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ПРОТОКОЛ 
от пето заседание на работна група за изготвяне на  

оперативна програма за околна среда за периода 2014 – 2020 г. ,  

 

02 септември 2013 г., Гранд хотел София, гр. София 

 

Г-жа Малина Крумова, директор на дирекция КПОС в МОСВ и председател на РГ 
откри петото заседание на РГ за разработване на ОПОС и представи дневния ред. Тя 
изложи напредъка в процеса на програмиране на периода 2014-2020 г. и предприетите 
към момента стъпки. Беше припомнено, че първа версия на ОПОС 2014-2020 г., 
изпратен в ЕК за преглед в края на февруари, беше разгледан на четвърто заседание на 
тематичната работна група на 13 март 2013 г. След получаване на становищата от ЕК 
през месец май, в рамките на КН на ОПОС, е проведена техническа среща с 
представители на ГД „Регионална политика” в ЕК за изясняване на позициите. Г-жа 
Крумова обърна внимание, че част от въпросите произтичат от празнота в 
информацията, свързана с непредставянето на Споразумението за партньорство (СП) 
към тогавашния момент. Тя изрази надежда, че при предстоящото представяне на втора 
версия на ОПОС, което ще бъде заедно със СП, въпросите, възникващи от 
взаимоотношението между тези документи, да бъдат по-малко. Тя посочи, че в резултат 
процеса на програмиране на европейско ниво, са били създадени нови регламенти, 
указания на ЕК и те са съобразени при разработването на втората версия на ОП-ма. Г-
жа Крумова подчерта, че са проведени редица вътрешни срещи в рамките на МОСВ за 
постигане на демаркация между различните финансови източници, както и 
междуведомствени срещи с други ОП-ми за прецизиране на дейностите и постигане на 
договореност как те да се допълват. Втората версия на програмата е представена на 
заседание на Колегиум на МОСВ. Г-жа Крумова информира присъстващите, че е 
предвидено след отразяване на коментарите, получени от ТРГ, финализираният проект 
на ОПОС 2014-2020 г. да бъде изпратен на ЕК на 13 септември 2013 г., след изпращане 
на СП, за предварително неофициално съгласуване на текстовете. 

Г-жа Крумова даде думата на г-жа Анастасия Грозданова, дирекция КПОС, МОСВ 
за да представи втората версия на ОПОС 2014-2020 г. По време на презентацията бяха 
очертани основните разлики между двете версии на ОП-ма и обхватът на дейностите 
към момента. На първо място, са прецизирани текстовете с оглед на ограниченията в 
броя на символите и изискванията на образеца за разработване на ОП-ми. Направената 
демаркация на дейностите цели избягване препокриването с финансовия механизъм 
(ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП), с програмен оператор 

 
 

Решения за 

      по-добър живот  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 0 7  –  2 0 1 3  г . ”  

 
 

Европейски съюз 

Европейски фонд за  

регионално развитие 

Кохезионен фонд 

Д и р е к ц и я  “К о х е з и о н н а  п о л и т и к а  з а  о к о л н а  с р е д а ” 

ope @ moe w.gove rnme nt.bg 



2 

дирекция „Европейски и международни проекти” в МОСВ, както и с ОП „Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020 г.“ в МИЕ. Беше посочено, че е създадена нова 
приоритетна ос (ПО) 4 „Подкрепа за ПОС и ПИК при прилагане на ЕСИФ“ и е 
предвидена техническа помощ за подготовка на проекти по приоритетни оси 1, 2, 3 и 4.  

Г-жа Грозданова обърна подробно внимание на дейностите по всяка ПО като започна 
с промените в сектор „води”. Тя подчерта, че се запазва фокусът върху изграждането на 
ВиК инфраструктура в агломерации с над 2 000 е. ж., като приоритет са агломерациите 
над 10 000 е. ж. Като бенефициенти освен общините и Асоциации по ВиК са прибавени 
ВиК операторите и ПУДООС. С цел постигане на демаркация, в обхвата на ОПОС 
остава само реалното доизграждане/ оптимизиране на системата за мониторинг на 
водите, а отпадат проучванията за оценките на точните нужди в качествено и 
количествено отношение. Също така, няма да се финансират дейности във връзка с 
Мониторинг на морските води и морска околна среда, които ще се покриват чрез ФМ 
на ЕИП. Запазва се идеята за създаване на център за управление на водите като е 
направена промяна в неговата формулировка – „Национален център за управление на 
водите в реално време”. След проведена среща с МИЕ, отпадат дейностите във връзка с 
екоиновациите в секторите „води” и „отпадъци”, които ще влязат изцяло в обхвата на 
ОПИК. 

Бяха представени дейностите в ПО 2. Част от промените са свързани с прецизиране на 
текстове по отношение на формулировката и с цел отразяване на законодателните 
ангажименти. Новите дейности са свързани с изграждане на съоръжение за третиране 
на опасни отпадъци и реконструкция, обновяване и доизграждане на съоръжения за 
обезвреждане на болнични отпадъци, както и за управление на негодни за употреба 
пестициди. По ОПОС в следващия програмен период няма да се финансира 
закриването и рекултивацията на общински депа за неопасни отпадъци, които не 
отговарят на нормативните изисквания. Бенефициенти по ПО 2 са общините, 
юридически лица и ПУДООС. 

Фокусът на приоритетна ос 3 „Биологично разнообразие и Натура 2000“ е върху 
мрежата Натура 2000 и ще се финансират дейности, определени в Националната 
приоритетна рамка за действие (НПРД). Документът се разработва в момента и следва 
да определи приоритетите, които да залегнат в ОПОС 2014-2020 г. Програмата ще 
финансира дейности за борба с инвазивни чужди видове, в случай че те са заложени в 
НПРД. Изключени са дейностите по отношение на генетичните ресурси, като като 
дейности, отнасящи се до генетичните ресурси ще бъдат в обхвата на ФМ на ЕИП. Като 
бенефициенти са идентифицирани структури на МОСВ и МЗХ, НПО и други 
структури, отговорни за ЗЗ от мрежата НАТУРА 2000, общини, ПУДООС, Областни 
информационни центрове – за изпълнението на мерки от НИКС. 

Г-жа Грозданова представи и новата приоритетна ос 4 „Подкрепа за политиката за 
околна среда (ПОС) и политиката за изменение на климата (ПИК) при прилагане на 
Европейските инвестиционни и структурни фондове”. Тя посочи, че тук са предвидени 
дейности за подпомагане управлението на водите, отпадъците и биоразнообразието. 
Тук ще бъде финансирано разработването на нови и/или актуализация на 
съществуващи нормативни/ стратегически/програмни документи и на съответните 
допълващи документи, както и  дейности за укрепване и повишаване на капацитета на 
компетентните органи, отговорни за формиране и прилагане на ПОС и ПИК. 
Приоритетната ос е насочена за всички институции, звена и структури, отговорни за 
формиране и изпълнение на ПОС и ПИК. 
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В ПО 5 освен дейности за изпълнение и управление, публичност и популяризиране на 
ОП, е предвидена дейност за затваряне на програмен период 2007-2013 г. В 
заключение, Г-жа Грозданова описа съдържанието на секции от 4 до 11. 

След даването на думата на членовете на РГ, Г-жа Виолета Попова, представител на 
МОСВ в ППРБЕС, направи протоколно предложение във връзка със съгласувателната 
таблица. Тя отбеляза, че в нея са включени коментари на различни участници в РГ в и 
извън МОСВ, както и коментари, получени в рамките на и след крайния срок за 
предоставяне на становища. В тази връзка, тя помоли таблицата да бъде допълнена с 
включването на всички получени коментари. Като член на РГ, в качеството си на 
заместник-председател, на 27 и 28 август 2013 г. са предоставени доста на брой 
коментари и поиска таблицата да се допълни, за да отразява актуалното състояние по 
втория вариант на ОП-ма. Тя допусна, че като причина за невключването на 
коментарите е липсата на време за тяхното отразяване. Г-жа Попова отбеляза, че сред 
тези коментари има съществени, както и технически, и държи особено на тези относно 
обхвата и съдържанието на отделните ПО, бенефициентите под тях и предложенията за 
принципите към всеки приоритет и коментарите по общата стратегическа част. 

В отговор, Г-жа Крумова посочи, че всеки коментар е от значение като предложи да се 
престъпи към обсъждането на съществените коментари. Тя подчерта, че за УО на 
ОПОС всеки един от предоставените 118 е съществен. 

Г-жа Попова започна с представяне на подадените от нея коментари по секция 1. Тя 
посочи, че на места има изтрити текстове. Тя отбеляза, че при разработването на ОП-ма 
експертите са се съобразявали с изискването за брой символи формата за ОП-ма, но 
напомни, че на проведената през месец май среща с представители на ЕК последната 
получена от тях информация е, че темата за броя на символи не е приключила като тя 
варира от „да ще има ограничение” до „не, няма да има никакви ограничения”. Според 
г-жа Попова, част от заличените текстове са важни за изясняването на стратегията на 
ОП-ма и за яснота защо е планирана точно определен вид дейност и не са планирани 
други. Тя посочи, че макар със сериозен финансов ресурс програмата не може да 
покрие всички нужди в секторите околна среда и изменение на климата. Ето защо 
секция „Стратегия” трябва да изяснява защо конкретни дейности, а не всички нужди в 
държавата, влизат в рамките на програмата. 

Г-жа Попова посочи, че има коментари във връзка с отразяването на Националната 
програма за реформи (НПРф). Към варианта на ОП-ма от февруари не са били налични 
новата Програма за реформи за 2013 г., както и нови специфични препоръки на Съвета 
на ЕС за България, като тези текстове следва да бъдат коригирани. 

По отношение на новата част и с оглед на позицията на ЕК, представена в края на 
миналата година, за това какво трябва да включват ОП-ми в страната, г-жа Попова 
изрази смесени чувства по предложението. Според нея, не са обхванати всички части от 
позицията на ЕК, които касаят програмата. В самия документ има хоризонтални и 
специфични изисквания за видове дейности. Представеният текст реферира само към 
отделни части от тази позицията. Тя посочи, че предстоят преговори между България и 
ЕК по тази позиция и не знае доколко е правилно да бъдат включени в ОПОС частично 
текстове от документ, по които нито една от страните няма окончателно становище. 

Г-жа Попова посочи, че няма да се спира на коментарите по техническите 
размествания в секциите. Тя изрази мнение, че доста от частите в предишния вариант 
на ОПОС са по-удачни, тъй като е следвана логика от регламенти към стратегически и 
законови ангажименти на ниво ЕК и към чисто национални. 
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Коментар бе направен по “Пътната карта за ресурсна ефективност”. Отбелязано беше, 
че предвид факта, че има прехвърляне на всички дейности, свързани с екоиновациите в 
обхвата на ОПИК, не е удачно да бъде цитирана Цел 3.1 „Устойчиво потребление и 
производство”. Също така, Г-жа Попова тя постави въпроса защо е добавен текст 
„Стратегията на ЕС за Черно море” предвид предложението за отпадането на 
дейностите за мониторинг на морските води и морската околна среда.  

Г-жа Попова подчерта важността на темата за индикаторите на ОП-ма и предложи да 
бъде проведена отделна среща, започвайки с представяне на идеята за индикаторите, 
какво трябва да се следи и какво искаме да се постигне като напредък в рамките на 
програмата. 

Г-жа Крумова помоли г-жа Попова да се фокусира върху съществените коментари. Тя 
обърна внимание, че с оглед на промяната на заповедта за състава на РГ, в 
съгласувателната таблица са включени само коментарите на членовете.  Тя гарантира, 
че след като бъдат разгледани всички коментари, те ще бъдат представени на РГ.  

Г-жа Крумова подкрепи предложението за индикаторите, като обърна внимание, че 
подобни коментари са дадени и от други членове на РГ. Тя заяви, че не смята работата 
по индикаторите за приключена и е съгласна за провеждането на отделна работна 
среща по темата. Тя посочи, че в момента се извършва работа по разработване на 
индикатори, както за ОПОС, така и предложения за индикатори за други ОП-ми, които 
да подпомагат прилагането на ПОС и ПИК, заедно с критерии за оценка на проекти. 
Това ще допринесе за по-голямо приложение на тези политики от всички структурни 
инструменти. Тя отбеляза, че индикаторите не са в окончателен вариант, всички 
коментари, представени в рамките на обсъждането на този вариант на ОПОС ще бъдат 
отчетени. Г-жа Крумова смята, че има какво да се работи по индикаторите и тяхното 
остойностяване, което зависи в голяма степен и от финансирането.  

По отношение на коментари за „поправяне” на текстове в ОП-ма, тя помоли г-жа 
Попова да направи конкретни предложение как това да бъде направено. Тя приема 
техническите коментари за актуалността на документите по отношение на НПРф за 
2013 и коментарите, дадени от ЕК и заяви, че те ще бъдат отразени. 

Д-р Иво Атанасов, Министерство на здравеопазването, взе думата като благодари за 
включването на ведомството в РГ за разработване на ОПОС 2014-2020 г. Той изрази 
безпокойство, че това става на един късен етап, когато ще бъде трудно да се повлияе на 
аспекти на програмата.  

Д-р Атанасов посочи, че при запознаване с ОП-ма отново вижда опасност, очертана 
при изпълнението на програмата от този програмен период. Според него, за МОСВ от 
основно значение са отпадъчните води. Въпреки че в програмата са включени 
питейните води, за МЗ отново на първо място са изведени отпадъчните води. Той 
посочи, например, че на стр.25 където са изложени мерките в сектор „води”, първите 10 
са свързани с пречистването на отпадъчните води, а чак след това се говори за питейни 
води. Също така в текста на програмата се обръща внимание на мерките за намаляване 
загубите на вода, но не се акцентира върху нейното качество.   

Д-р Атанасов посочи, че МЗ, като компетентен орган в Република България, докладва 
за качеството на водите за пиене към ЕК. Докладите са представяни веднъж на всеки 3 
години като към момента е докладвано за 2007 г. и за периода 2008-2010 г. Той посочи, 
че има несъответствие в спазването на директивата и това, което предлага ОП-ма едва 
ли ще отрази тези несъответствия в пълна степен. В тази връзка, той предложи да се 
постави акцент върху качеството на питейните води. Той посочи, като пример, текста 
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на стр.108 “по отношение на мерките в сектор „ Води“ е взето единодушно решение за 
финансиране изграждането на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2,000 екв.ж. 
През следващия програмен период като първи приоритет трябва да се финансират 
необходимите (съгл. изготвените генерални планове) интервенции в агломерации с над 
10,000 е.ж., които понастоящем не изпълняват изискванията на директива 
91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води”, където отново са 
споменати отпадъчните води и постави въпроса дали не е редно да бъде приоритет 
качеството на питейната вода. В МЗ са определени големи (над 5 000 човека) и малки 
зони на водоснабдяване, като в момента има 5-6 зони на водоснабдяване, които пият 
вода с нитрати.  

По отношение на интегрираните водни проекти, д-р Атанасов даде пример с Шумен, 
където има ПСОВ, от години няма пречистване на питейни води и от години се пие 
вода директно от яз. Тича. Д-р Атанасов постави въпроса дали при наличието на 
съоръжение за пречистване на отпадъчни води, ще се дават средства за питейните води.  

Във връзка с подкрепата за увеличаване на административния капацитет и за 
оборудване за мониторинг на води, д-р Атанасов поиска разяснение дали РЗИ или МЗ 
могат да кандидатстват за лабораторно оборудване за изследване на питейни води, с 
оглед на техните задължения за изследвания на показателите в директивата за питейни 
води. Дали ВиК ще могат да кандидатстват за оборудване, тъй като една от основните 
критики на ЕС е свързана с обема на мониторинга по показатели за питейните води. 

Г-жа Крумова подчерта, че подготовката на програмата не приключила. Г-жа Крумова 
напомни, че МЗ е пряко ангажирано в извършването на екологична оценка на ОПОС за 
следващия програмен период и на този етап от оценката още не са представени 
коментари от страна на ведомството. Тя отчита важността на МЗ не само по отношение 
на качеството на водите, тъй като опазването на околната среда е пряко обвързано със 
здравето на хората. Тя посочи, че след предоставяне на коментари и предложения с 
конкретни текстове, при необходимост, ще бъде организирана среща между МОСВ и 
МЗ за тяхното изясняване.  

Г-жа Крумова предостави конкретна информация по повдигнатите въпроси. Тя обърна 
внимание, че инвестиции във ВиК сектора ще зависят от разработваните в момента 
генерални мастър планове. Инвестиционните програми, включени в тях, не засягат 
само отпадъчните води, а ВиК инфраструктурата и имат за цел да постигнат 
съответствие с европейското законодателство, в т.ч. законодателството за  питейните 
води, за градските отпадъчни води и качеството на водите за къпане. Към момента, 
предварителните оценки в генерални мастър планове на необходимите инвестиционни 
ресурси са за 16 млдр. лв., което не може да бъде покрито от ОПОС. Тя не подкрепи 
мнението д-р Атанасов, че ОПОС изключва дадени инвестиции, тъй като изградената 
инфраструктура ще е въз основа на генералните планове и взетите решения от 
асоциациите по ВиК, със съдействието на ВиК операторите, за приоритетност на 
обектите за всяка обособена територия. Г-жа Крумова уточни, че ако се прецени, че в 
определен район (напр. Шумен) е по-важно да се финансира водоснабдителна 
инфраструктура, отколкото гарантиране пречистването на градските отпадъчни води, 
то това ще бъде направено. За разлика от този програмен период, няма да има 
ограничения във финансирането на инфраструктура за отпадъчни води, а ще се изхожда 
от планирането и от общите цели. Посочването на ресурсната ефективност и 
намаляването на загубите на вода е поради факта, че това е голям проблем за 
осигуряване устойчивостта на сектора. Решаването му е от значение, за да има повече 
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средства в самия сектор за подмяна на водоснабдителна мрежа, изграждане на 
пречиствателни съоръжения и т.н.  

Г-жа Крумова подчерта, че не може да се очаква ОПОС да реши проблемите с 
нитратите. Те са проблем, който трябва да се реши в рамките на по-мащабни действия, 
които да са насочени не толкова към пречистване на водите от нитрати, а към 
предотвратяване навлизането им в почвата.  

Тя уточни, че прилагането на понятието „екв.ж.” реферира с директивата за отпадъчни 
води. Г-жа Крумова напомня, че за агломерации под 2000 екв.ж., има ПРСР и съгласно 
Насоките за интеграция на ПОС и ПИК тази програма ще покрива водоснабдителната 
инфраструктура в тези по-малки „водоснабдителни зони”.  

Г-жа Крумова потвърди включването на РЗИ и ВиК операторите като бенефициенти в 
ОП-ма. По ПО 4, свързана с прилагането на ПОС и ПИК, бенефициентите са 
дефинирани общо като са посочени структури прилагащи ПОС, каквито са и РЗИ.  

Г-жа Росица Петрова, дирекция „Управление на водите” в МОСВ, допълни, че 
темата е обсъждана вече и в голяма степен това, което се финансира по отношение на 
отпадъчните води допринася за намаляването на нитратите в питейните води. Тя 
уточни, че ако 50 % от нитратите идват от земеделски източници, останалите  идват от 
липсата на канализация, т.е от градските отпадъчни води.  

Тя помоли за конкретни коментари от страна на МЗ. Г-жа Петрова напомни, че при 
разработването на първите планове за управление на речните басейни, по отношение на 
прилагането на Директивата за питейните води са получени само 2-3 предложения за 
търсене на нови източници на вода. Повечето от проблемните води за пиене са 
подземни, където основен проблем са нитратите и не може да се иска пречистване. Тя 
подчерта, че в този случай следва да се върви към намаляване на замърсяването с 
нитрати – един от приоритетите на ПРСР и респективно в ОПОС чрез намаляването на 
замърсяването на градските води. Поради липсата на яснота за мерките, които да са 
предприети за подобряване на качеството на питейните води, г-жа Петрова помоли 
усилията да са насочени за идентифициране на конкретните необходимости. 

Г-жа Попова направи конкретно предложение. На стр. 25, където са описани 
дейностите по ПО 1, да се включи текст: „Изграждане/рехабилитация/реконструкция 
на водоснабдителни мрежи и съоръжения за пречистване на питейни води, съгласно 
регионалните генерални планове и генералните планове, с цел (до)изграждане на пълен 
воден цикъл. Инвестициите ще се насочват приоритетно към райони с установен или 
прогнозиран воден стрес (засушаване или недостиг на вода)” и да се допълни : „и към 
райони, които не отговарят на изискванията за качеството на питейните води 
съгласно цитиране на съответната директива”.   

Г-жа Попова изрази съгласие с казаното от г-жа Крумова, че инвестициите по ОП-ма 
зависят от предвиденото в генералните регионални планове и оттам – следва да 
залегнат в разработването на подкритерии в рамките на съответните процедури за 
набиране на проекти. 

Г-жа Крумова благодари за предложението, като пое ангажимент предложеното на г-
жа Попова за изменение на текстовете в тази секция да бъде изпратено на д-р Атанасов. 
МЗ на свой ред, до края на седмицата (05.09), да потвърдят дали са съгласни или да 
предложат текст, който е в съответствие с тяхното виждане за въпроса. Тя обърна 
внимание, че генералните планове ще бъдат подложени на обсъждани и съгласуване. Тя 
подчерта, че вижда активната роля на МЗ и регионалните й структури в този процес, за 
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да се гарантира, че важните и приоритетни инвестиции са влезли в рамките на 
регионалните планове. 

Г-н Радослав Недялков, ИА ОСЕС, постави въпроса за предварителната оценка на 
ОП-ма и пожела работната група да бъде запозната с коментарите и предложенията на 
външния изпълнител. В отговор, г-жа Крумова посочи, че това е точка от дневния ред.  

Христо Стоев, дирекция ПОС, МОСВ, се върна на въпроса за взаимосвързаността на 
ОПОС и НПРф. В качеството си на координатор на програмата за МОСВ и с оглед на 
подадените препоръки към МФ, той посочи, че има пълна съвместимост двата 
програмни документа и включените в ОПОС тестове са адекватни и коректни. 

Владимир Владимиров, представител на Института по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания, БАН направи две предложения за ПО 3. Към 
бенефициентите (на стр. 55) да бъдат добавени „научни организации”, тъй като 
работещите в областта на биоразнообразието имат капацитет да изпълняват 
предвидените дейности и биха допринесли за успешното прилагане на ОП-ма. На стр. 
54, където са изброени конкретните дейности и се предвижда разработване и 
актуализация на ПУЗТ, има смисъл да се добавят планове за действие за опазване на 
видове. Той допусна, че конкретната формулировка, би трябвало да се добави когато е 
готова НПРД.  

Г-жа Крумова благодари за предложението. Тя потвърди, че ако НПРД го предвиди, 
такива мерки ще бъдат финансирани по ОП-ма. Тя подчерта, че в текста на ОПОС не са 
изброени изчерпателно всички мерки. НПРД ще определи конкретните мерки. По 
отношение на първия въпрос, тя изрази принципно съгласие, но помоли въпросът да 
бъде обсъден отново на среща за демаркация с ОП НИОР. 

КАФЕ ПАУЗА 

Г-жа Малина Крумова, председател на РГ, даде думата на членовете на РГ за 
коментари по новата оперативна програма. 

Г-жа Евгения Ташева, Екологично сдружение За Земята, представител на НПО, 
постави въпрос, свързан с изграждането на съоръжение за третиране на опасни 
отпадъци в България. Такова съоръжение фигурира и в настоящата Национална 
програма за управление на дейности по отпадъци, не е реализирано. Въпросите са 
насочени към това какво се предвижда да влиза в съоръжението: 1 - какви технологии, 
2 - какъв капацитет, 3 - от какви източници ще бъдат опасните отпадъци. Имало е опити 
още през 2005 г. да се построи подобно съоръжение, но специално с изгаряне на 
опасните отпадъци, в един доста вече замърсен, екологично натоварен район в страната 
Раднево,Старозагорско. Предвидените източници на опасни отпадъци тогава са били 
битови и промишлени отпадъци, а това е голям проблем, защото промишлените 
отпадъци са много повече и те би трябвало да бъдат отговорност на промишлеността, 
която ги произвежда и да не бъдат финансирани съответно от публични средства, които 
би трябвало да помагат за справянето с битовите отпадъци, опасните битови отпадъци. 
Вижда се, че не е ясно за какво съоръжение става въпрос, но ако има някаква яснота от 
МОСВ, г-жа Ташева би се радвала на по-подробно обяснение. 

Г-жа Теодора Желева, дирекция УООП в МОСВ, отговори, че е абсолютно 
необходимо на този етап да се предвиди такова съоръжение за третиране на опасните 
отпадъци, още повече че законът задължава общините от тази година да събират 
опасните отпадъци от бита отделно, така че за малкия и средния бизнес и за опасните 
отпадъци от населението е абсолютно необходимо да има едно такова съоръжение. 
Знае се колко е скъпо изгарянето на отпадъците в съоръжения извън страната. Г-жа 
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Крумова е права, че трябва да се съобрази, когато става въпрос за предприятия, които 
са големи генератори на такива отпадъци. Няма опасност да бъдат финансирани точно 
такива съоръжения за третиране на отпадъците от големите генератори, тъй като в 
страната по-големите предприятия имат изградени собствени съоръжения. Те самите 
носят отговорност за третирането на отпадъците на основата на принципа 
„замърсителят плаща“. Напълно подкрепяме да има такива съоръжения за третиране на 
опасните отпадъци, които основно да третират опасните отпадъци от бита и отпадъците 
на малкия и средния бизнес. Цялостната политика по управление на отпадъците 
предполага този отпадъчен поток да се извади от общия поток битови отпадъци, тъй 
като присъствайки в него той нарушава технологиите на другите съоръжения. 
Абсолютно задължително е те да бъдат отделени и да им се осигури съоръжение за 
третиране в страната.    

Г-жа Евгения Ташева благодари за отговора и зададе доуточняващ въпрос дали е ясно 
вече на този етап какви технологии би включвал един подобен център за справяне с 
тези отпадъци и дали се разглеждат алтернативи на изгарянето. 

Г-жа Теодора Желева отговори, че това ще бъде въпрос на едно задълбочено 
предварително проучване какви типове отпадъци ще бъдат преработвани в това 
съоръжение и на база на това вече ще се определят вече конкретните технологии. 
Разбира се те не са много, вкл. и инсталации за изгаряне. В резултат на едно 
предварително проучване би могло да се каже с конкретика какви ще бъдат 
конкретните съоръжения. Съоръженията са изгаряне, физико-химично третиране, но 
зависи и от състав и количествата на отпадъците, които ще бъдат третирани. МОСВ 
води политика към увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени  
отпадъци. В йерархията на отпадъците това е един от методите, който е в дъното на 
йерархията, но така или иначе без едно такова съоръжение няма как да се затвори 
интегрирания цикъл за третиране на отпадъците. Г-жа Желева призова НПО да 
преосмислят политиката. МОСВ също не иска да има скъпоструващи инсталации. 
Целта е изграждане на инсталации, които водят до по-евтино третиране и до 
увеличаване на количествата рециклирани отпадъци, но и до качеството на 
рециклируемите отпадъци, които се получават. НПО да проявят разбиране, че този 
метод е наистина необходим да бъде изграден като мощност на територията на нашата 
страна. 

Г-жа Малина Крумова поясни, че по настоящата оперативна програма се изграждат 
площадки за разделно събиране на опасни отпадъци от бита. За опасните отпадъци в 
крайна сметка трябва да има трайно решение, обезвреждане и третиране. Идеята на 
едно такова съоръжение, както е дефинирано към настоящия момент, е именно 
решаването на този въпрос по траен начин, включително с предварително третиране и 
обезвреждане на събраните количества опасни отпадъци от битовите отпадъци. В 
допълнение, по отношение на индустриалните опасни отпадъци са проведени срещи с 
колегите от ОПИК. Важно е да се знае, че по отношение на мерките в ОПИК, касаещи 
технологична модернизация и обновяване на производствените процеси, ще се търсят 
варианти въобще за намаляване на генерираните отпадъци, така че в крайна сметка да 
се намали натиска и да се намали необходимостта от изграждане на подобни 
съоръжения. Т.е. търси се един хоризонтален подход, който не е насочен само към 
изграждането на това съоръжение, но такъв тип мощност е необходима, за да се реши 
въпроса с опасните отпадъци от потока битови отпадъци на територията на страната. 
Предвид че в няколко национални програми за управление на отпадъците е 
идентифицирана липсата на такава мощност, ясно е, че въпросът по някакъв начин 
трябва да бъде решен. 
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Във връзка с йерархията за управлението на отпадъците съгласно Директивата за 
отпадъците и Закона за управление на отпадъците, при които се приоритизират 
методите за третирането им, започвайки от предотвратяване, повторна употреба, 
рециклиране, оползотворяване, обезвреждане, в своите коментари г-жа Ташева е 
направила предложение да се направи приоритизация не само по отношение на текста, 
но и в чисто финансов аспект на програмата, т.е. финансовите средства, заделени за 
тези видове операции, да бъдат повече в по-високите нива на йерархията. Г-жа Ташева 
постави въпрос как това се възприема и евентуално как може да бъде приложено на 
практика. 

Г-жа Малина Крумова, председател на РГ, отговори, че както е записано в 
съгласувателната таблица, предложението се приема. Ще бъде приоритизирано 
изграждането на съоръжения, които са насочени към оползотворяване и третиране в по-
високите нива на йерархията и ще бъде взето предвид при финансовото разпределение 
на ресурсите. По отношение на индикаторите, които са заложени в приоритетна ос 2 
„Отпадъци“ и които са насочени към това отново да бъден даден приоритет и тежест на 
изпълнението на цели, които са свързани с оползотворяването и рециклирането на 
отпадъци, предлагаме отделно да бъде организирана среща за индикаторите по всички 
приоритетни оси и най-вече по отношение на приоритетна ос 2.  

Г-жа Евгения Ташева направи коментар относно формите на финансиране на НПО по 
приоритетна ос 2, които не са включени в частта за БФП, а в частта, която предвижда 
финансови инструменти. Българският неправителствен сектор няма много източници 
на финансиране, особено ако трябва да се говори за някакъв вид заем. Затова по 
програмата LIFE+ не работят много НПО, защото не разполагат с финансов ресурс. По 
програмата LIFE+ се изисква 50% съфинансиране. Ако става въпрос за още по-сложни 
инструменти, г-жа Ташева предполага, че няма да има бенефициенти от НПО сектора.   

Според г-жа Крумова по-интересният въпрос е как НПО се виждат като бенефициенти 
по грантове в приоритетна ос 2 предвид разписаните дейности.  

Г-жа Евгения Ташева отговори, че НПО биха могли да бъдат бенефициенти по 
грантове за пилотни проекти. 

Г-жа Малина Крумова отговори, че пилотните проекти са предвидени по приоритетна 
ос 4, която е насочена към ПОС и ПИК, цялостно прилагане на политиките, 
демонстрационни проекти, пилотни проекти и всякакви други иновативни механизми. 
Там са посочени и НПО, но не е дефинирана формата на финансиране. Въпросът е дали 
НПО имат място като бенефициенти по грантове в приоритетна ос 2, която е конкретно 
насочена към мерки за изграждане на тип съоръжения, за третиране, мерки, които все 
пак малко или много генерират и някакви приходи при последващата си експлоатация.   

Г-жа Евгения Ташева се съгласи, че НПО имат място в приоритетна ос 4, но ако се 
говори за центрове за повторна употреба и за подготовка за повторна употреба и 
рециклиране, НПО също биха могли бъдат бенефициенти за малки демонстрационни и 
пилотни проекти. Вече има опити в тази посока, както и действащи НПО. Г-жа Ташева 
постави въпрос дали НПО ще могат да получават БФП за реализиране на подобни 
пилотни инициативи или ще се действа само чрез заеми. 

Г-жа Малина Крумова отговори положително и допълни, че зависи към коя 
приоритетна ос ще бъдат насочени подобен тип инициативи на НПО. 

Г-жа Виолета Попова поиска думата във връзка с приоритетна ос 2 и промените в 
текста на оперативната програма, свързани с опасните отпадъци. Преди няколко 
месеца, като част от получените коментари от ЕК, е получен коментар, свързан с 
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опасните отпадъци, който гласи, че „инсталации (обръща внимание на множественото 
число) за управление на опасни отпадъци би трябвало да бъдат предвидени в 
програмата, но в съответствие с националния план за управление на опасни отпадъци“. 
Това означава, че преди да се планират най-вече финансово каквито е да е инсталации 
за опасни отпадъци, държавата трябва да има национален план. Разработването на този 
национален план може да се заложи в рамките на новата оперативна програма, ако 
държавата няма други финансови източници, които да използва. Г-жа Попова отбеляза, 
че е най-вече финансово рисково, включително и на базата на съществуващия опит с 
други програми на ЕС като програма ИСПА, и на база българския опит да се изгради 
национално съоръжение за третиране на опасни отпадъци. Тя още веднъж подчерта, че 
е изключително рисково финансово в разчетите за приоритетна ос 2 да се планира 
изграждане на съоръжение за третиране на опасни отпадъци в България. Освен това, 
предложеният така текст е в несъответствие с Насоките за интегриране на ПОС и ПИК, 
одобрени от МС в началото на годината, месец март. По-специално, текстът, в който е 
налице несъответствие е точка 3.10 от приложение 1 към Насоките. Г-жа Попова е 
изпратила конкретно писмено предложение за поправка на текстовете. Точката на 
стр.40 „Изграждане на инсталации за временно съхранение и предварително третиране 
на опасни отпадъци от потока битови отпадъци“ би следвало да се върне в друг неин 
текстови вариант, за да се постигне съответствие с Насоките, а именно: „Изграждане на 
инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на опасни отпадъци от 
потока битови отпадъци (само на площадките, на които са разположени инсталации за 
предварително третиране или на площадките за безвъзмездно предаване на разделно 
събрани отпадъци от домакинствата).“ В условията на липса на национален план за 
управление на опасните отпадъци, текстът в Насоките се явява единственото нещо, 
което оперативната програма като инструмент, осигуряващ финансиране, може да 
ползва с оглед определяне обхвата на дейност по програмата. Не на последно място, 
проектът, който не е успял да се реализира по програма ИСПА, въпреки че не се 
реализирал е имал подготвени предварителни проучвания за потенциални площадки, 
реални площадки, на които да бъдат изградени. Този проект има дори индикативна 
стойност, която е доста висока. В същото време в текста на оперативната програма в 
приоритетна ос 2 не се планират т.нар. „major projects“, което е по-скоро въпрос накъде 
точно се върви с такова предложение за едно съоръжение за опасни отпадъци. 

Г-жа Малина Крумова отговори, че не само по ос 2, но и по ос 1 към настоящия 
момент не са планирани „major projects“. Това не означава, че това ще остане по този 
начин до края на програмата. Що се отнася до проведени вече проучвания, те са 
провеждани в един по-различен обхват, включващи въобще третиране на опасни 
отпадъци, включително такива от индустрията. Към настоящия момент става дума 
единствено за опасни отпадъци от потока битови отпадъци или приравнения към него 
поток отпадъци. Дали трябва или не трябва да бъде включено такова съоръжение, в 
единствено число, тъй като съоръжения не се знае дали ще бъдат рентабилни. Това 
подлежи на допълнително детайлно прединвестиционно проучване по отношение на 
потока, на конкретните видове опасни отпадъци, които трябва да бъдат третирани, 
техните количества, за да се определят технологиите, които в крайна сметка да бъдат 
използвани в рамките на такова едно съоръжение. Г-жа Крумова, не счита че е 
необходимо да бъдат връщани старите текстове, защото текстовете към настоящия 
момент позволяват по-широка възможност и са по-гъвкави от гледна точка на това 
какво може да бъде финансирано. Ограничаването на подобен тип съоръжение само до 
определени площадки, които съществуват или са съществували, по-скоро би създало 
проблеми и трудности впоследствие при изграждането и изпълнението на реалните 
дейности. Г-жа Крумова се съгласи по отношение на финансовото обвързване. За целта 
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ще има и национална програма за управление на дейностите по отпадъци, която макар 
и да не е конкретно фокусирана върху опасните отпадъци, трябва да разгледа и 
третирането на потока опасни отпадъци в рамките на битовите отпадъци. Що се отнася 
до несъответствие с Насоките за интеграция на ПОС и ПИК, в посочената точка се 
третира единствено съоръжения за третиране на опасни отпадъци от индустрията, 
които наистина са насочени към ОПИК. В коментарите на ЕК има и въпрос, повторен 
на няколко пъти след това по време на срещи, дали се предвижда по някакъв начин 
решаване на опасните отпадъци, така че това е мярката, която е предприета по 
отношение на опасните отпадъци в потока битови отпадъци. 

Г-жа Теодора Желева допълни, че в настоящата национална програма, която все още е 
в действие, също фигурира и всъщност в нея е заложена политиката по управление на 
опасните отпадъци в страната. Там също фигурира като една конкретна мярка 
изграждането на съоръжение за третиране на опасни отпадъци. Започнала е работата по 
новата национална програма. В нея е включен доста обстоен анализ на всички видове 
отпадъци, не само за битовите отпадъци. По този начин в плана за действие ще 
фигурират тези съоръжения вече с по-голяма конкретика, като инвестиционна 
стойност, като отговорност кой ще го изгради и кой ще поеме по-нататъшното 
изпълнение и експлоатация на това съоръжение. Не трябва да има притеснение, че този 
център няма да фигурира никъде, т.е. тези съоръжения, които ще бъдат изградени. 
Налага се предварително проучване да се направи отново, защото предишното 
проучване е правено от 1999 – 2001 г. Минал е доста голям, десетгодишен период, в 
който неминуемо нещата са се променили по отношение на количество и състав на 
отпадъците, които се генерират на територията на страната, в контекста на опасните 
отпадъци, така че какъвто и проект да бъде започнат, още повече с национално 
значение, не може да започне без това предварително проучване.  

Г-жа Любка Лазарова, ИАРА, постави въпрос по приоритетна ос 1 – какви са 
мотивите за промяна на заложеното в първия вариант на оперативната програма 
„Подкрепа на дейностите по изпълнение на програмите за мониторинг на морските 
води съгласно Рамковата директива за морската стратегия“ и дали при условие че няма 
да се ползва помощ по тази ОП това не би довело до невъзможността на България да 
изпълни своите задължения по Рамковата директива за морската стратегия. 

Г-жа Малина Крумова даде думата на г-жа Кремена Гочева, дирекция ЕМП в 
МОСВ за отговор. Г-жа Крумова направи коментар, че тази промяна е предприета след 
разговори в рамките на МОСВ с дирекция ЕМП, която отговаря за управлението на 
няколко други финансови механизма.  

Г-жа Кремена Гочева заяви, че след последната среща на РГ са проведени разговори 
във връзка с демаркацията с други програми и по-конкретно с програма BG02 
„Интегрирано управление на морски и вътрешни води“, която е съфинансирана от ФМ 
на ЕИП. Това е свързано също с планирането на конкретните дейности по тази 
програма. Заедно с избрания консултант, който ще окаже помощ при стартирането на 
програма BG02, са проведени разговори със специализираните дирекции и с УО на 
ОПОС, с цел да се постигне максимално допълване между програмите и финансовите 
инструменти, както и с оглед на това, че Рамковата директива за морската стратегия за 
разлика от другите директиви по управление на водите, по-специално Рамковата 
директива за водите, за наводненията и т.н., не е до такава степен напреднала в 
изпълнението си, докато останалите директиви за вътрешните води са доста добре 
покрити от ОПОС, т.е. съображенията са свързани с демаркация. 
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Г-н Димчо Димов, главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ 
МРР, направи два коментара по ОПОС. С първия коментар МРР приветства, че по 
ОПОС са предвидени индикативни дейности и инвестиции по приоритетни оси 1 и 2, 
които да допълват и постигат целите и приоритетите, заложени в Интегрираните 
планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Във връзка с по-коректния 
запис на самото наименование, разписано в частта за действията за устойчиво градско 
развитие, следва да се разпише, че инвестициите по приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС ще 
допълват предвидените инвестиции в зоните за въздействие за градовете от първо до 
трето ниво и на цялата градска територия за градовете от четвърто ниво от 
интегрираните планове. По този начин ще стане ясно, че за градовете от четвърто ниво 
няма да има зони за въздействие като на цялата градска територия ще бъдат 
изпълнявани инвестициите. Вторият коментар е свързан с разписаното в раздел 8 
„Координация между фондовете“ и по-конкретно дейностите, свързани с превенция на 
риска. По ОПРР ще бъдат подкрепяни мерки за превенция на риска като предстои 
детайлното разписване на конкретните дейности и бенефициентите по приоритетната 
ос. Във връзка с финансовите разчети на ЦКЗ към МС там по оперативната програма са 
предвидени 8 млн. евро за действия за превенция на риска и в тази връзка няма да е 
възможно и не е обсъждано по ОПРР да бъдат подкрепяни мерки, свързани с превенция 
и защита от наводнения в рамките на градските територии. В тази връзка в този раздел 
следва да отпадне тази предвидена подкрепа за наводненията по ОПРР. 

Г-жа Малина Крумова помоли първата редакция да бъде изпратена писмено. 

Г-н Иван Иванов, БАВ, отбеляза, че като цяло предложеният документ напълно 
отговаря на очакванията на БАВ и очевидно след дискусиите, проведени при 
предишните срещи, забележките са взети предвид и редакцията е в синхрон с тях. Г-н 
Иванов зададе уточняващ въпрос на базата на записан текст в проекта на 
Споразумението за партньорство: „Понастоящем третирането на генерираните утайки 
от градски пречиствателни станции за отпадъчни води в България се осъществява чрез 
депониране или с нерегламентирано изхвърляне, което крие сериозен риск за 
състоянието на околната среда и здравето на хората. В отговор на увеличеното 
количество на утайките и необходимостта от адекватни решения, в МОСВ е 
разработена Концепция за третиране на утайките от ГПСОВ на национално ниво и план 
за действие“. Г-н Иванов не е открил някакво решение в ОПОС, базирано на 
концепцията. Въпросът е какво се предвижда да се прави с утайките, които може да се 
причислят за отпадък и тяхното третиране дали ще бъде включено в приоритетна ос 1 
или в приоритетна ос 2.   

Г-жа Малина Крумова отговори, че тяхното третиране ще бъде включено в двете оси. 
По отношение на нови съоръжения, които са насочени към третиране на отпадъчни 
води, там където е необходимо, ще бъдат изграждани допълнително съоръжения за 
предварително третиране на утайки, така че да се осигури тяхното последващо 
оползотворяване, а по отношение на съоръжения, където не е предвидено, е възможно и 
в рамките на приоритетна ос 2 да се изградят включително инсталации за анаеробно 
разграждане на утайки, комбинация с компостиране и т.н. Що се отнася до 
концепцията, коментарът се приема, ще бъде направена референция в оперативната 
програма към тази концепция и тя ще бъде публикувана на интернет страницата на 
ОПОС, за да бъде известна. Това е документ, който е изготвен въз основа на 
съществуващата ситуация и количествата утайки, които са на територията на страната 
и предлага няколко различни начина за оползотворяване и третиране на утайките, 
които са насочени най-вече към предотвратяване на тяхното депониране. 
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Г-жа Теодора Желева допълни, че има готов последен вариант на Национален план за 
управление на утайките от ПСОВ и до два-три дни той ще бъде пуснат за съгласуване в 
работен порядък за мнения и становища по отношение на това какво предвижда този 
план във връзка с третирането на утайките от пречиствателни станции. В него се 
посочва по-скоро политиката, която държавата предприема като ще залегне в плана за 
действие към новата национална програма, изготвяща се също в момента. Вариант на 
новата национална програма се очаква към м. Декември т.г. Спешна е нуждата от 
заинтересовани страни като БАВ, УАСГ и други министерства и институции, които да 
дадат своето становище и мнение по националния план. Разработено е и Ръководство за 
операторите на пречиствателните станции, т.е. още на етап, когато започнат 
проектирането на пречиствателната станция, да вземат предвид и третирането на 
утайките след генерирането им по смисъла на Закона за управление на отпадъците, 
когато те стават отпадъци. Практиката показва, че започвайки да се строят 
пречиствателни станции, този въпрос се счита за второстепенен и не се взема предвид, 
но при експлоатацията се получават огромни разходи за третирането именно на този 
вид утайки. Акцентира се по-скоро на процеса на пречистване на водите, отколкото на 
процеса на третиране на утайките, а след като утайките излязат извън пречиствателната 
станция операторите винаги свързват тяхното третиране с депониране. Депонирането 
става все по-скъпо, операторите няма да могат да си го позволяват. Не е сигурно дали 
ДКЕВР ще може да признава на пречиствателните станции такива големи разходи, 
които в един момент много ще се покачат и ще станат по-скъпи отколкото таксата за 
пречистване на водите. Очакват се компетентни мнения по националния план. 

Г-жа Виолета Попова постави въпрос във връзка с изказването на представителите в 
РГ от МРР, свързан със секция 4 от текста на оперативната програма, която касае 
интегрирания подход за териториално развитие. Смятат ли се ИПГВР за този планов 
документ в държавата, с който ще се осъществяват интегрираните териториални 
инвестиции (ИТИ) по смисъла на регламента за фондовете в новия програмен период? 

Г-жа Малина Крумова отговори отрицателно. Както е посочено и в Споразумението 
за партньорство, ИТИ на територията на България към този момент не се предвиждат. 
ИПГВР не са тези планове, които биха определили ИТИ. 

Г-жа Виолета Попова благодари за отговора и изрази мнение, че секция 4 се нуждае 
от доразработване, защото тази секция реално би следвало да съдържа информация за 
подхода, избран от съответните държави и оперативните програми именно към ИТИ, 
плюс още няколко инструмента. Тъй като ИПГВР не са инструмента за ИТИ, по какъв 
начин те ще бъдат вземани предвид и обвързани с дейностите за финансиране по ОП. В 
ИПГВР се съдържат всякакви дейности, вкл. за ВиК на съответните територии, в 
същото време такива дейности се съдържат в генералните регионални планове. в 
секция 4 на ОПОС са включени регионални планове за развитие на районите за 
планиране. Г-жа Попова поиска повече информация относно взаимовръзката между 
всички тези документи от гледна точка на това какво всъщност ще бъде финансирано, 
ако текстовете в отделните планови документи не си съвпадат или обхвата е коренно 
различен между тях. 

Г-жа Малина Крумова отговори, че не трябва да се очаква от УО на ОПОС или от 
тази РГ да осигури съгласуваност между различните програмни и стратегически 
документи на територията на страната. Сигурно ще възникват разминавания между тях, 
но очакванията са, че предвидените мерки в ИПГВР ще бъдат по същия начин отразени 
в генералните планове за изграждане на ВиК инфраструктура и техните краткосрочни 
инвестиционни програми. Очакването на г-жа Крумова е, че регионалните планове за 
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развитие също отразяват както единия, така и другия документ, тъй като в 
разработването на всички тези документи са ангажирани две основни заинтересовани 
страни – МРР, от една страна, и общините, в лицето на регионалните съвети, или в 
лицето на самите общини. Ако възникне разминаване, ще се работи въз основа на 
критерии, които се основават на това, кои са по-приоритетните мерки въз основа на 
решенията на Асоциациите по ВиК, защото водещото е изграждането на ВиК 
инфраструктурата, т.е. водещи са генералните планове за ВиК инфраструктурата. 

Г-жа Виолета Попова сподели мнението, че в рамките на тази РГ не трябва да се 
урежда синхрона между всички тези документи, но счита, че референциите в текста на 
оперативната програма към различни планови документи предполагат възможност за 
финансиране на най-разнообразен набор от дейности. Г-жа Попова предложи в 
конкретните приоритетните оси, когато става въпрос за дейности, да се избере да се 
записват или само референции към регионалните генерални планове по отношение на 
водите, а ако приоритетна ос 4 остане със сегашния си обхват, примерно в дейностите 
относно устойчива градска среда, да се запишат единствено ИПГВР. Многобройните 
референции към различни планови документи, освен че създават объркване, създават и 
предпоставка за огромно разширяване обхвата на ОП, липса на фокус и концентрация 
при разходването на средствата. 

Г-жа Малина Крумова подчерта, че референцията към ИПГВР е абсолютно 
необходима, защото в противен случай ще се изпадне в ситуация подобна на тази от 
настоящия програмен период, когато не са обвързани полагането на подземна и 
надземна инфраструктура, а финансирането на тези два типа инфраструктура ще 
продължи да бъде от различни документи. Важно е да се постигне такава обвързаност, 
така че референцията към ИПГВР следва да остане. Г-жа Крумова се съгласи, че 
колкото повече стратегически документи се споменават, толкова по-голяма е 
вероятността от объркване, но такава е обстановката. Начинът, по който ще бъде 
осигурено съобразяване с различните документи, подлежи на дискусия.  

Г-жа Теодора Павлова, БАКЕП, направи уточнение по отношение на интегрираните 
планове. Има два казуса, при които се налага участие на ОПОС – когато се изпълняват 
интегрирани проекти за подобряване на градската среда, това означава компактни 
градски територии в зоните за въздействие, където се предлагат мерки за 
реконструкция или изграждане на улична мрежа, паркове и цялата техническа 
инфраструктура в зоната. Г-жа Павлова изрази несъгласие в ОПОС да се залага условие 
да се финансират само мерки в зоните за въздействие, тъй като приоритетна ос 1 на 
ОПРР предвижда и подпомагане на мерки за интегриран градски транспорт, които се 
прилагат на цялата територия на града, а не само в зоните за въздействие. Става въпрос 
за големи улични артерии или булеварди, които се предлагат или за реконструкция, или 
за доизграждане в рамките на интегрираните планове. Г-жа Павлова изрази подкрепа, 
че в тази хипотеза общините няма как да реализират тези проекти, заложени в рамките 
на интегрираните планове, ако нямат подпомагане и от ОПОС за подземната 
инфраструктура, тъй като при остойностяването на тези проекти практиката показва, че 
до 20-30% от цялата им стойност излиза самата ВиК инфраструктура. 

Г-н Димчо Димов изрази съгласие с коментара на г-жа Павлова. 

Г-жа Боряна Каменова, дирекция ПИК в МОСВ, направи коментар по въпроса за 
утайките, при разработването на всички споменати документи и даването на становища 
по тях да се има предвид, че от страна на бизнеса многократно е заявяван огромен 
интерес към оползотворяването на утайки като биомаса, като източник на енергия. 
Става въпрос за тези утайки, които съгласно йерархията не могат да бъдат използвани 
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за нещо друго. За бизнеса това е много важно, тъй като директно намалява емисиите на 
парникови газове и носи големи ползи. Специално циментовите заводи  многократно са 
заявявали интерес към използването на утайки. 

Г-жа Виолета Попова се върна на темата за ИПГВР, на базата на които чрез 
финансиране от отделните ОП-ми според нея се планират някакви ИТИ - за подземна 
или надземна инфраструктура, за интегриран градски транспорт или за устойчива 
градска среда. Ако това е така, то тогава попълненото в секция 4, че ИТИ е 
неприложимо за тази програма, следва да се коригира. В обратния случай, ИТИ по 
смисъла на регламента, са инструментът, с който може да се осъществят интегрирани 
инфраструктурни мерки в страната. ИТИ с финансиране от ОП са инструментът, с 
който това може и следва да бъде установено. При положение, че в секция 4 това е 
записано като неприложимо, защо се налага тези други планови документи, 
разработени, налични или планирани, да бъдат част от текста на ОП. Въпрос на 
политика е и трябва да се избере или единия или другия подход. В момента отделни 
части на ОПОС се противопоставят, няма унификация, няма ясна обща визия какво се 
финансира с програмата. 

Г-жа Малина Крумова отговори, че е взето национално решение да няма ИТИ, така 
както са предвидени в регламента. Регламентът, освен определянето на стратегически 
документ, който да определя приоритетите на определена територия, определя и 
няколко други изисквания по отношение на ИТИ. Това са ИПГВР, но фактът, че са 
планове и че са интегрирани, все още не означава, че са ИТИ. Независимо от това, с 
оглед допълняемост между инструментите, е необходимо да бъдат споменати и те. 

Г-жа Теодора Павлова изрази съгласие. В проекта на ОПРР изрично е записано, че 
ИПГВР не представляват ИТИ по смисъла на регламента. Те са планови документи, със 
седемгодишен период, с набелязани индикативни проекти, т.е. те представляват едни 
списък от проекти, който трябва да се реализира на дадена градска територия, но нямат 
всички елементи на ИТИ.  

Г-жа Малина Крумова даде думата на г-н Апостол Дянков, консултант в Денкщат 
България ЕООД, за представяне на напредъка по предварителната оценка на ОПОС 
2014 – 2020 г. 

Г-н Апостол Дянков, Денкщат България ЕООД, представи доклад за напредъка по 
предварителната оценка на ОПОС, задължителна част от разработването на ОП. 
Резюме на предварителните заключения е представено на РГ при предаването на 
междинен доклад за предварителна оценка на ОПОС, базирани на първия вариант на 
ОПОС. Заключенията са актуализирани във връзка с разработения втори вариант на 
ОПОС до известна степен. 

Г-н Дянков представи предмета на оценката, времевата рамка, дейностите, които вече 
са извършени, предварителните изводи от междинния доклад, както и отворени 
въпроси, голяма част от които се обсъждат или вече са обсъдени в рамките на 
заседанието. Процесът на предварително оценяване съпътства разработването на 
ОПОС. Разработени са Насоки на ЕК за предварителна оценка, към момента Денкщат 
България ЕООД работи с последната версия на насоките, която е от януари 2013 г. Тези 
насоки задават пет задължителни елемента, които са обект на предварителна оценка и 
също така правят връзката между предварителната оценка и доста по-регламентираната 
стратегическа екологична оценка, в случая само екологична оценка, която вече минава 
по процедурата на националното законодателство. Петте елемента в обхвата на 
предварителната оценка са оценка на стратегията на програмата, с по-широк обхват, 
отколкото оценка на съответната глава от ОП, която представя стратегията, оценка на 
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предложените индикатори и механизъм за мониторинг, оценка на финансовото 
разпределение на средствата, оценка на приноса на програмата към Стратегия Европа 
2020 и съответните национални цели и екологичната оценка, която е част от 
предварителната оценка на програмата.  

Подходът към разработване на предварителната оценка е следният: разработване на 
набор от оценъчни въпроси, които донякъде съответстват на самото задание на проекта, 
това което е налично като предписание от МОСВ, допълнително разработени в 
междинния доклад, покриващи всички задължителни и допълнителни елементи на 
оценката, и съответно разработване на методологичен подход с цел обективно 
произнасяне в рамките на административното оценяване по всеки въпрос. 
Аналитичните дейности, които се извършват са преглед на цялата документация, 
всички записи, документи от процеса на разработване, нормативно-правен анализ, 
който е част от оценката на допустимостта, финансово-икономически анализи, 
свързани с индикативното разпределение на средствата, анкети, интервюта и фокус 
групи, свързани с оценка на капацитета на потенциалните бенефициенти и на органите 
на ОП, сравнителен анализ на добри практики, вкл. от България и извън нея, 
обобщаващ анализ как се ползва предварителната оценка. Предварителната оценка е 
задължителен елемент, който се внася заедно с ОП и се разглежда от ЕК, но също така 
в резултат от процеса се разработват междинни изводи и препоръки за допълване на 
проекта на ОП. В процеса на оценка ще бъдат интегрирани всички коментари и 
забележки по същество, дадени от РГ, ЕК и от други страни, участващи в процеса. 

Оценката на стратегията включва оценка на нуждите, които се адресират от ОП и на 
нуждите, които не се адресират от ОП. Включва се също съгласуваността на ОП както 
вътрешно - в рамките на отделните елементи, приоритетни оси, специфични цели, така 
и външно  - с останалите ОП и останалите финансови инструменти, по които се 
осигурява финансиране за секторите на околната среда и изменение на климата, вкл. 
програма LIFE и други европейски програми. Ще се оцени и направената демаркация. 
Ще се извърши оценка на взаимовръзката между допустимите за финансиране 
дейности и планираните резултати. Ще бъдат разгледани заложените индикатори, както 
и финансовото разпределение и това, което се цели да се постигне с всяка от 
интервенциите. Ще се оцени избора на основните категории бенефициенти, такава 
оценка е направена за първия вариант на ОПОС и следва да бъде актуализирана за 
втория вариант, и прилагането на хоризонталните принципи. Останалите елементи 
включват оценка на системата от индикатори и механизми за мониторинг, индикатори 
за изпълнение и за резултат, както и самите стойности, които ще бъдат заложени в 
програмата. Оценката на финансовото разпределение на финансовите ресурси с оглед 
на това дали те са достатъчни, дали има демаркация при финансирането, както и при 
определянето на мерките и на така предложените финансови инструменти, вкл. 
инженеринга и допълняемостта на различните механизми за финансиране. Оценката на 
приноса към Стратегията Европа 2020, от една страна принос към приоритета за 
устойчив растеж, към който е насочена ОПОС, и конкретния принос към 
идентифицираните национални цели. Екологичната оценка ще подаде данни за 
екологичното съответствие и въздействие от изпълнението на програмата, както и 
оценка на настоящата ситуация, която ще бъде интегрирана. Допълнителни елементи 
на оценката са общите и специфични предварителни условия, приложими към ОПОС, и 
самооценката, която е направена във втория вариант на ОПОС, капацитета на 
потенциалните бенефициенти и органите за управление на ОП.     

Времевата рамка е много сгъстена. Работата започва на 13 март 2013 г. със старта на 
договора. Веднага след това на фирмата - изпълнител е предаден първия вариант на 
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ОПОС, а след това и първия вариант на Споразумението за партньорство. На 13 юни 
2013 г. Денкщат България ЕООД сe предоставили междинен доклад, който съдържа 
предварителни констативни изводи и заключения, както и предложения за 
методологиите, които изпълнителят ще ползва при разработването на окончателния 
доклад за предварителна оценка. Договорът между МОСВ и Денкщат България ЕООД 
временно е спрян, за да се изчака съгласувателния процес на втория вариант на ОПОС. 
В кратки срокове договорът ще бъде продължен и оценката ще продължи, след като е 
минал вътрешния и външен съгласувателен процес, вкл. в рамките на РГ, като оценката 
на втория вариант на ОПОС ще бъде направена заедно с екологичната оценка и 
окончателния вариант на ОПОС, който ще бъде предаден към ЕК в периода октомври – 
ноември т.г. ще включва и доклада за предварителна оценка. Освен споменатите 
извършени дейности, започнали са дейности по тези оси, които търпят сравнително 
малки изменения и по-конкретно оценка на капацитета на потенциалните 
бенефициенти по ос 3, което включва редица срещи, фокус групи, анкети, 
индивидуални интервюта с дирекции на национални паркове, природни паркове, ИАОС 
и др. Процесът е итеративен, на база на новите преработки на програмата направените 
изводи ще бъдат актуализирани. Тези предварителни изводи са констативни за това, 
което е налично и това, което липсва спрямо ограниченията и изискванията на образеца 
за ОП. Извън самия документ са разгледани извършените дейности от дирекция КПОС 
и от РГ съгласно графика, изготвен към края на миналата година, вкл. Анализа на 
настоящата ситуация, който се съотнася към оценката на нуждите, тъй като Анализът и 
Насоките за интеграция на ПОС и ПИК дават логическата рамка или рамка за 
интервенция на програмата. Конкретната препоръка на този етап се отнася до това в 
самата стратегия на оценката, тези нужди, които са идентифицирани, да бъдат 
представени структурирано и да бъде указано, че Насоките са този основополагащ 
документ за демаркацията, на база на които някои от нуждите са включени в обхвата на 
ОПОС, други са изключени, това да бъде ясно и схематично представено. Дадено е 
предложение за такава схема.  

Друг коментар на Денкщат България, е свързан с нуждата от прецизиране на 
дейностите, по-конкретно по отношение на екоиновациите, които са отпаднали от 
обхвата на ОПОС, и по отношение на малките и средни предприятия. Юридически 
лица все още се предвиждат като бенефициенти по ОП и предстои да бъден направен 
нормативно-правен анализ на новите мерки. Оценката на допустимите за финансиране 
дейности и бенефициенти е извършена по първия вариант на ОПОС. Заключението е, 
че предвидените дейности и определените бенефициенти отговарят на изискванията на 
регламентите за фондовете по ОСР. В новия вариант на ОПОС е налице изключително 
широка дефиниция за бенефициентите по новата приоритетна ос 4 - 
институции/звена/структури, отговорни за формирането, прилагането и изпълнението 
на ПОС и ПИК. Това създава затруднение по отношение оценката на допустимостта и 
капацитета на организациите, но по-важното е да се прецизират мерките и 
индикаторите, за да се финансира това, което е най-необходимо.  

Предстои работа по институционалната рамка и механизма на ОПОС. Предстои 
допълнително уточнение на органите по ОП. Приема са като много положително 
предложението от първия вариант на ОПОС да има и партньорска мрежа при 
изпълнението отделно от останалите органи, която да включва всички УО на ОП. Това 
е част от много добра практика, която МОСВ е предприело за хоризонталния принцип 
на устойчиво развитие. 

На европейско ниво постоянно се изготвят нови препоръки, вкл. такива, свързани с 
подходящите индикатори, които трябва да бъдат заложени в ОП. Една постоянна, 
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итеративна препоръка и отворен въпрос е съобразяването на тези нови ръководни 
документи на европейско ниво с предварителната оценка и с текста и съдържанието на 
ОПОС.  

Специално внимание трябва да се обърне на индикаторите за резултат, защото от една 
страна те позволяват мерките да бъдат планирани по-гъвкаво, което не представлява 
избягване на конкретика, а може да се окаже изключително ценно при изпълнението на 
програмата. Отворените въпроси са изключително важни - окончателното финансово 
разпределение, уточняването на механизмите за финансиране, вкл. мултифондовото 
финансиране, програма LIFE, ЕИБ, участието на ПУДООС, прилагането на воденото от 
общността местно развитие. В новия вариант на ОПОС има текст, че това може да 
стане чрез местните инициативни групи, които са действали при настоящата ПРСР. 
Приветства се такъв подход за контролиране на програмата, както и за планиране на 
дейности на местно равнище. За преструктурирането на органите на ОПОС следва да 
бъде отчетено, че ще има известно припокриване между настоящия и следващия 
програмен период, така че, когато се прехвърлят функции и правомощия, изследването 
на капацитета ще бъде изключително важно. Екипът на Денкщат България ЕООД ще 
бъде на разположение за отразяване на въпроси. 

Г-жа Крумова благодари за представянето и даде думата на членовете на РГ за 
въпроси и коментари. 

Г-н Радослав Недялков, ИА ОСЕС благодари за подробното представяне и 
детайлното описание на обхвата на извършената работа. Той повдигна въпроса дали в 
окончателния доклад на предварителната оценка, основаващ се на окончателния 
вариант на ОПОС, ще бъдат включени всички коментари на ЕРГ и ЕК. Г-н Недялков 
помоли за разясняване формата на отразяване на коментарите. 

В отговор, Г-жа Крумова обясни, че разработването на ОП-ма и нейната 
предварителна оценка са паралелни процеси. Целта на предварителната оценката е да 
подпомага по-пълното и качествено разработване на програмата. В последния вариант 
на ОПОС, който ще се представи на ЕК, ще бъдат отразени всички коментари, 
получени от ЕРГ и ЕК, като не е наличен конфликт в това.  

Г-н Дянков допълни, че са предоставяни изводи за първи и втори вариант на ОП-ма, 
като част от тях за взети предвид в представяния на заседанието вариант на ОПОС. Той 
подчерта, че е налице ограничение във времето и най-вероятно окончателният доклад 
ще бъде изготвен в рамките на следващите 2-3 месеца. Г-н Дянков отбеляза, че се 
работи оперативно с дирекция КПОС, от която получават всички становища на 
членовете на РГ. Също така, бе отчетен фактът, че в РГ е съсредоточена най-сериозната 
експертиза по отношение на околната среда и климата и затова внимателно ще бъдат 
приемани изводите, заключенията и становищата, които се правят по време на 
заседанието на РГ. 

Г-жа Попова отчете, че членовете на РГ са били запознати само с резюме на 
междинния доклад от предварителната оценка. Тя зададе въпроса дали се предвиждат 
следващи междинни доклади или е планирано изготвянето само на окончателен доклад.  

Г-жа Попова споделя притеснението на г-н Недялков по отношение на планирането и 
осъществяването на предварителната оценка и избрания подход да се събират 
коментарите на членовете на ЕРГ и ЕК и те да съставляват част от тази оценка. Тя 
подчерта, че мнението й се базира на опита й в извършването на предварителна оценка 
на ОП-ма и създаването на един качествен документ, който не е получил негативни 
коментари от страна на ЕК. Тя отчете, че предварителната оценка е независима по 
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своята същност, отчитайки насоките на ЕК за изготвяне на оценка, и следва да се 
осъществява от независим консултантски екип. В този смисъл, г-жа Попова не счита за 
правилно коментарите на ЕК и ЕРГ да са част от оценката. Тя посочи, че ще е от полза 
да се види какво е мнението на независимия оценител и смята, че няма да е полезно за 
ОП-ма, ако предварителната оценка се фокусира върху темите, дискутирани по време 
на заседанията на членовете на РГ. 

Г-жа Крумова посочи, че няма конфликт в двете неща, споменати от г-жа Попова. Тя 
обясни, че от презентацията става ясно, че предварителната оценка не се фокусира 
единствено върху коментарите от РГ. Начинът, по който ще бъдат третирани тези 
коментари зависи от методологията, избрана от консултанта и предполага, че ще 
съдържа информация за това как и какво е отразено. 

В допълнение, г-н Дянков посочи, че по договор има само един междинен доклад, но 
продължителността на договора е доста голяма. Той подчерта, че изпълнителят се 
опитва да бъде гъвкав при изпълнението на договора. Като примери бяха посочени 
преработването на междинния доклад, както и изнасянето на днешната презентация. 
Тези задължения не са им вменени по договор, но изпълнителя се опитва да подсигури 
необходимото присъствие.  

Относно участието на независими експерти, г-н Дяков поясни, че такива са включени и 
те са упоменати в екипа, извършващ предварителната оценка. Част от анализа по 
същество е изнесен към независими експерти като тези, които правят екологичната 
оценка на програмата. Задачата на екипа по предварителна оценка е независима оценка 
на самия административен процес и оценка на ОП-ма. Като примери за допълнителни 
задачи с извършени независими анализи бяха посочени независимите оценки на 
капацитета на бенефициентите по ПО 3, независим анализ за допустимостта на 
бенефициентите и мерките, които не са част от междинния доклад и ще влязат в 
окончателния доклад. Той подчерта, че становищата и информацията от обратната 
връзка са част от методологията. 

Г-н Христо Стоев препоръча изпълнителят по предварителната оценка да вземе 
предвид факта, че на този етап е трудно да се направи демаркация между ОПОС и 
LIFE. Той посочи, че съгласно докладите, получавани от ППРБЕС, към момента не е 
постигнато споразумение и няма яснота какви проекти ще се финансират по LIFE 
(иновационни, добри практики, инфраструктурни). Яснота ще има с помощта на 
делегирани актове, а не в основния регламент за LIFE. В тази връзка г-н Стоев направи 
препоръка да бъде отправено запитване към ЕК как да бъде направена демаркация 
между тези два инструмента на този етап. 

Г-н Дянков се съгласи, че това е отворен въпрос. Той посочи, че се поддържа връзка с 
експертите, които разработват генералните планове, НПРД за Натура 2000. Той посочи, 
че ОПОС е в мрежа от стратегически и други документи, които се допълват и са в 
процес на разработване. Това важи както за LIFE, така и за други ОП-ми. С 
предварителната оценка се цели  постигане на допълняемост и синергия и независимо 
от готовността на тези документи могат да се предложат определени стъпки, чрез които 
да се постигне синергия. В тази връзка екипът по предварителна оценка ще се опита да 
даде препоръки по същество в окончателния доклад. 

Г-жа Попова предложи предвид липсата на ключови части от ОПОС, липса на други 
междинни доклади по предварителната оценка и необходимостта от попълване на 
секция в ОПОС, касаеща обобщение на основните резултати от предварителната 
оценка, при организиране на срещи за индикаторите по програмата, изпълнителите да 
представят (напр. под формата на презентация) каква е реалната оценка на ОПОС по 
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отделни пера. РГ може да бъде коректив на предварителната оценка. Накратко, 
членовете на РГ следва да бъдат периодично информирани за резултатите, а не с 
дейностите, по предварителната оценка. 

Предложението е прието от Г-жа Крумова и г-н Дянков. 

ОБЯД 

Заседанието продължи с представяне на напредъка по екологичната оценка (ЕО) на 
ОПОС 2014 – 2020 г. Председателят на РГ даде думата на инж. Петков, управител на 
фирмата изпълнител „Данго проект консулт“ ЕООД.  

Г-н Петков поясни, че екипът по екологична оценка на ОПОС 2014 – 2020 г. предстои 
да изготви проект на доклад за ЕО на програмата (за въздействието й върху околната 
среда и върху човешкото здраве) въз основа на извършените до момента дейности. 
Фирмата изпълнява от месец март тази година възложена обществена поръчка с 
предмет “Извършване на екологична оценка на Оперативна програма “Околна среда 
2014 - 2020 г.”. Екологичната оценка е част от цялостната предварителна оценка на 
програмата и се осъществява координирано с извършването на предварителната 
оценка. До момента на Възложителя е представен Встъпителен доклад и приложения 
към него като: предложение за обем и обхват на доклада за екологична оценка, 
предложение за схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани 
органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от програмата, както и 
план за осигуряване на качеството. 

През месец юни Възложителят е предоставил Решение на министъра на околната среда 
и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на 
Изпълнителя по поръчката. В решението се посочва необходимостта от извършване на 
ЕО като са дадени препоръки за обхвата й. В резултат са допълнени схемата за 
провеждане на консултации и заданието за обхват и съдържание на доклада за ЕО. 
Съобразени са и препоръките на Министерство на здравеопазването. 

В Решението е записано, че изпълнението на ОПОС 2014 – 2020 г. няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата Натура 
2000 и следователно не е необходимо да се извършва оценка за съвместимост на 
програмата. 

Извършени са консултации с всички членове на РГ и компетентни органи по околна 
среда и на Министерство на здравеопазването, НПО. Изработените материали след 
провеждане на консултациите са налични на страницата на ОПОС 2007 – 2013г. 

Получени са становища, които предстои да се разгледат и да се вземат предвид при 
изготвяне на доклада за ЕО на програмата.  

През август месец е представен от Възложителя нов вариант на ОПОС 2014 – 2020 г. 
(дата 13.08.2013 г.) като за целите на доклада и двата варианта на ОПОС 2014 – 2020 г.  
– от месец март и от месец август 2013 г. ще бъдат разглеждани равностойно, 
анализирани и оценени. Освен получените становища, ще се отразяват и съобразяват 
коментарите на ЕК, на Възложителя, на РГ за ОПОС 2014 – 2020 г. 

Според г-н Петков по първоначална оценка втори вариант на ОПОС от 13.08.2013 г. е 
по-предпочитан от гледна точка на очаквано въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве спрямо варианта от 18.03.2013 г. Разширен е обхватът по 
приоритетна ос 1 и 2, както и допустимите бенефициенти по приоритетни  оси 1, 2 и 3. 
Добавена е нова приоритетна ос 4, където са допустими и дейности в градска среда, с 
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което ще се постигне увеличаване на положителното въздействие на програмата върху 
околната среда и човешкото здраве. 

Предстоящите дейности са: изготвяне на проект на доклад за ЕО и предаване на 
Възложителя; отразяване на коментарите на Възложителя; представяне на доклада за 
ЕО на работната група за ОПОС 2014 - 2020 г.; отразяване на коментарите на РГ; 
подпомагане на Възложителя при организирането и провеждането на консултациите по 
доклада за ЕО; отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО и 
представяне на доклада за ЕО на заседание на Междуведомствена комисия – 
специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ. 

Г-жа Крумова даде думата на членовете на РГ за коментари и предложения. 

Евгения Ташева попита кога ще бъдат включени заинтересованите страни в процеса 
на разработване на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-
2020 г.(НПУО). 

Теодора Желева разясни, че все още НПУО е в работен вариант като предстои 
съгласуването му с компетентни институции и специалисти в областта, за да бъдат 
изчистени технически грешки и да бъде потвърдено съответствието на заложените в 
него цели и задачи. След това документът ще бъде представен на Колегиум на МОСВ и 
в последствие ще бъде представен на обществено обсъждане. Целта е НПУО да бъде 
наличен през месец декември 2013 г. пред обществеността. Г-жа Желева поясни, че 
Програмата за предотвратяване образуването на отпадъците ще е част от Националния 
план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. Изготвянето на такъв 
документ е невъзможно без получаване на предложения от бизнес, НПО, предприятия. 
Голяма част от мерките, свързани с превенция, са отговорност на индустрията и в този 
смисъл се очаква и принос от тях. 

В отговор на въпрос на г-жа Ташева за справяне със сроковете за изготвяне на НПУО 
2014 – 2020 г., г-жа Желева напомни че изготвянето на този документ е предварително 
условие и дори да се получи забавяне, то ще бъде най-много с 1-2 месеца (до януари-
февруари 2014 г.). 

Г-жа Крумова благодари за участието в заседанието. Тя обобщи какво следва да бъде 
извършено в последствие – 1) до края на седмицата (5 септември 2013 г.) секретариатът 
на РГ ще очаква членовете на РГ, които представиха предложения по текста на ОПОС 
2014 – 2020 г. в рамките на заседанието, да ги изпратят в тежим „проследяване на 
промените“ по електронна поща; 2) Секретариатът на РГ ще изпрати текста на ОПОС 
2014- 2020 г. на 10 септември 2013 г. след обобщаване на предложенията. Следва 
предоставяне на ОПОС 2014 – 2020 г. на ЕК в най-кратки срокове след изпращане на 
СП. Г-жа Крумова закри заседанието. 


