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ПРОТОКОЛ 

от четвърто заседание на работна група за изготвяне на оперативна програма за 
околна среда за периода 2014 – 2020 г. ,  

13 март 2013 г., Хотел Принцес, гр. София 

 

Г-жа Малина Крумова, директор дирекция КПОС, МОСВ и председател на РГ 
откри четвъртото заседание на РГ за разработване на ОПОС. Целта на заседанието е да 
се представи свършеното до момента и предстоящото в бъдеще по отношение 
разработването на оперативната програма, също така да се обменят идеи и да се 
коментират представените текстове от оперативната програма. Г-жа Крумова предложи 
заседанието да се проведе въпреки че е необходимо присъствие на още двама от 
членовете за постигане на кворум тъй като в рамките на заседанието няма да се вземат 
решения. Председателят на РГ представи дневния ред, по който не бяха получени 
коментари и пристъпи към представяне на преговорния процес по отношение на 
разработването на оперативна програма за околна среда (ОПОС) и на споразумението 
за партньорство. 

Г-жа Крумова информира присъстващите, че на 6 февруари 2013 г. в София е 
проведена среща, с която са открити преговорите между България и Европейската 
комисия (ЕК) за разработването на Споразумението за партньорство. В срещата са са 
взели участие представители на отговорните органи за разработване на 
Споразумението за партньорство и Оперативните програми. Очертани са били 
позициите на страните, като коментарите на ЕК за околната среда са предварително 
известни при отчитане на предварителната позиция на ЕК за преговорите. Основните 
акценти, на които ЕК е обърнала внимание са залегнали в оперативна програма за 
околна среда. Първа среща с ЕК по представените текстове на оперативна програма за 
околна среда за периода 2014 – 2020 г. е била планирана за 14 март 2013 г. В рамките 
на срещи проведени в Брюксел преди заседание на работната група (РГ) е изяснено,  че 
подходът на ЕК е интегриран с водеща ГД „Регионална политика“, която трябва да 
обобщи позициите на останалите генерални дирекции по представените текстове на 
ОПОС. В тази връзка и по искане на ЕК срещата е била отложена за средата на април 
2013 г., като независимо от това коментарите и дискусиите в РГ следва да продължават. 
Общата цел е навременното и качественото разработване на програмата и спазването на 
графика за нейното разработване, така че в края на годината да има изготвена 
оперативна програма.  

Форматът на програмата следва образеца, предоставен от ЕК, което може да доведе до 
промяна в секциите. Целта е окончателно изготвеният образец за оперативните 
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програми да се комуникира електронно, като до този момент представянето на 
програмите пред ЕК не е официално.  

 

Г-жа Виолета Попова, заместник председател на РГ благодари на присъстващите за 
отделеното време за участие в заседанието. Г-жа Попова обърна внимание на процеса 
по предоставяне на предложения по текстовете на програмата от членовете на РГ, с 
оглед на ограничения брой знаци, които са допустими по отделните текстове, съгласно 
образеца за оперативните програми. Към настоящия момент в голяма част от текстовете 
е надвишен максималният брой знаци, затова е необходимо предложенията да бъдат 
по-конкретно формулирани. 

Г-жа Крумова допълни, че това е практически проблем с който екипът отговерен за 
подготовката на програмата се сблъсква. На някои места е необходимо изясняване на 
ситуацията или разписване на огромна обосновка (изискване на образеца на ОП), а в 
същото време има ограничения в обема. Независимо от това оперативната програма 
трябва да бъде представена максимално ясно. Г-жа Крумова даде думата на Г-жа 
Десислава Стефанова, ст. експерт в отдел УП, дирекция КПОС, която да представи 
секция 2 от ОП (стратегия на ОП). Г-жа Стефанова подчерта  новото в стратегията, като 
поясни, че няма големи различия с представената на предходното заседание стратегия 
на програмата. Всяка ОП съгласно образеца за оперативните програми трябва да 
изготви въпросната втора секция, която представя приноса на ОП към 
общоевропейската стратегия Европа 2020. Оперативна програма за околна среда 
адресира устойчивия растеж, който е една от основните цели за следващия програмен 
период 2014 – 2020 г. Приоритетите на стратегията са 3 – приобщаващ, устойчив и 
интелигентен растеж. Предвижда се подкрепа за изграждане на по-конкурентоспособна 
въглеродна икономика, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и 
предотвратяване загубата на биологично разнообразие, както и дейности, свързани с 
иновациите. В рамките на Стратегия Европа 2020 има няколко водещи инициативи, 
като една от тях е инициативата за ресурсноефективна, по-зелена и онкурентоспособна 
икономика. Стратегията на програмата  адресира и цели, свързани с климатичните 
промени (намаляването на емисиите от парникови газове) и инвестиции в иновации. 
Оперативната програма има четири приоритета – води, отпадъци, биоразнообразие и 
техническа помощ. Новото са тематичните цели, които са свързани с изменение и 
допълнение на проектите на регламенти, съответно за  ЕФРР и КФ. Тематичните цели, 
които са адресирани са ТЦ 5 и ТЦ 6 (ТЦ 6- приоритет води, отпадъци и 
биоразнообразие). Г-жа Стефанова допълни, че в представените материали са посочени 
стратегическите национални и европейски документи, за целите на които считаме че 
оперативната програма ще допринесе (в съответствие с националната програма за 
реформи като водещ документ). Програмата отразява препоръките, изразени от ЕК, 
адресира цели от Стратегия за биоразнообразие 2020, План за екоиновации 2020, 
Стратегия за адаптиране и изменение на климата. Това са документите, които се счита, 
че ще допринесат за постигане на целите за устойчив растеж, така и за постигане на 
национални ангажименти, свързани с различните сектори в ОП – води, отпадъци и 
биоразнообразие.  

Г-жа Стефанова благодари за вниманието и думата взе Г-жа Крумова, която обобщи, че 
няма значителни промени, а по-скоро по-добра структурираност на документа и 
призова за коментари и мнения. 

Г-жа Попова се включи с коментар във връзка със стратегията на ЕС за адаптирането 
към изменението на климата, и по-точно, че тази част от материала не е разработена все 
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още тъй като е нужно да се изчака публикуването на стратегията от ЕК. През 
следващите 3 месеца предстоят дебати на ниво ЕС. Предвижда се най-рано през месец 
юни да може да се разпишат по-конкретни текстове. На този етап дейностите , които са 
включени в приоритетите, касаещи адаптиране към климатичните изменения (и 
справянето с последиците от тях) са базирани основно на националния план за действие 
във връзка с изменението на климата. България вече е предприела действия и готви 
национална стратегия за адаптиране към климатичните изменения, но тя ще е е готова 
след публикуването на европейската стратегия. В тази част, секцията не е развита, но в 
момента се следят процесите и документите, свързани с това и следва да бъде 
допълнена, както се изисква. 

С коментар се включи Г-жа Папазова (Българска търговско-промишлена палата), 
която постави въпросът дали през следващия програмен период ще има мярка по която 
да бъдат финансирани проекти по Дунавската стратегия, каквато мярка например има в 
Програмата за развитие на човешките ресурси. 

Г-жа Попова отговори, че в момента в текста на ОП няма разписни конкретни групи 
мерки, които да касаят Дунавската стратегия. По дунавското крайбрежие има редица 
населени места, които попадат в приоритет 1 и 2 и за тях има мерки, както за приоритет 
води, така и за отпадъци, Натура 2000 и биоразнообразие. Г-жа Попова допълни, че има 
очакване по-координирани и организирани мерки да намерят място в програмите за 
европейско териториално сътрудничество за видове проекти, които изискват участието 
не само на България, а и на другите държави, които са част от Дунавската стратегия. 
Приоритети 1,2 и 3 касаят всички населени места, за това не са споменати конкретно 
населените места, попадащи в обхвата на Дунавската стратегия. 

Г-жа Крумова допълни, че Дунавската стратегия обхваща всички възможни сектори. 

С коментар се включи г-н Георги Терзов, държавен експерт в дирекция „Води“, 
МОСВ, който допълни, че Дунавската стратегия не въвежда ново законодателство и 
идентифицирайки европейското законодателство, което предлагаме, няма смисъл да се 
споменава Дунавската стратегия. Остава въпросът къде могат да търсят финансиране 
конкретните проекти. 

Г-жа Крумова обяви, че вече има кворум за заседанието, благодари на 
новопристигналите членове на РГ и предложи да бъдат представени приоритетите и 
актуалните моменти свързани с тях. Тя даде думата на г-жа Стефанова за представяне 
на приоритетна ос 1 – Води. 

Г-жа Стефанова подчерта, че приоритетна ос Води остава с водещи дейности насочени 
към изграждането на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2000 екв.ж. (вкл. 
водоснабдителен и канализационен компонент), както и на съоръжения за третиране на 
утайки. Водещ тук е националния план за климатичните промени, според който 
сериозен източник на парникови газове са утайките от ПСОВ, като е възможно да бъдат 
изградени метантанкове в агломерации с над 50 000 екв.ж. По този начин ще се 
подсигурят нуждите на ПСОВ и ще се намали количеството на метан и диазотен оксид, 
отделяни от утайките. Като бенефициент са посочени общини (и на по-късен етап 
асоциации на ВиК). Друг приоритет е доизграждането системите за мониторинг на 
водите. Информацията, която се получава от мониторинга на водите е определяща за 
управлението им, а също така и за вземане на решения относно количеството и 
качеството им. В по-глобален мащаб това са дейностите, които могат да се 
предприемат за управление на риска от наводнения, засушаване и т.н. Необходим е 
анализ на точните нужди за изграждането на такива съоръжения, като след изготвянето 
му ще бъдат оптимизирани и изградени мрежите за мониторинг на повърхностни и 
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подземни води. Това е необходимо както по отношение на количеството, така и за 
качеството на водите. Част от мониторинга, който се извършва в страната (контролния 
мониторинг) се извършва от ИАОС, където също е необходимо обновяване на базата 
или оборудването. В Рамковата директива за водите е посочена необходимостта от 
мониторинг на морските води, като е добре да бъдат разширени станциите за 
мониторинг на водите. Бенефициент за изпълнение на гореописаните дейности са 
дирекция „Води“ в МОСВ и ИАОС. Друг приоритет е адресирането на специфични 
рискове и развитие на системите за управление на бедствия, в случая чрез създаването 
на център за предупреждение за наводнения и засушаване. Създаването на този център 
е съгласувано с Народното събрание през 2012 в националната стратегия за управление 
и развитие на водния сектор в България. Ще бъдат финансирани и екоиновативни 
решения, които да бъдат използвани при управлението на водите. Бенефициенти в 
случая следва да бъдат малки и средни предприятия, чиято основна дейност е 
управление на риска от наводнения и засушаване. Необходимо е и изграждане на 
капацитет в органите, които се занимават с прилагане на политиката в областта на 
водите, както и разработване на съответните национални документи. 

Г-жа Крумова благодари на Г-жа Стефанова за представянето на приоритетната ос и 
пристъпи към представяне на  предварително получените коментари. Националното 
сдружение на общините в България, предлага да бъдат включени дейности за 
оборудване и изграждане на санитарно-охранителни зони за минералните води. 
Минералните води не би следвало да бъдат фокус на финансиране от структурните 
елементи. По отношение на изграждане на диги, подпорни стени и др. които имат 
отношение към предотвратяване на риска от наводнение, съгласно Насоки за 
интеграция на ПОС и ПИК във фондовете за периода 2014 – 2020 г. – фаза 
програмиране такива дейности се предвижда да бъдат финансирани от програмата за 
развитие на селските райони (когато са извън интегрираните планове за градско 
развитие). Това означава, че не би следвало да се включват подобни дейности в ОПОС. 
По отношение на коментари, изпратени от НПО и МРРБ относно съобразяване на 
мерките и дейностите по приоритетна ос 1 с регионалните планове, Г-жа Крумова 
подчерта категоричното че водещи при определяне на конкретните инвестиционни 
мерки ще бъдат регионалните генерални планове. Постъпили са коментари по 
отношение на възприемането на иновативни подходи за пречистване на водите, като г-
жа Крумова подчерта, че се води дискусия с МРРБ относно подхода и необходимостта 
от изготвянето на анализ, но е добре че всички участници в процеса мислят в една 
посока. Следва да се търсят решения, изискващи по-малко инвестиционни и 
експлоатационни разходи. При подготовката на втората фаза на Насоките за 
интегриране на ПОС и ПИК ще се заложат подобни критерии при избора на проекти за 
да се гарантира избора на най-добрите решения.  

Според г-жа Крумова казаното до момента дава отговор и на НПО, които са 
предложили да финансира изграждането на изкуствени влажни зони. Това е възможно, 
стига да е доказано икономически, че е подходящо за съответното населено място. По 
отношение на включването на научни организации и НПО  като бенефициенти за 
дейности свързани с екоиновациите, г-жа Крумова подчерта че концепцията е насочена 
към практическите решения, които в последствие позволяват възвръщане на 
инвестицията. Счита се, че най-подходящи бенефициенти за това са малките и средни 
предприятия. Научните организации и НПО са разглеждани като партньори в този 
процес и не е необходимо да бъдат определяни като бенефициенти за да участват в 
процеса. Според модела на европейското партньорство за иновации – конкретните 
иновации се определят  и управляват от различни групи за действие, като подобен 



5 
 

модел е добре да се възприеме и тук за да бъдат тези иновации практически 
ориентирани, с реален резултат, който да води до повишаване на енергийната и 
ресурсна ефективност. Има предложение от Българска стопанска камара по отношение 
на преформулиране на бенефициентите малки и средни предприятия, като г-жа 
Крумова призова ако има представител на БСК да представи предложението. 

Г-жа Виолета Попова се включи с допълнение относно екоиновациите, като поясни че 
стратегическия план в областта на екоиновациите в областта на водите няма собствен 
финансов източник. ЕК има намерение да използва различни финансови източнициЗа 
другите сектори няма дори подобни стратегически планове. Принципъта, който е 
приложен в стратегическия план за изпълнение на екоиновациите в сектор води е 
приложен е приложен и за оперативната програма, включително и по отношение на 
бенефициентите. Според Г-жа Попова е важно проектите за екоиновации да създават 
работни места, а работните места се създават от малките и средни предприятия. От 
друга страна екоиновациите се нуждаят от университети, научни организации, 
неправителствения сектор и т.н. Поради това за реализацията на всеки проект в 
областта на екоиновациите се създават групи за действие, които следва да имат принос 
за осъществяването на конкретната иновация. 

Г-жа Крумова допълни, че ЕФРР е насочен основно към осигуряване на растеж, 
заетост, конкурентна икономика и в тази връзка правилният адресат на подпомагането 
са малките и средни предприятия (вкл. и научните институти). Добре е да се има 
предвид, че индикаторите за следващия програмен период са доста стриктно 
формулирани, в тази конкретна сфера също са насочени към малки и средни 
предприятия (тук отново се подчертава, че не се изключват научните институти). 

Г-жа Крумова предостави думата на представителите на Българската стопанска камара 
за да се бъде обсъдено тяхното предложение. Г-жа Илияна Павлова изрази мнение, че 
обхвата на възможните бенефициенти е „затворен“ по отношение на икономическата 
дейност и отварянето на обхвата за малкия и среден бизнес би спомогнало да се 
провокира иновативната дейност в малките предприятия.  

Г-жа Крумова предложи да се организира  среща в по-малък формат за обсъждането на 
въпроса с иновациите, включително възможните бенефициенти.  

С коментар се включи и г-жаБеата Папазова от БТПП., която изрази подкрепа към 
членовете на БСК, тъй като има много производства, нуждаещи се от локални 
пречиствателни станции, които са големи замърсители и консуматори на води. Тя 
постави въпросът дали през следващия програмен период се предвижда да бъдат 
използвани инструментите на финансовия инженеринг, особено когато бенефициентите 
са малките и средни предприятия.Г-жа Крумова потвърди и подчерта, че идеята е да 
бъдат използвани и тези форми на финансиране именно за малки и средни предприятия 
за да може да се постигне допълване на публичния ресурс със частен такъв и съответно 
по-голям ефект. Относно локалните пречиствателни станции, г-жа Крумова подчерта, 
че това не би могло да се нарече иновативна практика, а също така тази дейност е 
предвидена за финансиране от ОП Конкурентоспособност за следващия програмен 
период. Това е изпълнение на ангажименти на тези предприятия и  финансирането  на 
такъв тип дейности (локални пречиствателни станции) е предвидено да се финансира от 
друга програма. 

Г-жа Попова подчерта, че насоките за интегриране на ПОС и ПИК са одобрени с акт на 
Министерски съвет и в т.1.3 може да бъде намерен отговор на поставения въпрос 
(разпределението на дейностите, важни за двете политики между отделните програми). 
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С коментар се включи г-жа Теодора Павлова, (Асоциация на консултантите по 
европейски програми), която подкрепи БСК и подчерта, че има същото предложение, 
свързано с бенефициентите – да не се ограничават по предмет на дейност. Тя отправи и 
предложение иновациите да бъдат безвъзмездно финансирани и постави въпросът има 
ли причина големите предприятия да бъдат изключени като бенефициенти, при 
положение, че те разполагат с повече ресурс и имат възможност да финансират такива 
проекти. 

Г-жа Крумова отговори че е възможно финансирането на екоиновативни практики с 
други форми освен финансов инженеринг – най-вече грантови схеми, но това зависи от 
наличието на финансов ресурс и обема на финансовите средства. Също следва да се 
направи анализ по отношение на пропуските на пазара. След изготвянето на този 
анализ ще бъде ясно какъв набор от финансови инструменти ще са най-подходящи за 
финансирането на подобен тип дейности. Относно въпросът за големите предприятия, 
г-жа Крумова обясни, че са дефинирани малките и средни предприятия и би следвало 
те да са основния генератор на икономически растеж, тъй като за големите предприятие 
е нужен допълнителен анализ и допълнителна среща с бизнеса с цел по-ясно 
дефиниране на този въпрос.  

Беше поставен и въпросът дали е направена демаркация в тази област между ОПОС и 
програмата за иновации и предприемачество, тъй като е трудно да се дефинира какво 
точно е екоиновация  и по какво се различава от иновацията.  

Г-жа Крумова обясни, че фокусът върху демаркацията за предишния програмен период 
е нещо което свърши лоша услуга на програмите. Добре е да се гарантира, че няма 
двойно финансиране  и да се насочат усилията към това ресурсите по двете програми да 
се допълват, а не да се припокриват. 

Беше поставен и въпрос относно синергията и по-точно какви механизми за синергия 
между отделните програми са предвидени. 

Г-жа Крумова обясни, че в рамките на договора за партньорство има конкретна секция, 
която трябва да изясни тези тема. Там е мястото където трябва да се посочи на 
национално ниво как ще се постига синергията и допълняемост между отделните ОП. 
Относно програмата за околна среда, това което се счита за важно да бъде направено е 
не дотам разписването на мерките в самата ОП, а тяхното последващо изпълнение. Тук 
се обмислят варианти, които са представени в една от секциите, която следва да бъде 
коментирана по време на настоящото заседание, като се има предвид, че това са все 
още работни хипотези, работни идеи и  се търсят варианти за това как ще се постига 
съвместяването на различните фондове. Важно за ОП за околна среда да се постигне 
допълняемост с ОП за развитие на селските райони в тази връзка предстоят серия от 
срещи с колегите от МЗХ за да се изясни как да бъдат фокусирани усилията на всички в 
една обща цел, която да е определена в съответните стратегически и програмни 
документи. Ако се вземе за пример ВиК сектора , тези стратегически и програмни 
документи ще бъдат генералните планове за ВиК сектора – т. нар. мастер плановете. 
Всеки един сектор има свой стратегически документ и най-важното е постигането на 
общо разбиране за това как тези документи получават своето финансиране от 
различните програми. С тази цел са разработени и насоките за интегриране на ПОС и 
ПИК за да се постигне необходимата допълняемост между различните програми. 

Г-жа Виолета Попова добави, че България има предварително условие за разработване 
на стратегия за иновации. ОП за околна среда има намерение да предостави известен 
финансов ресурс за някои видове екоиновации но българската стратегия за иновации 
трябва да покрива всички иновации. Това, че част от екоиновациите са в ОП за околна 
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среда не води до изключването им от стратегията. Синергията (и координацията) би 
трябвало да дойде до голяма степен от тази стратегия. Разработването на ОП за околна 
среда изпреварва разработването на стратегията за иновации. Програма Лайф на ЕК 
също предвижда екоиновации. 

Г-жа Крумова даде думата на г-жа Любка Лазарова (ИАРА), която отбеляза, че 
агенцията е управляващ орган на програмата за развитие на сектор рибарство (който за 
следващия период се разширява и с морското дело) и добави, че и в техния случай 
иновативните практики са насочени към малките и средни предприятия в 
сътрудничество с научни организации. Тя отправи предложение, във връзка с мерките 
за подобряване на административния капацитет за формиране и прилагане на 
политиката в областта на опазване на морската околна среда и  интегрирането с други 
политики сред основните целеви групи изрично да бъде посочена ИАРА, като 
институция с отношение към изграждането на среда за обмен на информация за целите 
на наблюдението в морската област? 

Г-жа Крумова отговори, че предложението е резонно и ще бъде отразено. 

Думата взе г-н Димчо Димов (ОПРР, МРРБ), който изрази подкрепа за планираните 
дейности в програмата които ще допринесат за изпълнението на интегрираните планове 
за градско развитие и предложи да бъде добавена нова индикативна дейност, свързана с 
подкрепа за изграждане, рехабилитация и реконструкция на ВиК мрежа в рамките на 
идентифицираните планове и като конкретни бенефициенти по приоритетната ос да 
бъдат определени 67 общини, определени съгласно Приложение 2 на ОП. Г-н Димов 
информира присъстващите че изграждането на система за ранно предупреждение е 
предвидена в рамките на  ОПРР. Заложените в ОПОС дейности насочени към 
превенция на риска и  по-точно изграждането на оперативен център и  подобна система 
за наводнения и свлачища следва да бъдат добре координирани.  Г-н Димов счита, че 
по-релевантно е тези системи да бъдат финансирани по ОПОС, което е коментар и от 
страна на ЕК. В настоящия програмен период мерките, свързани с превенция на риска 
са включени в три програми, което не е добър вариант. 

Г-жа Крумова отговори че подобен коментар от ЕК по отношение на центъра за 
превенция и системите за предупреждение не е постъпвал в МОСВ и предложи това да 
се обсъди на двустранна среща. За целите на настоящата дискусия, тя отбеляза, че 
винаги са отчитани интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. 

В дискусията се включи г-жа Десислава Стойкова, (НСОРБ) която постави въпрос, 
свързан с инвестициите във водоснабдяването дали са известни общините в които ще се 
финансира пълен воден цикъл и колко са те.  Г-жа Стайкова  информира че са 
постъпили предложения от много общини в страната, които имам проблем с 
водоснабдяването за изграждане на напорни водоеми, помпени станции и др., като 
предложенията ще бъдат изпратени допълнително след заседанието. Г-жа Стойкова 
предложи общините да бъдат включени като бенефициенти по дейностите за укрепване 
на капацитета в рамките на ос 1 - Води, като подчерта, че общините са бенефициенти 
по първата дейност за изграждане на инфраструктура. В представения проект на 
приоритетна ос за дейностите по укрепване на капацитета предвидените  бенефициенти 
са асоциациите по ВиК. 

Г-жа Крумова обясни, че насоките, политиката и регламентите – всички документи 
залагат на ресурсната ефективност, без която инвестиции във водоснабдяване няма как 
да има. Тя подчерта общия необходим ресурс за ВиК сектора далеч надвишава това, 
което ще бъде налично по ОП. Това означава, че ще бъде необходим друг източник на 
финансиране и категорично трябва да бъдат приоритизирани инвестициите. Водещи 
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при определянето на приоритетните инвестиции, трябва да бъдат генералните планове. 
Друго важно съображение е ефективно използване на ограничения ресурс. Относно 
повишаване на капацитета, г-жа Крумова обясни, че ОП няма за цел да укрепва 
капацитета по принцип, а да се укрепва капацитета в определени мерки. Следва да се 
има предвид че финансиране на такива мерки ще се предоставя в рамките на програма  
„Добро управление“, а укрепването на капацитета във ВиК сектора е добре да се 
реализира чрез ВиК асоциациите. 

Г-жа Стойкова допълни, че би могло да се напише общини и асоциации по ВиК, тъй 
като членове на асоциациите са кметове на общини и областни управители. 

Г-жа Крумова подчерта, че ако тези асоциации не заработят като такива, няма 
гаранция, че ще бъде предоставено финансиране за проектите в сектор води. 
Категоричното мнение на ЕК е че трябва да се гарантира устойчивост на сектора. ЕК 
държи на регионално планиране на инвестиционните мерки (това се постига с 
генералните планове) и  икономия от мащаба на съоръженията (чрез единно управление 
на регионален принцип. 

Беше отбелязано, че асоциациите в момента не работят тъй като тече процес по 
разработване на документите (от МРРБ и асоциациите) и когато процесът приключи,  
няма причина асоциациите да не функционират. 

Г-жа Крумова подчерта, че посланието на ЕК е ясно - ако реформата във ВиК сектора 
не се случи, няма да се предоставя  финансиране за такива дейности. Г-жа Крумова 
призова това послание да стигне до общините, чрез представителите на НСОРБ в РГ. Г-
жа Крумова посочи и друг проблем от настоящия програмен период –финансирането на 
ДДС. През следващия програмен период, следва да има ясни правила и  
взаимоотношенията за е възможно да бъдат получени съответните плащания. 

Г-жа Светла Иванова (КПОС, МОСВ) се включи с коментар, че на среща, проведена в 
гр. Правец е станало ясно, че за ЕК най-важното предварително условие в рамките на 
тази приоритетна ос е да има работеща реформа във водния сектор. 

Беше отправено предложение, по ос техническа помощ да се предвиди изготвянето на 
стратегия, съобразена с българското законодателство, за практически механизъм с цел 
повече възможности в този сектор. Тя предложи и да бъде създаден фонд за общинско 
съфинансиране на проектите, тъй като общините изпълняват много проекти по различи 
програми и проектите свързани с ВиК натоварват изключително много бюджетите им. 

Г-жа Нели Данева (МРРБ) благодари на Г-жа Крумова за обяснението относно ролята 
на асоциациите и добави, че асоциациите наистина имат затруднения в работата си, 
произтичащи от действащия закон за водите. В момента МРРБ разработва всички 
необходими документи (правилник за дейността на асоциациите, договори и др.), като 
целта е наистина тези асоциации да функционират пълноценно. 

Г-жа Крумова обясни, че ПЧП е нещо, което тя одобрява, но според нея ПЧП в 
България се разглежда основно като ЗОП и концесия. По отношение на фонда за 
общинско съфинансиране, г-жа Крумова се съгласи, че това би улеснило процеса, но 
обърна внимание, че подобен фонд би продължил практиката да няма яснота относно 
финансовите въпроси и оператора на структурата. Г-жа Крумова отново подчерта че 
това е една от основните критики за ВиК сектора в България. 

 

                                                          КАФЕ ПАУЗА 
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Г-жа Крумова даде думата на г-жа Атанаска Колева, старши експерт в дирекция КПОС, 
МОСВ за представяне на приоритетна ос 2 – Отпадъци. В приоритета са заложени 
дейности, насочени към инвестиционен приоритет 6.1 към ТЦ 6 от регламента за ЕФРР. 
Първата група дейности включва изграждането на различни инсталации и други мерки 
съгласно йерархията за управлението на отпадъците, които са необходими за 
подобряването на управлението им и изпълнението на законодателните изисквания. 
Планира се разширяване и подобряване на системите за събиране на битови отпадъци, 
като приоритет са общинските системи за разделно събиране на биоразградими 
отпадъци; подготовка за повторна употреба, изграждане на инсталации за 
предварително третиране (вкл. подобрения на изградени площадки за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата); изграждане на 
анаеробни и компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци; анаеробни 
компостиращи инсталации за зелени отпадъци; изграждане на инсталации за 
предварително третиране (сортиране, сепариране и др.) на опасни отпадъци, 
предвидено на площадките за безвъзмездно събраните на битови отпадъци от 
домакинствата. Включени са дейности като изграждане на инсталации за 
оползотворяване или обезвреждане на битови отпадъци, такива за оползотворяване на 
биогаза в регионални депа и стари общински депа за неопасни отпадъци, чрез 
производство на ел. енергия или чрез изгаряне, както и съпътстваща инфраструктура 
(път, водоснабдяване и др.). Ще се оказва подкрепа за поетапно закриване и 
рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на 
нормативните изисквания. Предвидените бенефициенти са общини, регионални 
сдружения за управление на отпадъците, оползотворяващи организации за отпадъци от 
опаковки,  малки и средни предприятия от сектор отпадъци за дейностите, за които ще 
се прилагат финансови инструменти). Включени са и дейности за укрепване на 
капацитета за управление на отпадъците чрез изпълнение на мерки за подпомагане 
формирането и прилагането на политики в областта на управление на отпадъците. 
Посочените бенефициенти за тази група дейности са дирекция „Управление на 
отпадъците“ в МОСВ, ИАОС, РИОСВ, общини (за разработване на регионални 
планове). В рамките на  инвестиционен приоритет 5.2 към ТЦ 5 е предена схема за 
екоиновации, като бенефициенти отново са малките и средни предприятия (възможно е 
прилагане на финансови инструменти). 

Г-жа Крумова благодари за представянето на приоритетна ос 2 и подчерта, получените 
коментари са свързани с фокусиране на усилията върху мерки, свързани с рециклиране, 
предотвратяване и намаляване на образуваните отпадъци и отделяне на 
биоразградимите отпадъци при източника. Г-жа Крумова  подкрепи тези предложения, 
но уточни, че те са по приложими при разработването на втора фаза на насоките за 
интегриране на ПОС и ПИК, на етап изпълнение на програмите.  По отношение на 
финансирането на цялостни решения по управлението на биоразградими отпадъци 
целта е развитие на системите, създаване на условия при които регионалните системи 
за управление на отпадъците да минимизират образуването на отпадъци, максимално 
рециклиране и минимално депониране. Г-жа Крумова подчерта, че приема 
предложенията и даде думата на Г-жа Попова. 

Г-жа Попова обясни, че за момента не се предвижда финансиране на инсталации за 
изгаряне на отпадъци (инсинератори), тъй като се следи развитието на 
законодателството и политиката по управление на отпадъците, която търпи развитие. 
Има яснота за стойността на въпросните съоръжения, както и разходите за 
експлоатацията им. На ниво ЕС има предложение за тотално прекратяване на 
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депонирането и ограничаване на изгарянето до тези потоци, които съдържат само на 
нерециклируеми отпадъци. Позицията на нашата страна е  против пълната забрана на 
депонирането, тъй като за момента е технологично невъзможно да се постига 100% 
оползотворяване. 

Г-жа Евгения Ташева (Екологично сдружение за Земята) благодари за положителната 
оценка на коментарите на НПО и добави, че в ГД Околна среда на ЕК в момента тече 
преразглеждане на целите за постигане на рециклиране, които вероятно ще бъдат 
завишени през 2014 г. Г-жа Ташева препоръча това да се вземе предвид при определяне 
на приоритетите на ОПОС. Г-жа Ташева подчерта, че екоиновациите не се ограничават 
само до технология. В Европа има добри примери за изследователски центрове за 
изследване на остатъчните отпадъци и според картата за ресурсна ефективност трябва 
да се цели ограничаване на остатъчните отпадъци. Добре е да няма ограничение за 
финансиране само на иновативни технологии, а дейността да бъде по-широко 
формулирана за да включва и иновативни подходи. Г-жа Ташева също добави, че тъй 
като някои големи градове ще имат инсталации за механично и биологично третиране и 
ще се изважда от тях гориво от отпадъци, това гориво ще трябва да намери пазар 
(циментови пещи, ТЕЦ), а България не разполага с технология за измерване на нивата 
на емисиите от диоксини и фурани. Риска се повишава, когато количеството на 
изгорените отпадъци се повиши, затова е добре да бъде закупена лабораторна техника 
за измерване на тези стойности. 

Г-жа Крумова приветства коментара относно екоиновациите и се съгласи, че те трябва 
да бъдат формулирани „по-широко“ за да се постигне образуването на по-малко 
отпадъци. Тя добави също, че ще бъде предвидено техническо обезпечаване на 
оборудване за измерване на емисиите от диоксини и фурани. Добре е да има и 
екоиновации, свързани с начина на управление на процесите на повишаване на 
капацитета на управление и  те биха били определящи при реализирането на потоците 
отпадъци. Г-жа Крумова отправи призив за съдействие от страна на НПО (и всички, 
които имат предложения) за съдействие при дефинирането на критериите – на какво да 
бъде даден приоритет за финансиране. 

Г-жа Попова добави,  относно съоръженията за механично и биологично третиране, че 
според нея те са различни от съоръженията за изгаряне по своя характер. Ако се 
докаже, че те са обосновано необходими за количеството генерирани отпадъци не би 
трябвало да бъде пречка да бъдат подпомагани общините за изграждането на тези 
съоръжения. Общините трябва да спазват йерархията за управление на отпадъците. 
Основно поле за действие трябва да бъде и обучението и промяна на мисленето 
относно управлението на отпадъците. 

Беше отбелязано, че често под иновация се разбира нова технология, а тя всъщност е 
нов подход. Разделното събиране на отпадъците, което отдавна се прилага в много 
страни, само по себе си е една иновация. Според нея ако директивата за екодизайн се 
прилага по-широко, този проблем ще намери своето решение. 

Г-жа Крумова пристъпи към представяне на предложение от страна  на НСОРБ, за 
включване на дейности за разширяване и подновяване на системите за събиране на 
биоразградими отпадъци от домакинства и от зелени площи. Тя подчерта, че 
отпадъците от домакинства и от зелени площи се включват към потока битови 
отпадъци и няма нужда да се обособява отделна дейност. Целта е разделно събиране 
при източника на всякакви потоци отпадъци, различни от строителните и 
производствените такива. Фокусът на ОП е върху  всички потоци битови отпадъци – 
включително зелени и биоразградими. Относно иновациите, според Г-жа Крумова те са 
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и управленски методи и модели и в този ред на мисли е напълно възможно 
финансиране в рамките на така разписаните дейности. 

Думата взе г-жа Теодора Павлова (БАКЕП), относно предварително изпратени 
коментари, свързани с общинските сметища. Според г-жа Павлова, много от тях са 
нерегламентирани или регламентираните сметища са излезли няколкократно от 
законната си площ. Това е пречка за общините да реализират тяхното закриване. Друг 
въпрос остават съоръженията за строителни отпадъци, за които се планира да се 
финансират по програмата за иновации и предприемачество. Тя постави въпросът дали 
това е продиктувано от анализи, които да показват, че това са достатъчно рентабилни 
проекти за бизнеса, тъй като вече са правени анализи, които доказват, че няма 
достатъчна възвръщаемост и  не генерират частен интерес. Според нея е добре да 
останат в тази програма, но с финансови инструменти. 

Г-жа Крумова подчерта, че финансовият ресурсът е изключително ограничен, затова 
фокусът е върху битовите отпадъци – като най-голям поток, който се управлява сложно 
и изисква най-много мерки. Строителните отпадъци са предвидени от ОП 
Конкурентоспособност, защото те лесно могат да бъдат ползвани повторно и за тях не е 
необходимо допълнително финансиране, каквото е необходимо при битовите, които се 
управляват по много по- сложен начин  и затова фокусът е насочен към тях. 

Г-жа Павлова отправи коментар свързан с незаконните сметища, като подчерта, че в 
настоящия програмен период условие за финансиране за закриване на сметища е те да 
са законни. Поради това изискване общините не са успели да ползват финансовия 
ресурс. 

В отговор г-жа Крумова обясни, че неизяснената собственост на земите върху които 
има сметища е практически проблем едно такова сметище да бъде вписано в ЗУТ или в 
инвестиционен проект за рекултивация. Това възпрепятства финансирането на 
нерегламентираните сметища. Има възможност да се помисли върху иновативна 
дейност свързана с почистване на нерегламентираните сметища, например някакъв вид 
кампании за почистване. 

В дискусията се включи г-н Петров (НСИ), според който нерегламентираните 
сметищата в България са 500 000 (167 са регламентираните) и  трябва да се търси 
отговорност от общините, които са допуснали това да се случи. 

Г-жа Светлана Божкова (д-я Отпадъци, МОСВ) допълни че строителните отпадъци, 
според правени вече анализи, трябва да се финансират от бизнеса, тъй като са негова 
отговорност и за да се ограничи тяхното депониране са предвидени цели от съответната 
наредба. т.е. не е нужно да бъдат финансирани от ОП. По отношение на 
нерегламентираните сметища, голяма част от тях действително сa почистени, в рамките 
на различни кампании, но възникват нови и този процес е динамичен, т.е. контрол по 
предотвратяване на тяхното образуване е по-важен подход. 

Г-жа Крумова се съгласи с изказаното и даде думата на г-жа Стойкова, която постави 
въпрос относно транспортирането на отпадъците. Също така г-жа Стойкова посочи че 
дейност „Изграждане на други инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на 
битови отпадъци“ е твърде обща и предположи че на по-късен етап ще бъдат 
конкретизирани възможните инсталации. 

Г-жа Стойкова постави въпрос за включване на общините като самостоятелни 
бенефициенти или партньори в рамките на дейности за „Укрепване на капацитета за 
управление на отпадъците», например по отношение на системата за определяне на 
такса битови отпадъци. 
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Г-жа Крумова подчерта, че целта е разработване на система, в рамките на която 
общините ще предоставят информация. Не се предвижда процедура по която общините 
да разработват система. Целта е да се събират данни в реално време за количеството 
генерирани отпадъци, за да могат да се отчитат правилно годишно и статистически. В 
случай че е необходимо следва да бъдат проведени обучения на служителите, които ще 
въвеждат данните в системата.  

Г-н Петров постави въпросът дали информацията от тази система ще бъде публична и 
кой ще има достъп до нея.  

Г-жа Крумова подчерта в отговор, че част от информацията ще бъде публична, тъй като 
се събира със статистическа цел от ИАОС. 

Г-жа Крумова даде думата на г-жа Атанаска Колева за да представи приоритетна ос 3- 
Биоразнообразие. 

Г-жа Колева подчерта, че приоритета е насочен към Натура 2000 и опазване на 
биологичното разнообразие, като се предвиждат дейности по отношение на на 
екосистемните услуги и  зелена инфраструктура (инвестиционен приоритет 6.4 към ТЦ 
6). Предвидени са мерки от Националната приоритетна рамка за действие по Натура 
2000: опазване, поддържане и възстановяване на видове и местообитания; Разработване 
на ПУЗЗ по директива 92/43/ЕИО; разработване/ актуализация на ПУЗТ за защитени 
територии, които са в обхвата на ЗЗ. Бенефициент за тази група мерки е дирекция 
НСЗП в МОСВ, както и други структури, отговорни за управлението на ЗЗ. Включени 
са дейности  за проучване на разпространението, оценка на състоянието и опазване на 
видове и местообитания в ЗЗ от Натура 2000 в акваторията на Черно море. За 
бенефициенти са посочени същите по-горе изброени структури. Предвидени са 
дейности, свързани със оптимизиране на системата за мониторинг на 
биоразнообразието. Като бенефициент е посочена ИАОС. Важна група мерки са тези 
свързани с комуникирането на мрежата Натура 2000, като целта е  да се формира 
отговорно поведение от страна на населението (включени са обучителни програми и 
др.). Тук като бенефициенти освен НСЗП са включени и МЗХ, общински 
администрации и др., отговорни органи за Натура 2000. Група дейности са насочени и 
към инвазивните видове (борба и превенция). Инвентаризация се планира и по 
отношение на генетичните ресурси в страната, като ще бъде създаден регистър 
съгласно протокола от Нагоя. 

Г-жа Крумова продължи с представяне на коментари, като започна с предложение от 
НПО за създаване на административни органи за Натура 2000, като според нея е по-
добре първо да напредне процесът по разработване на НПРД и след това да се определи 
доколко това е необходимо да се случи. По отношение на осигуряването на средства за 
обявяване на нови ЗТ, Г-жа Крумова помоли за по-подробно разясняване на 
предложението. Относно предложението, за включване на дейности, във връзка с  
влажните зони, тя обясни, че голяма част от тях са част от националната екологична 
мрежа, мерките се припокриват с предложените от ОП мерки. По предложението на 
НПО за директни плащания за специфични дейности, г-жа Крумова обърна внимание, 
че ЕФРР е насочен към създаване на конкуренция, а директните плащания не могат да 
бъдат определени като такива и те не са предвидени. По отношение на дейностите за 
закупуване на рибовъдни стопанства или рискови територии, за момента такива не са 
приоритетни. По предложението за включване на мярка, стимулираща бизнеса, базиран 
на природни ресурси в ЗТ, г-жа Крумова подчерта, че това зависи от определянето на 
такъв тип мерки в НПРД. 
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Г-жа Любка Лазарова (ИАРА) допълни във връзка с рибовъдните стопанства, че не е 
допустимо подпомагане на самото закупуване на бизнес. Рибовъдното стопанство, 
което се намира в ЗТ, запази своя статут и работи като такова, ще бъде подпомогнато за 
прилагането на съответните дейности по Натура 2000 и екологосъобразни практики, за 
които е предвидено финансиране. Не е допустимо подпомагането за закупуване на тези 
стопанства Г-жа Лазарова постави въпросът дали ще бъдат подпомагани дейности за 
опазване на морската среда в ЗЗ (при условие, че все още няма да имат уточнен статус), 
във връзка с предстоящото в следващия програмен период картиране и определяне 
природозащитния статус на видовете, които са в ЗЗ в акваторията на Черно море.Г-жа 
Виолета Попова обясни, че няма да има проблем с изпълняването на мерките дори 
когато започне процесът на картиране и това не е лимитиращо обстоятелство за целите 
и на двете ОП.  

От членовете на РГ беше подкрепено финансирането на мерки от информационната и 
комуникационна стратегия тъй като липсата на информация сред населението бе 
отбелязано като голям проблем . 

Г-жа Стойкова добави, че по време на съгласуването е получено запитване от общини, 
които имат подготвени проекти за изграждане на инфраструктура и информационни 
центрове за популяризиране на дадени защитени местности. Така възниква въпросът 
ще бъдат ли допустими такива дейности за новия програмен период. Също така за 
информационни мерки са посочени като бенефициенти общините чрез областните 
информационни центрове. Тъй като това са 28 общини бе поставен въпроса дали само, 
те ще имат достъп до финансиране. 

Г-жа Крумова обясни, че мрежата от информационни центрове е фокусирана върху 
провеждането на кампании с единно послание, но може да се помисли върху въпросът 
дали да бъдат включени отделно общините. Относно изграждането на центрове за 
защитените местности, за това вече има мярка в ОПРР и такъв тип дейности спадат към 
нея. 

Г-жа Попова добави, че в момента приоритетна ос 3 се нарича „Натура 2000 и 
биоразнообразие“ и това е в следствие на послание идващо от ЕК – „Максимален фокус 
върху Натура 2000“, което означава, че приоритетна за финансиране е мрежата от 
защитени зони Натура 2000, а не националната мрежа от защитени територии. Това 
обаче не би следвало да е проблем, тъй като двете мрежи до голяма степен се 
припокриват териториално.  

Думата все г-жа Райна Хардалова (НСЗП) като постави въпрос относно включването на 
научните институции сред основните целеви групи, като това по същество не би 
променило програмата. 

Г-жа Крумова се съгласи с г-жа Хардалова и даде думата на Г-жа Колева за 
представяне на четвъртата приоритетна ос – Техническа помощ. 

Г-жа Колева посочи че приоритетната ос включва дейности подкрепящи изпълнението 
на програмата - мониторинг, контрол и оценка, както и мерки за популяризирането и. 
Предвидено е и укрепване на капацитета на ангажираните структури. За бенефициенти 
са определени УО и  институциите отговорни за прилагане на политиката по околна 
среда. Първата група дейности включват укрепване на капацитета на ангажираните 
структури - осигуряване на оборудване; одит, контрол, проверки на място; 
финансиране на научни проучвания и анализи; подкрепа за изпълнението на проекти по 
приоритетни оси 1,2 и 3, включително и осигуряване на обучение за бенефициентите. 
Втората група дейности са насочени към осигуряване на подкрепа за публичност и 
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популяризиране на ОП - поддържане на интернет страница на ОП, наемане на 
необходими човешки ресурси, материали, брошури и др. Третата група дейности са 
насочени към укрепване на капацитета на институциите отговорни за прилагане на 
практиката по опазване на околната среда (разработване и изменение на стратегически 
програмни документи, ръководства, методически указания, осигуряване на техническо 
оборудване и др.), като това е групата дейности, която отличава приоритетната ос от 
настоящия програмен период.  

 

ОБЯД 

 

Г-жа Крумова продължи по дневния ред на заседанието като предложи да се проведе 
дискусия по останалите изпратени до състава секции на ОП, тъй като те са 
недостатъчно разработени за да бъдат детайлно представени в рамките на заседеанието. 
Относно секцията от оперативната програма касаеща институционалната рамка, тя 
подчерта, че това е решение, което зависи от политическата воля и приемането на 
закона за управление на средствата от ЕС, но предвид политическите обстоятелства в 
момента няма яснота каква ще бъде институционалната рамка за тази и всички 
останали ОП. В хода на предварителното съгласуване са получени коментари от 
Министерство на финансите, относно архитектурата на програмата и включване на 
дейности в рамките на техническата помощ за закриване на настоящата ОП, които ще 
бъдат отчетени. Г-жа Крумова добави, че всякакви коментари и предложения са добре 
дошли по всички разработени секции, включително предложения за намаляване на 
административния товар на бенефициентите. Относно разработения анализ на 
настоящата ситуация в сектор околна среда и климат, получените коментари са 
отразени, като голяма част от тях са технически (с цел по – голяма яснота на 
изложените аргументи и данни). В последствие стана ясно, че не предполага да има 
анализ в текста на ОП и той бе предоставен за целите на  договора за партньорство. Г-
жа Крумова призова всеки , който участва в РГ за подготовка на договора за 
партньорство да обръща внимание, че околната среда е хоризонтална тема и е 
изключително важна за всички структурни инструменти. ЕК приветства разработените 
насоки за интеграция на политиките по околна среда и климат, а също така и 
планираното разработване на втора фаза. Тя добави, че извън работната група са 
пристигали коментари от заинтересовани лица – индустрията, големи минни 
предприятия, според които има необходимост от финансиране на мерки, които са 
необходими за постигането на задълженията по комплексните разрешителни. Според г-
жа Крумова правилното място на тези мерки е ОП Конкурентоспособност, затова и 
като потенциален бенефициент за постигане на екологични мерки бе посочена 
индустрията (с финансиране именно от ОП Конкурентоспособност). Има постъпил 
коментар от страна на Минно геоложката камара, свързан с рекултивация на замърсени 
терени, като е важно да се отбележи, че за този тип дейност ЕФРР предвижда действия 
единствено в градската среда, включително регенерация на замърсени терени и 
намаляване на замърсяването на въздуха. ЕФРР е насочен към създаване на работни 
места и растеж и такъв тип дейности може да бъде финансиран в рамките на градската 
среда. Получено е и предложение за включване на Института за биоразнообразие и 
екосистемни изследвания на БАН като бенефициент, което се разглежда. По отношение 
на предложение за включване на област Смолян като област на насочено териториално 
въздействие, г-жа Крумова подчерта, че такова решение би трябвало да бъде взето на 
национално ниво. По повод постъпило предложение от Столична община за включване 
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на Топлофикация ЕАД като бенефициент, г-жа Крумова поясни, че според насоките за 
интеграция на ПОС и ПИК, това е предвидено в ОП за иновации и предприемачество. 
Представено бе и писмо от инж. Христо Кацаров включващо няколко предложения 
като например поставяне на саксии със здравец на всички балкони в жилищата, 
монтиране на съдове с вода и морска сол на покривите на автобусите, с цел създаване 
на аеройони, които пречистват атмосферния въздух и др. мерки подобряващи 
заобикалящата ни среда. Г-жа Крумова добави, че това би могло да се разглежда като 
екоиновация.  
 
Г-жа Крумова предложи провеждане на допълнителни срещи с представителите на 
НПО и бизнеса, във връзка с техните предложения и екоиновациите, като уточни че ще 
бъде изпратена допълнително информация за място и час на срещите. Информация за 
дискусиите и взетите решения ще бъде представена на всички членове на РГ. 
 


