синергия между наличното национално
финансиране и европейските средства в областта на околната среда.
За засилване ефекта от използването на подходящи финансови инструменти,
финансовият ресурс предоставен под формата на безвъзмездна финансова помощ,
може да бъде съчетана по подходящ начин със заеми и гаранции от Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ). Тя предлага и възможност да се използва опитът на
външни експерти по финанси и управление от институцията за успешното
осъществяване на проектите от страна на бенефициентите.
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РАЗДЕЛ 9 ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
(Позоваване: член 96, параграф 6, буква б) от Регламент (EС) № 1303/2013)
9.1 Предварителни условия
Информация за оценката на приложимостта и изпълнението на предварителни
условия (незадължително)
<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>

Идинтифицираните общи предварителни условия са както следва:
– 4. Наличие на уредба за ефективното прилагане на
законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на
европейските структурни и инвестиционни фондове.
– 5. Наличие на уредба за ефективното прилагане на правилата на
Съюза за държавните помощи в областта на европейските
структурни и инвестиционни фондове.( Приложимостта на
условиетто е по първоначално преценка за голяма вероятност
интервениицте да попаданат в приложното поле в законодателството
за минимални помощи и помощи, попадащи в обхвата на груповите
освобождавания)
– 6. Наличие на уредба за ефективното прилагане на
законодателството на Съюза относно околната среда, свързано с
ОВОС и СООС
Статусът на изпълнението им, както и планът за действие за изпълнение на
необходими допълнителни действия, са такива, каквито е описано в Приложение
3 и 4 към Споразумението за партнъорство.

Таблица 24: Приложими предварителни условия и оценка на тяхното
изпълнение

Предварителн
и условия

BG

Приоритетни
оси, за които
се
прилагат
условия

Изпълнени
предварителни
условия
(да/не/частично
)

Критерии
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Изпълнени
критерии
(да/не)

Позоваване

Обяснения

(позоваване на
стратегии,
правен акт или
други
подходящи
документи,
включително
съответните
раздели, членове
или параграфи, с
препратки към
интернет
страници
или
достъп
до
пълния текст)

BG

<9.1.1 type="S"
maxlength="500"
input="S"
PA=Y“SME” >

<9.1.2 type="S"
maxlength="100"
input="S" PA=Y
“SME” >

<9.1.3 type="C"
input="G" PA=Y
“SME” >

<9.1.4 type="S"
maxlength="50
0" input="S"
PA=Y “SME”
>

<9.1.5
type="B"
input="S"
PA=Y “SME”
>

<9.1.6 type="S"
maxlength="500"
input="M" PA=Y
“SME” >

<9.1.7 type="S"
maxlength="1000"
input="M" PA=Y
“SME” >

Тематчини
предварителн
и условия

1

Частично

В секторите,
получаващи
подкрепа от
ЕФРР и
Кохезионния
фонд,
държавата
членка е
осигурила
принос на
различните
потребители
на вода към
възстановява
нето на
разходите за
водни услуги
по сектори в
съответствие
с член 9,
параграф 1,
първо тире от
Директива
2000/60/EО,
като се
вземат
предвид,
където е
целесъобразн
о социалните,
екологичните
и
икономическ
ите
последици от
възстановява
нето, както и
географските
и
климатичнит
е условия на
засегнатия
регион или
региони.

НЕ

ПУРБ,
одобрени,
влезли в сила и
докладвани на
ЕК
на
22.03.2014 г.

Изискванията са
изпълнени
частично само
за услугите за
питейно
водоснабдяване
на населението
и пречистване
на
отпадъчни
води
от
населените
места.

Приемане на
план за
управление
на речни
басейни за
региона на
речния
басейн в

НЕ

6.1. Воден
сектор:
Наличие на а)
политика за
определяне на
цените на
водата, която
осигурява на
потребителите
подходящи
стимули да
използват
водните
ресурси
ефективно и б)
адекватен
принос на
различните
потребители на
вода към
възстановяване
то на разходите
за водни
услуги на
равнище,
определено в
одобрения
план за
управление на
речни басейни
за инвестиции,
подкрепени от
програмите
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http://www3.mo
ew.government.
bg/?show=top&
cid=66&lang=b
g
Закон
водите:

за

Вж.
Табл.26.

също

http://www3.mo
ew.government.
bg/files/file/Wat
er/Legislation/Z
akoni/ZAKON_
za_vodite.pdf
Тарифа
за
таксите
за
водовземане,
ползване
на
воден обект и
замърсяване
http://www3.mo
ew.government.
bg/files/file/Wat
er/Legislation/ta
rifi/Ttaksi_vodo
vz_polzv_zamyr
s.pdf
Законодателств
о в областта на
водния сектор
http://www.moe
w.government.b
g/?show=top&ci
d=40

Планове
за
управление на
речните
басейни:
http://www3.mo
ew.government.
bg/?show=top&
cid=66&lang=b

Налице
са
приети
през
2010 г. ПУРБ,
но в тях се
съдържат
съществени
пропуски и не са
изпълнени

BG

съответствие
с член 13 от
Директива
2000/60/ЕО .

6.2. Сектор на
отпадъците:
Насърчаване на
икономически
и екологично
устойчиви
инвестиции в
сектора на
отпадъците,
по-конкретно
чрез
разработването
на планове за
управление на
отпадъците в
съответствие с
Директива
2008/98/ЕО
относно
отпадъците и с
йерархията на
отпадъците.

2

Частично

g
Плановете са
одобрени,
влезли в сила и
докладвани на
ЕК
на
22.03.2010 г.

На
Комисията е
представен
доклад за
изпълнението
съгласно
изискванията
по член 11,
праграф 5, от
Директива
2008/98/ЕО
относно
напредъка
във връзка с
постигане на
целите,
посочени в
чл. 11 от
Директива
2008/98/ЕО.

ДА

Докладът
е
изпратен
на
Европейската
комисия на 30
септември 2013
г.

Наличие на
един или
повече
планове за
управление
на
отпадъците
съгласно
изискванията
на член 28 от
Директива
2008/98/ЕО.

НЕ

Към настоящия
момент в
РБългария е
налична
Национална
програма за
управление на
дейностите по
отпадъците за
периода 20092013 г. :
http://www.moe
w.government.b
g/?show=top&ci
d=376

всички
подкритерии от
този критерий.
Вж.
Табл.26

също

С обнародвания
на 13.07.2012 г.
Закон за
управление на
отпадъците са
въведени целите
и са заложени
отговорностите.
http://www3.moe
w.government.bg
/files/file/Waste/
Legislation/Zako
ni/ZUO.pdf
Разработва се
Национален
план за
управление на
отпадъците за
периода 20142020 г.
Вж. също
Табл.26

Наличие на
програми за
предотвратяв
ане на
отпадъци
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НЕ

Към момента
действаща
е
Национална
програма
за
управление на

Програмата за
предотвратяване
образуването на
отпадъците ще е
част от

BG

съгласно
изискването
по член 29 от
Директива
2008/98/ЕО.

Приети са
необходимит
е мерки за
постигане до
2020 г. на
целта
относно
повторната
употреба и
рециклиранет
ов
съответствие
с член 11,
параграф 2 от
Директива
2008/98/ЕО.

9.2

дейностите по
отпадъците за
периода 20092013 г.
http://www.moe
w.government.b
g/?show=top&ci
d=376
НЕ

С
обнародвания
на 13.07.2012 г.
Закон
за
управление на
отпадъците са
въведени
целите и са
заложени
отговорностите
.

Националния
план за
управление на
отпадъците за
периода 20142020 г.
Вж.
Табл.26

също

Мерките
изпълнение
целите ще
включат и
новия
Национален
план
управление
отпадъците.
Вж.
Табл.26

за
на
се
в

за
на

също

http://www3.mo
ew.government.
bg/files/file/Was
te/Legislation/Z
akoni/ZUO.pdf

Описание на действията за изпълнение на предварителните условия,
отговорните органи и графика92

Таблица 25: Действия за изпълнение на приложимите общи предварителни
условия
Общи
предварителни
условия

Критери
и, които
не
са
изпълнен
и

Действия,
Краен срок (дата)
които
ще
бъдат
предприети

Отговорни
органи

<9.2.1 type="S"
maxlength="500"
input="G"
PA=Y
“SME” >

<9.2.2
type="S"
maxlength="
500"
input="G"
PA=Y
“SME” >

<9.2.3 type="S"
maxlength="100
0" input="M"
PA=Y “SME” >

<9.2.5 type="S"
maxlength="500"
input="M" PA=Y
“SME” >

<9.2.4 type="D"
input="M" PA=Y “SME”
>

НЕПРИЛОЖИМО

92
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Таблици 25 и 26 включват само приложимите общи и тематични предварителни условия,
които изобщо не са изпълнени или са изпълнени частично (вж. таблица 24) към момента на
представяне на програмата.

157

BG

Таблица 26: Действия
предварителни условия

за

изпълнение

на

приложимите

тематични

Тематични
предварителн
и условия

Критерии, които Действия, които ще бъдат предприети
не са изпълнени

Краен
срок
(дата)

Отгово
рни
органи

<9.2.1 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y
“SME” TA- “NA”>

<9.2.2 type="S"
maxlength="500"
input="G” PA=Y “SME”

<9.2.4
type="D"
input="M "
PA=Y
“SME”

<9.2.5
type="S"
maxlengt
h="500"
input="M
" PA=Y
“SME”

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y
“SME”
ТП- “NA” >

ТП- “NA” >

ТП- “NA”
>

TП“NA“>

6.1. Воден сектор
Наличие на:
а) политика за
определяне
на
цените на водата,
която осигурява
на потребителите
подходящи
стимули
да
използват
водните ресурси
ефективно и
б)
адекватен
принос
на
различните
потребители на
вода
към
възстановяванет
о на разходите за
водни услуги на
равнище,
определено
в
одобрения план
за управление на
речни басейни за
инвестиции,
подкрепени
от
програмите

В секторите,
получаващи подкрепа
от ЕФФР и
Кохезионния фонд,
държавата членка е
осигурила принос на
различните
потребители на вода
към възстановяването
на разходите за водни
услуги по сектори в
съответствие с член
9, параграф 1, първо
тире от Директива
2000/60/EО, като се
вземат предвид,
където е
целесъобразно
социалните,
екологичните и
икономическите
последици от
възстановяването,
както и географските
и климатичните
условия на засегнатия
регион или региони.

За покриване на изискванията при подготовката
на вторите ПУРБ ще бъдат извършени действия,
с които ще бъдат изпълнени и препоръките на
ЕК по първите ПУРБ.

Действие 1.
Изпълнение на национално проучване за
осигуряване на необходимите данни за
изменение на климата и въздействието му върху
водите.
Действие 2.
Изготвяне на икономическия анализ на
водоползването за периода 2007-2013, на който
да се основават мерките и ценовата политика
във вторите ПУРБ.
Действие 3.
Приемане на Наредба за нормите за
водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за
водите

Срок за
действие
1:
декември
2015 г.
Срок за
действие
2:

МОСВ

декември
2015 г.
Срок за
действие
3:
юни 2014
г.

МОСВ
ДКЕВР
МЗХ
МИЕ
МЗ

Действие 4.
Приемане на законодателни промени
регулаторната рамка в отрасъл ВиК.

в

Срок за
действие
4:
декември
2015

Действие 5.
Въвеждане на различни цени на услугата
водоснабдяване за абонатите, ползващи вода в
рамките на нормите за водопотребление, и
абонатите, надвишаващи тези норми.
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Срок за
Действие
5:
декември
2014

МРР
ДКЕВР
МОСВ

МОСВ
МРР
ДКЕВР
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Ангажиментът ще бъде изпълнен след приемане
на Наредба за нормите за водопотребление по
чл.117а, ал.2 от Закона за водите.
Действие 6.
Подготовка на изменение на Тарифата за
таксите за водовземане, за ползване на воден
обект и за замърсяване, с което:

Срок за
Действие
6:

- да се определят по-високи такси, когато се
надвишават нормите за водопотребление (с
изключение на ВиК операторите);

Декември
2014 г.

МОСВ

- да се определят различни такси за замърсяване
за пречистена и за непречистена вода;
- да се приведе тарифата в съответствие с
промените в Закона за водите (Действие 8).
Действие 7.
Разработване на Анализ за възстановяването на
разходите – по наличните статистически данни.
Анализът ще включва възможно най-широк кръг
водни
услуги,
включително
преградни
съоръжения, водовземане за различни цели,
съхранение, пречистване и разпределяне на
повърхностни води, събирането, пречистването
и заустването на отпадъчни води, самостоятелно
питейно
водоснабдяване,
самостоятелно
водоснабдяване в селското стопанство и
индустрията и др. В анализа е предвидено
включването на
събирането на вода за
производство на енергия и за други цели
(промишлени, земеделски, питейни). Във връзка
с гарантиране приноса на земеделието към
екологичните разходи от дифузно замърсяване е
предвидено във възстановяването на разходите
да
се
включва
животновъдството
и
растениевъдство.
Действие 8.
Приемане на ЗИД на Закона за водите, с което да
се въведат, прости и приложими механизми за
определяне на таксата за замърсяване.
Приемане на план за
управление на речни
басейни за региона на
речния басейн в
съответствие с член
13 от Директива
2000/60/ЕО.

BG

Действие 1.
Разработване на Вторите ПУРБ в които ще бъдат
изпълнени попълнени пропуските и изпълнени
препоръките на ЕК
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Срок за
Действие
7:

МОСВ

Декември
2014 г.

Срок за
Действие
8:

МОСВ

юли 2014
Срок за
Действие
1:

МОСВ

декември
2015 г.

BG

Действие 2.
Изпълнение на тригодишна програма за
завършване на интеркалибрирането на методите
за анализ и стойностите на биологичните
елементи за качество (БЕК) за типовете
повърхностни води на територията на България,
съответстващи на определени общи европейски
типове.

Срок за
Действие
2:

МОСВ

декември
2016 г.

Изпълнява се програма за разработване и
интеркалибрация на методите за анализ по
категории повърхностни води.

Действие 3.
Извършване на национални проучвания за
преодоляване на пропуските в първите ПУРБ,
вкл. по отношение доразвиване на целите по
чл.4 от РДВ:

Срок за
Действие
3:

МОСВ

декември
2015 г.

1.
Актуализиране
на
типологията
и
класификационната система за оценка на
повърхностните водни тела от категории "река",
"езеро" и "преходни води"
2. Оценка на хидроморфологичното състояние
на ВТ от категории "реки", "езера" и "преходни
води" и определяне на въздействието върху
екологичното състояние от хидроморфологични
изменения
3. Проучване и оценка на количественото
състояние на подземните водни тела
4. Проучване и оценка на химичното състояние
на подземните водни тела
5. Проучване и оценка на въздействието на
дифузните източници на замърсяване върху
състоянието на повърхностните води
6. Проучване и оценка на химичното състояние
на повърхностните води
Действие 4.
- Инвестиции
за
доизграждане
на
мрежите за мониторинг са планирани в
ОПОС 2014-2020
- Планирано в проекта на ОПОС 20142020.
-

Срок за
Действие
4:

МОСВ

декември
2016 г.

обобщение на мерките, предприети по
член 11, параграф 5 за водните обекти,
които не могат да достигнат целите,
установени по член 4,

Предвидено е планираните мерки да се обявят за
финансиране по Норвежката програма (ако се
получат предложения за съответните проекти).
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6.2. Сектор на
отпадъците:
Насърчаване на
икономически и
екологично
устойчиви
инвестиции
в
сектора
на
отпадъците, поконкретно чрез
съставяне
на
планове
за
управление
на
отпадъците
в
съответствие с
Директива
2008/98/ЕО
относно
отпадъците и с
йерархията
на
отпадъците

BG

Наличие на един или
повече планове за
управление
на
отпадъците съгласно
изискванията на член
28
от
Директива
2008/98/ЕО.

Действие 1.

Наличие на програми
за предотвратяване на
отпадъци, съгласно
изискването по член
29
от
Директива
2008/98/ЕО

Действие 1

Приети
са
необходимите мерки
за постигане до 2020
г. на целите относно
подготовката
за
повторната употреба
и рециклирането в
съответствие с член
11, параграф 2 от
Директива
2008/98/ЕО

Действие 1

Приемане на Национален план за управление на
отпадъците за периода 2014-2020 г.

Срок за
Действие
1:

МОСВ

Юни 2014
г.

Подготовка на Програма за предотвратяване
образуването на отпадъците – като част от
Националния план за управление на отпадъците
за периода 2014-2020 г.,

Мерките за изпълнение на целите ще се включат
и в новия Национален план за управление на
отпадъците.
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Срок за
Действие
1:

МОСВ

юни 2014
г.

Срок за
Действие
1:

МОСВ

юни 2014
г.
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РАЗДЕЛ 10 НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА
БЕНЕФИЦИЕРИТЕ
(Позоваване: член 96, параграф 6, буква в) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Резюме на оценката на административната тежест за бенефициерите и когато е
необходимо — на планираните действия за намаляване на тази тежест, придружено
от ориентировъчен график за тяхното изпълнение
<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

Основните фактори, създаващи административна тежест, са идентифицирани
през програмен период 2007-2013, като се полагат значителни усилия за
тяхното преодоляване.
През периода 2007-2013 г. бенефициентите по ОПОС за пръв път изпълняват
проекти, финансирани от фондовете на ЕС. Бенефициентите изпитват в
различна степен затруднения с административните процедури през различните
етапи от проектния цикъл, като основно ги затруднява изпълнението на
изискванията при кандидатстване, а след одобрение на проектите подготовката на процедури по ЗОП и съответно ПМС 55/2007 и подаването на
искания за средства с цел тяхната верификация. Конкретно,
административните тежести са следствие от действието на няколко основни
фактора: процедурите са тежки и сложни, кандидатите се затрудняват при
подготовката на документите за кандидатстване, липсата на електронизация на
процесите в началото на програмния период и свързаната с това възможност за
електронна комуникация между кандидатите/бенефициентите и УО чрез
работеща информационна система. Предприетите стъпки за тяхното
преодоляване са:
 Изготвени и въведени в действие по трите приоритетни оси са допълващи
документи, основополагащи за управлението на програмата. С тях е
извършена приоритизация на дейности, определен е индикативен обхват,
конкретизирани са бенефициентите за различни типове процедури и е
обосновано преминаване към по-гъвкава процедура за директно
предоставяне на БФП за дейностите.
 Процедурите за конкурентен подбор остават сложни. Прилагането на този
вид схема в началото на периода 2007-2013 г. се оказа сред факторите за
увеличаване на административната тежест за бенефициентите, поради
завишените изисквания при подготовката на пакета документи за
кандидатстване. Особено за специфични групи от бенефициенти, вкл. НПО
следва да се въведат гъвкави грантови схеми с цел опростено предоставяне
на подкрепа с ясно очертан обхват от допустими дейности, основани на
одобрени на национално ниво планове и програми. За бенефициенти административни структури следва да се обмисли подход за по-гъвкаво
предоставяне на подкрепа, като се вземе предвид начинът им на
функциониране, формиране на бюджети и разходване на бюджетни
средства.
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 Подобно на останалите програми, всички етапи от проектния цикъл се
характеризират с голям обем документи и затруднен документооборот. В
хода на изпълнение на ОПОС е налице стремеж към постоянно опростяване
на изискванията при обявяване на процедурите за предоставяне на БФП,
като с всяка следваща се опростяват формулярът и бюджетът на проекта93.
 Въвеждането на директно предоставяне на БФП позволи по-активен диалог
с бенефициентите на всеки етап от проекта. С цел подобряване качеството
на проектните предложения още на етапа на тяхната подготовка, УО на
ОПОС въведе задължителни предварителни консултации, а на етап
изпълнение – постоянни срещи в приемни дни. В определени случаи се
прибягваше до подкрепа на място чрез т. нар. мобилни групи за подкрепа.
 Чрез въвеждане на процедури за директно предоставяне значително бе
облекчена и процедурата за оценка на проектните предложения. Тя стана
по-гъвкава, като даде възможност за диалог между УО и кандидатите с цел
коригиране, вкл. допълване и доразвиване на проектното предложение.
 Прилагането от страна на бенефициентите на режимите за възлагане за
изпълнение на проектни дейности допълнително утежнява и забавя процеса
на изпълнение на проектите, поради процедурите по предварителен/
последващ контрол на тръжните документации. Включването на АОП в
процеса на предварителен контрол на големи поръчки беше положителна
стъпка. От друга страна, еднаквата административна тежест, независимо от
характера и бюджета на проектите, бе преодоляна с отпадането на
последващия контрол за всички поръчки, с изключение на строителството и
надзора и текущ одит по проектите. Това допринесе за спазване графиците
по проектите, като същевременно се гарантира законосъобразното
провеждане на поръчките чрез текущия одит.
 Дългите срокове за верификация и възстановяване на извършените разходи
бяха преодолени, в съответствие с Постановление № 179/201094. През
периода 2007-2013 г. процесът на верификация бе оптимизиран чрез
опростяване на документалната проверка, засилване контрола при
проверките на място, а също и чрез значително опростяване на формата на
докладите за напредък. Мониторингът по проектите се осъществяваше в
режим на непрекъснат диалог между координаторите от МЗ на ОПОС и
съответните бенефициенти. Издават се указания за всички бенефициенти по
различни въпроси, като напр. текущия одит по проектите.
Констатация на анализи на национално ниво е, че координацията между
структурите, отговорни за етапите на подготовка, оценка, изпълнение,
93
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По приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013 г. бе обявена комбинирана процедура
BG161PO005/10/1.11/03/19, предоставяща възможност на бенефициентите да подготвят
проектното предложение и неговото последващото изпълнение. По приоритетна ос 2 бе
направено обединяване на процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 за директно предоставяне за
13 регионални системи за управление на отпадъците, а за облекчаване на административните
изисквания в сектор „биоразнообразие“ се достигна до разработване на „опростени” процедури
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и BG161PO005/11/3/3.2/06/27 за дейности в паркове.
Постановление № 179 на МС от 10.08.2010 г. за определяне на механизма за верифициране на
разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
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мониторинг и контрол на проектите, често е свързана с ограничения в
гъвкавостта и забавяне на всички етапи от проектния цикъл. Функционирането
на УО и МЗ през периода 2007-2013г. в рамките на една администрация бе
идентифицирано като предпоставка за забавяне на работата и създаването на
допълнителна административна тежест. С цел намаляването бюрократизиране
на процесите и ограничаване припокриването в обхвата на контролните
дейности беше взето решение за обединяване на УО и МЗ, отговорни за
изпълнението и управлението на ОПОС за програмните периоди 2007-2013 г. и
2014-2020 г., (вж. Раздел 7).
УО на ОПОС отчита положителните резултати при изпълнението на мерките,
предприети за намаляването на административната тежест. Доказали своята
ефективност, действията в тази насока ще продължат през периода 2014-2020 г.
Следва да се приложат допълнителни мерки като:
 Опростяване на процедурите, използване на стандартизирани
формуляри за кандидатстване/отчитане, намаляване броя на
придружаващите документи и облекчаване на документооборота – срок
постоянен;
 Редуциране времето за предварителен/последващ контрол и
верификация чрез оптимизиране структурата на УО – срок: юни 2014 г.;
 Намаляване на етапите и значително опростяване на оценката на
проектни предложения по процедурите на директно предоставяне,
когато това е подходящо;
 Прилагане на новите функционални възможности на ИСУН 2020 –
разширяване на електронно подаване и отчитане на проекти,
комуникация по електронен път между УО и бенефициентите – след
декември 2016 г.;
 По-широко застъпване на форми на подкрепа, алтернативни и/или
допълващи БФП. ОПОС 2014-2020 следва да предоставят част от
средствата по програмата чрез финансови инструменти, в чиито цикъл
на управление изискуемите документи и процедурите са значително пооблекчени. Планира се въвеждане на програмно бюджетиране за
административни структури, опростени грантови схеми за НПО, както и
прилагане на финансови инструменти съгласно Регламент 1303/2013 за
програмен период 2014-2020 – срок: 6 месеца след стартирането на
програмата;
 В срок до три месеца след приемане на национална методология за
прилагане на опростени разходи по проектите, съфинансирани от
програмите по ЕСИФ, да включи съответните процедури по
прилагането и в Процедурния наръчник на ОПОС.
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РАЗДЕЛ 11

Хоризонтални принципи

(Позоваване: член 96, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
11.1 Устойчиво развитие
Описание на конкретните действия, с които при избора на операциите се отчитат
изискванията за опазване на околната среда, ефективно използване на ресурсите,
смекчаване на изменението на климата и адаптация към него, устойчивост при
бедствия, както и превенция и управление на риска.
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Принципът за устойчиво развитие продължава да бъде основополагащ принцип
на ЕС, по силата на европейското законодателство. Правна уредба на принципа
се съдържа в чл. 3 от ДФЕС, съгласно който Съюзът работи за устойчивото
развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова
стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел
пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване
качеството на околната среда. Основният стратегически документ на европейско
ниво, регламентиращ прилагането на принципа, е Стратегията за устойчиво
развитие (приета през юни 2006 г.), която определя общите цели на Съюза по
отношение на изменението на климата и чистата енергия, устойчиви транспорт,
производство и потребление и по-доброто управление на природните ресурси.
Принос на ОПОС 2014-2020 г. за постигането на устойчиво развитие:
Изпълнението на ОПОС ще допринесе за постигането на целите на Стратегията
за устойчиво развитие на ЕС. Приоритетните оси на програмата се насочени към
постигането на онези тематични цели95 от Регламент 1303/2013, които са отнасят
до опазването на околната среда, насърчаване на ресурсната ефективност,
адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на
риска. Програмата ще съдейства за осъществяването на посочените към всяка
приоритетна ос инвестиционни приоритети, които в своята цялост са насочени
към постигането на устойчиво развитие. В допълнение, изпълнението на
оперативната програма ще допринесе за постигането на съответствие с
изискванията на европейското и национално законодателство в областта на
околната среда и изменението на климата. ОПОС 2014-2020 г. е разработена в
съответствие с основните стратегическите документи на ЕС и допринася за
постигането на техните цели (Раздел 1). Поради естеството на приоритетните оси
на оперативната програма, които са изцяло насочени към опазване на околната
среда, одобрените за финансиране операции по програмата ще допринесат за
постигането на устойчиво развитие.
Принос на МОСВ при интегрирането на политиката по околна среда и
политиката по изменение на климата:
Съгласно чл. 11 от ДФЕС, изискванията за опазване на околната среда трябва да
бъдат интегрирани при формирането и осъществяването на политиките и
дейностите на ЕС, в частност с цел постигане на устойчиво развитие. Процесът
на интегриране на ПОС и ПИК в основните програмни документи за периода
95

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е насочена към постигането на тематични
цели 5 „Насърчаване на адаптацията към изменението на климата, превенция на риска и
управление” и 6 „Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност”.

BG

165

BG

2014-2020 г. ще се подпомогне с Насоките за интеграция на ПОС и ПИК, които
описват приоритетни интервенции от гледна точка на изпълнението на
изискванията на двете политики. Те са насочени към по-добро управление на
водите, по-висока ефективност и справяне с последствията върху водите от
изменението на климата; по-добро управление на отпадъците, съобразно
йерархията при управлението им и с оглед постигане на по-висока ефективност
на този ресурс; енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници,
подобряване качеството на въздуха и намаляване на емисиите на парникови
газове и опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, вкл. мрежата
НАТУРА2000. Включването на така идентифицираните приоритетни
интервенции в обхвата на други програми, съфинансирани от ЕСИФ, е основен
инструмент за интегриране на ПОС и ПИК в програмните документи за периода
2014-2020 г. , а по този начин – и за постигане на устойчиво развитие.
Прилагане на принципа на устойчиво развитие на ниво оперативна
програма и на ниво операции:
С цел да се гарантира интегрирането на политиката по околна среда в секторните
и регионални политики, при изпълнение на програмите и операциите,
финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове се прилагат
изискванията на действащото законодателство за извършване на екологична
оценка (ЕО), оценка на въздействието върху околната среда и оценка на
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. ОПОС е
обект на ЕО, която съгласно предвиденото в проекта на Регламент 1303/2013
представлява неразделна част от предварителната оценка на програмата. В
продължение на практиката от програмен период 2007-2013 г., програмата ще
прилага система от критерии за оценка на операциите, в която ще бъдат
включени и критерии относно съблюдаването на действащото екологично
законодателство. Операциите, които не съответстват на тази група критерии,
няма да бъдат финансирани със средства от ОПОС.
МОСВ пое ангажимент да изготви необходимите документи относно
прилагането на ПОС и ПИК при управлението на ЕСИФ. В изпълнение на поетия
ангажимент МОСВ подготвя втора фаза на Насоките – фаза „Изпълнение на
Оперативна програма и Споразумение за партньорство”. За тази цел са
разработени препоръки за съдържание и обхват на единна методология при
избора на критерии за интеграция на политиката по околна среда и политиката по
изменение на климата. Препоръките ще подпомогнат управляващите органи при
практическото прилагане на принципа за устойчиво развитие на етапа на
одобрението и изпълнението на операциите. Критериите за интеграция ще
гарантират, че приоритетно ще се одобряват и изпълняват операции, които в поголяма степен допринасят за опазването на околната среда и политиката по
изменение на климата. Като допълнителна мярка МОСВ предвижда да се създаде
национална мрежа от компетентни органи по околна среда и управляващи органи
на програми, която да подпомага процеса на интеграция на политиката по околна
среда и изменение на климата.
11.2 Равни възможности и недопускане на дискриминация
Описание на конкретните действия за насърчаване на равните възможности и
предотвратяване на дискриминация на основата на пол, расов или етнически
произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална
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ориентация по време на подготовката, разработването и изпълнението на
оперативната програма и по-специално във връзка с достъпа до финансиране, като
се отчитат потребностите на различните целеви групи, изложени на риск от такава
дискриминация, и по-специално изискванията за осигуряване на достъпност за
хората с увреждания.
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Прилагане на принципа на равните възможности и недискриминацията в
процеса на програмиране:
Принципът за осигуряване на равни възможности и недискриминация намира
приложение в процеса на подготовка на програмните документи за периода 20142020 г. В рамките на работната група за разработване на Споразумението за
партньорство е включен представител на Комисията за защита от дискриминация
(КЗД). КЗД е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на
дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на
възможностите. Комисията установява нарушения, налага санкции и дава
задължителни предписания с оглед на спазването на законодателството, отнасящо
се до равното третиране.
Принципът за осигуряване на равни възможности и недискриминация се прилага
и при подготовката на ОПОС. Работната група за изготвяне на програмата взема
основните решения, като разглежда, дискутира и съгласува дейности за
осигуряване на прилагането на хоризонталните принципи и за осигуряване на
съответствие на програмата с приложимото национално и европейско
законодателство.
Допълнителен механизъм за осигуряване на спазването на принципа на равните
възможности и недискриминацията на етапа на програмиране е участието на
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) като
социален партньор в работната група за разработване на ОПОС 2014-2020г.
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, държавната политика в
тази област се определя от МС, към който е създаден НСИХУ. Съветът
представлява консултативен орган, в който участват представители на държавата,
определени от МС, национално представителните организации на и за хората с
увреждания, национално представителните организации на работниците и
служителите, национално представителните организации на работодателите и
НСОРБ. Той дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии,
програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната
интеграция. В състава на работната група са привлечени също представители на
браншови организации и на национално представените организации на
работодателите и работниците, в качеството им на социални партньори. Този
механизъм на представителство ще бъде приложен и при структурирането на КН
на ОПОС 2014-2020.
Прилагане на принципа на равните възможности и недискриминацията в
процеса на оценка и изпълнение на операциите:
През програмен период 2007-2013 г., операциите/проектите се избират за
финансиране чрез прилагането на два вида процедури: процедура за подбор на
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проекти и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ96. Процедурите за подбор на проекти намират приложение в случаите, в
които съществува повече от един субект (бенефициент), който може да изпълни
съответната дейност. Достъпът до финансиране за всички потенциални
бенефициенти по тези процедури е свободен, без да се въвеждат ограничения за
кандидатстване. Съгласно действащата нормативна уредба97 проектните
предложения по този вид процедури се оценяват при конкурентни условия – при
спазване на принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Описаният по-горе механизъм за оценка и одобрение на операции чрез
провеждането на конкурентни процедури ще бъде прилаган и през програмен
период 2014-2020 г. Операциите, които могат да бъдат изпълнени от повече от
един бенефициент ще бъдат оценявани и одобрявани за финансиране при
спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равно третиране и
недопускане на дискриминация. Неспазването на тези принципи е основание
заинтересованите лица да обжалват по съдебен ред актовете на управляващия
орган на програмата.
Съгласно Споразумението за партньорство (версия от 17 юли 2013 г.), ЦКЗ в
администрацията на МС ще издаде хоризонтални указания за прилагането на
принципа на равните възможности и недопускане на дискриминация за отделните
етапи от изпълнението на програмите. Принципът ще бъде включен и в
критериите за оценка на операциите, финансирани чрез ОПОС 2014-2020, там
където това е приложимо и подходящо.
Прилагане на принципа на равните възможности по отношение на достъпа
до инфраструктурата, изграждана с финансиране от ОПОС 2014-2020
Изискванията, отнасящи се до осигуряването на равен достъп до отделни
категории инфраструктурни обекти, включително за лица с увреждания, се
съдържат в националната нормативна уредба. Съгласно 169, ал. 2 от Закона за
устройство на територията, строежите се проектират, изпълняват и поддържат в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за
хората с увреждания. Операции, които не са в съответствие с действащото
законодателство за осигуряване на равен достъп до инфраструктурни обекти няма
да бъдат одобрявани за финансиране от ОПОС 2014-2020.
Прилагане на принципа на равните възможности по отношение на достъпа
до информация за хора в неравностойно положение
ОПОС 2014-2020 ще поддържа собствена интернет страница, на която ще се
публикува информация за обявените процедури за избор на операции,
приложимите за програмата правила, насоки, указания, наръчници, списъци на
одобрените и отхвърлените операции и друга информация, която се отнася до
управлението и изпълнението на програмата. Тази информация ще е
общодостъпна за всички заинтересовани лица. През програмен период 20142020г. ще се прилага успешната практика за популяризиране на приноса на
структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в медиите.
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С измененията на Регламент № 1083/2006 г., се създаде възможност за предоставянето на
възстановяема помощ, която също може да бъде използвана при изпълнението на
оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (Обн., ДВ, бр. 45 от
8.06.2007 г., в сила от 8.06.2007 г., посл. изм. бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г.)
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11.3 Равенство между половете
Описание на приноса на оперативната програма за насърчаване на равенството
между мъжете и жените и — където е целесъобразно — описание на уредбата, с
която се гарантира отчитането на социалния аспект на пола на ниво оперативна
програма и ниво операции.
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Принципът за осигуряване на равни възможности на мъжете и жените е пряко
обвързан с общия принцип за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
В основата на националното законодателство в тази област е Законът за защита
срещу дискриминация (ЗЗД), който въвежда изискванията на директива
2000/43/EC и директива 2004/113/EC. Законът въвежда забрана за всяка пряка или
непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа
принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра,
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено
положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение,
имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в
международен договор, по който Република България е страна. ЗЗД цели
осигуряването на равенство на лицата пред закона, равно третиране и равни
възможностите за участие в обществения живот, както и ефективна защита срещу
дискриминация.
Осъществяването на контрол върху прилагането на ЗЗД е възложено на Комисията
за защита от дискриминация - независим специализиран държавен орган за
предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване
равенство на възможностите. Комисията за защита от дискриминация участва със
свой представител в работната група за изготвяне на оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“. Механизмът на представителство, установен в рамките на
работната група ще бъде приложен и при формирането на Комитета за наблюдение
на програмата.
Финансираните чрез оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” операции
следва да бъдат изпълнявани при спазване на принципите и разпоредбите на
европейското и национално законодателство принципите, включително по
отношение на осигуряване на равни възможности на мъжете и жените. През
програмен период 2007-2013 г., с подписването на договорите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ бенефициентите се задължават да прилагат
принципа на равните възможности при изпълнението на техните проекти. Те
представят на управляващия орган на програмата98 информация за броя на
създадените в резултат на изпълнението на проекта нови работни места за мъже и
за жени. Изпълнението на посочените задължения на бенефициентите е обект на
проверки на място от страна на Междинното звено. Механизмите за осигуряване
на наблюдение на изпълнението на принципа за равенство между мъжете и жените
98
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За оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” информацията се предоставя на
междинното звено на програмата, на което е възложена задачата да извършва мониторинг
на изпълнението на проектите.
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и създаването на заетост, които се прилагат през периода 2007-2013 г. ще бъдат
прилагани и при управлението и изпълнението на оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.”.
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РАЗДЕЛ 12
12.1

Отделни елементи

Големи проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на програмния
период

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква д) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Таблица 27: Списък на големи проекти
Проект

Планирана дата
на
уведомление/пода
ване
година,
тримесечие

Планирано
започване
на
изпълнението
година,
тримесечие

Планирана
дата
на
завършване
година,
тримесечие

Приоритетни
оси/инвестиционни
приоритети

<12.1.1 type="S"
maxlength="500" input="S"
decision=N>

<12.1.2 type="D"
input="M"
decision=N >

<12.1.3 type="D"
input="M"
decision=N >

<12.1.4 type="D"
input="M"
decision=N >

<12.1.5 type="S" "
input="S" decision=N
>

Инсталация за
комбинирано
производство на енергия
в София с
опозлотворяване на RDF
– Топлофикация София
ЕАД

2014

2015

2018

четвърто
тримесечие

четвърто
тримесечие

четвърто
тримесечие

Приоритетна ос 2
Отпадъци

(в
зависимост
от датата на
одобряване
на
програмата)

Инвестиционен
приоритет а) към
ТЦ 6 (ЕФРР):
Инвестиране
в
сектора
на
отпадъците
за
съобразяване
с
изискванията на
достиженията на
правото на Съюза
в областта на
околната среда и
адресиране
на
нуждите,
идентифицирани
от
държавитечленки
за
инвестиции отвъд
тези изисквания.

12.2 Рамка на изпълнението на оперативната програма
Таблица 28: Рамка на изпълнението
(обобщаваща таблица)
Приоритет
на ос
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Фонд

Категори
я региони

по

Показател или
основна

фондове
Мерна
единица,

и

категории

Етапна цел за
2018 г.

региони

Крайна
(2023 г.)99

цел

Целевата стойност може да бъде представена като общо количество (мъже + жени) или
разпределена по полове.
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<12.2.1
type="S"
input="G">

<12.2.2
type="S"
input="G">

1

КФ

<12.3.2
type="S"
input="G">

стъпка
за
изпълнението

когато е
целесъоб
разно

<12.4.2 type="S"
input="G">

<12.5.2
type="S"
input="G">

<12.2.6 type="S"
input="G">

Допълнителен
брой жители, с
достъп
до
подобрено
пречистване на
отпадъчни
води

е. ж.

Най-малко
230 000

Наймалко
1 130 000

Допълнителен
брой жители, с
достъп
до
подобрено
водоснабдяван
е

жители

Най-малко
89 000

Наймалко
220 000

M

Ж

О

<12.2.7 type="S"
Входящи данни = „G“
>

2

ЕФРР

По-слабо
развит
регион

Допълнителен
капацитет
за
рециклиране на
отпадъци

Тонове/
годишно

Най-малко
10 000

Наймалко
100 000

3

ЕФРР

По-слабо
развит
регион

Площ
на
местообитания
та, подкрепени
с цел постигане
на
по-добра
степен
на
съхраненост

хектар

Най-малко
156 566.8

1 565 668

4

КФ

Брой жители,
които
се
ползват
от
мерките
за
защита
от
наводнения

лица

1 300 000

Наймалко

Брой
население,
обхванато от
мерките,
за
намаляване на
емисиите

брой

5

КФ

2 750 000

1 200 000

3 500 000

12.3 Съответни партньори, участващи в подготовката на програмата
<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

I. Органи на централаната власт и обединения на регионалната и местната власт
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I.1. Централна власт
I.1.1.

Министерски съвет

I.1.2.

Министерство на околната среда и водите

I.1.3.

Изпълнителна агенция

I.1.4.

Министерство на труда и социалната политика

I.1.5.

Министерство на регионалното развитие

I.1.6.

Министерство на земеделието и храните

I.1.7.

Министерство на икономиката и енергетиката

I.1.8.

Министерство на финансите

I.1.9.

Министерство на вътрешните работи

I.1.10.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

I.1.11.

Министерство на вътрешните работи

I.1.12.

Министерство на образованието и науката

I.1.13.

Министерство на здравеопазването

I.1.14.

Министерство на инвестиционното проектиране

I.2. Обединения на регионалната и местната власт
I.2.1. Национално сдружение на общините в Република България
I.2.2. Регионален съвет за развитие на северен централен район
I.2.3. Регионален съвет за развитие на североизточен район
I.2.4. Регионален съвет за развитие на северозападен район
I.2.5. Регионален съвет за развитие на южен централен район
I.2.6. Регионален съвет за развитие на югоизточен район
I.2.7. Регионален съвет за развитие на югозападен район
II. Икономически и социални партньори
II.1.

Асоциация на индустриалния капитал в България

II.2.

Българска стопанска камара

II.3.

Българска търговско-промишлена палата

II.4.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

II.5.

Конфедерация на независимите синдикати в България

II.6.

Конфедерация на труда „Подкрепа“

III. Оранизации, представляващи обществеността, вкл. неправителствени организации в
областта на околната среда
III.1.

BG

Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
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III.2.

Комисия за защита от дискриминация

III.3.

ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма

III.4.

Екологично сдружение „За земята“

III.5.

Фондация „Регионални инициативи“

III.6.

Българска асоциация на консултантите по европейски програми

III.7.

Асоциация на еколозите от общините в България

IV.

BG

Други

IV.1.

Национален статистически институт

IV.2.

Българска академия на науките, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

IV.3.

Българска православна църква
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ПРИЛОЖЕНИЯ (качени в системата за електронен обмен на данни като отделни
файлове):
•

Проект на доклад за предварителната оценка с резюме (задължително)
(Позоваване: член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

BG

•

Документация за оценка на приложимостта и изпълнението на предварителни
условия (когато е целесъобразно)

•

Становище от националните организации по въпросите на равенството по
точки 11.2 и 11.3 (когато е целесъобразно) (Позоваване: член 96, параграф 7 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013)

•

Резюме на оперативната програма, предназначено за гражданите (когато е
целесъобразно)
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