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2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 
(ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА А) ОТ РЕГЛАМЕНТ 
(ЕС) № 1303/2013)

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the 
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial 
and indicator data.
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ е официално одобрена от 
Европейската комисия с Решение С(2015) 4144 от 15.06.2015 г. за одобряване на 
някои елементи на ОПОС за подкрепа по линия на ЕФРР и КФ по цел 
„Инвестиции за растеж и работни места“ в България.

На 15 октомври 2015 г. Управляващият орган (УО) на оперативна програма 
„Околна среда 2014 - 2020 г“ (ОПОС) изпрати чрез Общата система за споделено 
управление на фондовете SFC2014 предложение за изменение на програмата, 
касаещо преразпределение на финансовия ресурс за 2015 г. и 2016 г. Промяната 
във финансовия план на ОПОС следваше да се извърши едновременно с тази по 
оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г. 
(ОПТТИ) с оглед преразпределение на ангажиментите за усвояване към 2018 г. и 
2019 г. С писмо Вх. № 99-00-17/29.01.2016 г. Европейската комисия информира 
УО на ОПОС, че поради късното изпращане на предложението за изменение на 
ОПТТИ 2014 - 2020 г. Комисията не е в състояние да финализира процедурата по 
одобрение на програмите до края на 2015 г., с което отпада възможността 
средствата за 2015 г. да бъдат прехвърлени в други години, но управляващите 
органи на програмите могат да инициират прехвърляне на средствата за 2016 г.

Комитет за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.

Комитетът за наблюдение (КН) на ОПОС 2014- 2020 г. е създаден в изпълнение на 
чл. 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и при съблюдаване на 
принципа на партньорство, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014г. 
Считано от 30.09.2015 г., Комитетът за наблюдение на оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020г.“ изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на 
ОПОС 2007-2013.

През 2015 г. бяха планирани и проведени четири заседания на КН и три писмени 
процедури за неприсъствено вземане на решения. На присъствените заседания 
бяха приети Вътрешните правила за работата на КН, Кодекс на поведение на 
членовете на комитета и Декларация за липса на конфликт на интереси, както и 
Индикативната годишна работна програма за 2015г. и 2016г. С цел задълбочено 
информиране на членовете на КН с работата по изпълнението на програмата, УО 
запозна състава на КН с Годишния план за действие относно мерките по 
информация и комуникация на ОПОС 2014-2020 г. за 2015 г. и 2016г., основните 
специфики в правилата за управление и отчитане на оперативната програма в 
програмен период 2014-2020 г., Национална комуникационна стратегия за 
програмен период 2014-2020 г., както и новите моменти във втория програмен 
период - индикатори, финансови инструменти, системата АРАХНЕ и интегриране 
на политиките за околната среда и за изменение на климата.

За шест месеца след одобрението на програмата екипът на Управляващия орган, 
съвместно със службите на Комисията, успя да навакса едногодишното 
закъснение спрямо началото на програмния период, чрез пълна мобилизация и 
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добро планиране,. В своята работа управляващият орган въведе няколко подхода, 
които бяха положително оценени както от ЕК, така и от Националното сдружение 
на общините (НСОРБ), Централното координационно звено (ЦКЗ), Национален 
фонд (НФ) и членовете на Комитета за наблюдение. На първо място бяха 
създадени пътни карти за изпълнението на всяка една приоритетна ос. Чрез този 
инструмент се планира изпълнението на програмата. Той се базира на заложените 
физически и финансови индикатори в програмата и дава възможност за планиране 
изпълнението на програмата до 2023 г. На второ място, УО създаде неформални 
работни групи към Комитета за наблюдение, чрез които се гарантира максимално 
широко консултиране на документите, които създава програмата и използване на 
експертния потенциал на членовете на Комитета за наблюдение.

Само за четири месеца, екипът на УО успя да подготви и обяви общо 14 
процедури за набиране на проектни предложения:

 13 процедури за набиране на проектни предложения по петте приоритетни 
оси на програмата – на обща стойност над 895 млн. лева (895 193 247,55 
лв.); и

  1 процедура за откриване на бюджетни линии по приоритетна ос 6 
„Техническа помощ“ – на стойност 92,8 млн. лева (92 973 317 лв.).

Безвъзмездната финансова помощ, която може да бъде предоставена след 
одобряване на проектите и на бюджетните линии надхвърля 988 млн. лева. (988 
166 564,55 лв.), което представлява 28,54% от бюджета на програмата.

За 2015 г. има подадени и одобрени проектни предложения, както следва:

 2 в областта на регионалното планиране и укрепване на капацитета във 
ВиК сектора, с бенефициент МРРБ;

 1 за разработване и въвеждане на методи за анализ на води и дооборудване 
на лаборатории на ИАОС;  

 1 в областта на биоразнообразието – за Развитие на управленски подход за 
мрежата НАТУРА 2000 и за управление на Националната приоритетна 
рамка за действие по Натура 2000 /НПРД/, с бенефициент дирекция НСЗП 
в МОСВ.

 2 по приоритетна от „Техническа помощ“.

Общата договорена сума по програмата за 2015 г. е 11 648 345 лв.

През 2015 г. УО, съвместно с ресорните дирекции в МОСВ създаде и консултира 
втора фаза на Насоките за интегриране на ПОС и ПИК, които бяха приети от 
Министерски съвет в края на 2015 г. С тях Управляващият орган на ОПОС и 
респективно министерството подпомага работата на другите програми по 
интегрирането на политиките за опазване на околната среда и по изменение на 
климата при оценката на проектни предложения. Изготвените насоки бяха 
представени и на другите държави членки като добра практика, в рамките на 
инициатива на Европейската мрежа на компетентните органи в областта на 
околната среда и Управляващите органи (ENEA-MA).

Управляващият орган премина през процес на акредитация от ИА ОСЕС. 
Предварителният доклад бе получен в началото на 2016 г. След отразяване на 
препоръките, процесът ще бъде финализиран и това ще даде възможност за 
представяне на първия сертификат по програмата пред Национален фонд.
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Финансови инструменти

През отчетния период във връзка с прилагането на финансовите инструменти по 
ОПОС е извършена предварителна оценка от външен изпълнител съгл. 
изискванията на чл. 37, пар. 3 на Регламент 1303/2013 г. за определяне на пазарна 
неефективност или неоптимална инвестиционна ситуация в страната и 
прогнозното равнище и обхват на публичните нужди от инвестиции.

На база на резултатите от предварителната оценка, финансови инструменти са 
предвидени по приоритетна ос 1 в размер на 101 687 080, 00 Евро от КФ и 22 786 
665,70 евро по приоритетна ос 2 от ЕФРР.

За изпълнението на финансовите инструменти в България през програмен период 
2014-2020 г. с разпореждане на Министерски съвет от 22 юли 2015 г. е учредено 
еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, което да изпълнява 
функциите на фонд на фондовете и да управлява финансовите инструменти по 
всички оперативни програми в България. Към края на 2015 г. е извършено 
структуриране на дружеството с помощта на Световна банка, ЕБВР и ЕИБ и са 
подготвени необходимите документи за стартиране на работата на фонда и 
подписването на финансови споразумения с Управляващите органи на 
съответните оперативни програми.
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3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

3.1. Преглед на изпълнението

ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 
значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми

1 Води Обявени процедури:
1.Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК
Ст-ст: 61 512 000 лв.; Бенефициент: МРРБ
Цел:Подготовка на регионални ПИП за райони с консолидирани ВиК оператори и на ВиК проекти 
Обявена:31.07.15г.  
2.Изготвяне на ЕО за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 
2016-21г. и Морската стратегия и програмата от мерки
Ст-ст:680 000 лв.; Бенефициент: д-я УВ, МОСВ
Цел:Изготвяне на ЕО за ПУРБ 2016-2021г. и Морска стратегия. Реализацията на проекта ще допринесе за 
изпълнение на предварително тематично условие по ОПОС
Обявена:21.10.15г.  
3.Подпомагане ефективността,управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на 
реформата във ВиК отрасъла
Ст-ст:15 840 000 лв.; Бенефициент: МРРБ
Цел:Подпомагане изпълнението на Стратегията за реформа във ВиК отрасъла и укрепване капацитета на 
заинтересованите страни
Обявена:6.11.15г.
4.Разработване и въвеждане на методи за анализ на води,седименти и биота и дооборудване на 
лаборатории на ИАОС
Ст-ст:5 050 000лв.; Бенефициент: ИАОС
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ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 
значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
Цел:Осигуряване необходими данни за Националната система за мониторинг на околната среда 
съгл.изискванията на националното и европейско законодателство
Обявена:17.11.15г.
5.II фаза на проекти за изграждане на ВиК инфртруктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-
13
Ст-ст:233 979 580,55 лв.; Бенефициенти:Общини;
Цел:приключване на проекти започнали в предишния програмен период (фазирани)
Обявена:22.12.15г.
6.Изпълнение на ранни ВиК проекти
Ст-ст: 402 658 587 лв.;Бенефициенти:Общини 
Цел:Увеличаване броя на аглом. в съотв. с Директиви 91/271/ЕИО и 98/83/ЕО.
Обявена:29.12.15г. 
Няма сключени договори.

2 Отпадъци По приоритетна ос 2 е обявена една конкурентна процедура, както следва:

"Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци
Дата на публикуване: 31.07.2015г.
Цел на процедурата:Намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови 
отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Чрез настоящата процедура се предоставя 
възможност за финансиране изграждането на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими битови отпадъци. Въвеждането в експлоатация на тези инсталации ще доведе до 
намаляване на количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци, както и до по-ефективно 
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ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 
значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
използване на отпадъците като ресурс.
Общ размер на средствата, които могат да бъдат договорени по процедурата: 97 791 500 лв.
Допустими бенефициенти и партньори по процедурата са български общини, които отговарят на 
условията, включени в насоките за кандидатстване.
За докладвания период, няма сключени договори по приоритетната ос.

3 Натура 2000 и 
биоразнообразие

Обявените процедури за директно предоставяне на БФП са:
1. "Развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за управление на Националната 
приоритетна рамка за действие (НПРД)". 
Дата на публикуване: 30.10.2015г. 
Цел на процедурата: разработване и съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за 
НПРД по Натура 2000. 
Максимален размер на БФП: 980 000 лв.
Бенефициент: дирекция "Национална служба за защита на природата"(НСЗП) в МОСВ. 
2.  "Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони"
Дата на публикуване: 04.12.2015г.;
Цел на процедурата: завършване изграждането на мрежата Натура 2000, а очакваните резултати - видовете 
и природните местообитания от мрежата Натура 2000 в морските пространства на България да бъдат 
картирани;
Максимален размер на БФП: 11 734 980 лева.
Бенефициент: дирекция НСЗП в МОСВ.
3. "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от 
Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците" 
Дата на публикуване: 28.12.2015г. 
Цел на процедурата: осигуряване на необходимата информация за извършване на докладване съгласно чл. 
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ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 
значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците през 2019 г. 
Максимален размер на БФП: 18 150 000 лв.
Бенефициент: ИАОС към МОСВ. 
За докладвания период, няма сключени договори по приоритетната ос.

4 Превенция и управление 
на риска от наводнения и 
свлачища

Обявените процедури за директно предоставяне на БФП са:
1. "Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при 
наводнения и последващи кризи"
Дата на публикуване: 27.11.2015г. 
Цел на процедурата: повишаване защитата на населението чрез подготовката му за адекватна реакция при 
наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, състоянието на 
екосистемите, както и сигурността на селища, курортни комплекси, жилищни, стопански и 
производствени сгради, основни елементи на техническата инфраструктура, културни ценности. 
Максимален размер на БФП: 39 116 600 лв.
Бенефициент: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на 
вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР). 
2. "Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време 
(НСУВРВ) - р. Искър" 
Дата на публикуване: 17.12.2015г.
Цел на процедурата: осигуряване функционирането на национална интегрирана, междуведомствена 
система за оптимизиране оперативното наблюдение и управлението на водите в Република България. 
Максимален размер на БФП: 7 000 000 лв. 
Бенефициент по процедурата: дирекция "Управление на водите" в МОСВ. Допустими асоциирани 
партньори са Националният институт по метеорология и хидрология към Българската академия на 
науките, "Национална електрическа компания" ЕАД (предприятие "Язовири и каскади") и "Напоителни 
системи" ЕАД. 
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ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 
значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
За докладвания период, няма сключени договори по приоритетната ос.

5 Подобряване качеството 
на атмосферния въздух

По приоритетна ос 5 е обявена една процедура за директно предоставяне на БФП "Създаване на 
информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от 
Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време" 
Дата на публикуване: 29.12.2015г. 
Цел на процедурата: подпомагане на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерство 
на околната среда и водите (МОСВ), в качеството й на национален координационен център към 
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), при докладването на данни за качеството на атмосферния 
въздух (КАВ) на национално ниво до ЕАОС и Европейската комисия съгласно изискванията на 
европейското и националното законодателство.
Бенефициент по процедурата: ИАОС към МОСВ. 
Максимален размер на БФП: 700 000 лв.
За докладвания период, няма сключени договори по приоритетната ос.

6 Техническа помощ По приоритетна ос 6 е обявена една процедура за директно предоставяне на БФП "Техническа помощ за 
Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." 
Дата на публикуване: 17.11.2015 г. 
Цел на процедурата: подпомагане на конкретният бенефициент - Управляващият орган на Оперативна 
програма "Околна среда 2014-2020 г." за осъществяване на функции по управление и изпълнение на 
програмата.
Подписани са две заповеди за БФП на 23.12.2015г. както следва:
1) "Бюджетна линия 2016 за подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г." на 
стойност 10 627 985,00 лв.;
2) "Дейности свързани с популяризирането на ОПОС през 2016 г." на стойност 1 020 360,00 лв.
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3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

Приоритетни оси, различни от техническа помощ

Приоритетна ос 1 - Води

Инвестиционен приоритет 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и 
за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, 
инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени Забележки

F CO18 Водоснабдяване: 
Допълнителен брой жители с 
достъп до подобрено 
водоснабдяване

лица 220 000,00 0,00

S CO18 Водоснабдяване: 
Допълнителен брой жители с 
достъп до подобрено 
водоснабдяване

лица 220 000,00 0,00

F CO19 Пречистване на отпадъчните 
води: Допълнителен брой 
жители с достъп до подобрено 
пречистване на отпадъчните 
води

еквивалент 
жители

1 473 384,00 0,00

S CO19 Пречистване на отпадъчните 
води: Допълнителен брой 
жители с достъп до подобрено 
пречистване на отпадъчните 

еквивалент 
жители

1 473 384,00 0,00
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(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени Забележки

води

F 1.4 Изградени/рехабилитирани/рек
онструирани ПСОВ

Брой 16,00 0,00

S 1.4 Изградени/рехабилитирани/рек
онструирани ПСОВ

Брой 16,00 0,00

F 1.5 Нови/Актуализирани 
аналитични/програмни/стратег
ически документи

Брой 18,00 0,00

S 1.5 Нови/Актуализирани 
аналитични/програмни/стратег
ически документи

Брой 18,00 0,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F CO18 Водоснабдяване: 
Допълнителен брой жители с 
достъп до подобрено 
водоснабдяване

0,00

S CO18 Водоснабдяване: 
Допълнителен брой жители с 
достъп до подобрено 
водоснабдяване

0,00

F CO19 Пречистване на отпадъчните 
води: Допълнителен брой 
жители с достъп до подобрено 
пречистване на отпадъчните 
води

0,00

S CO19 Пречистване на отпадъчните 
води: Допълнителен брой 
жители с достъп до подобрено 
пречистване на отпадъчните 
води

0,00
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(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F 1.4 Изградени/рехабилитирани/рек
онструирани ПСОВ

0,00

S 1.4 Изградени/рехабилитирани/рек
онструирани ПСОВ

0,00

F 1.5 Нови/Актуализирани 
аналитични/програмни/стратег
ически документи

0,00

S 1.5 Нови/Актуализирани 
аналитични/програмни/стратег
ически документи

0,00
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Приоритетна ос 1 - Води

Инвестиционен приоритет 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и 
за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

Специфична цел 1 - Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната 
ос за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2015 Общо 2015 
Качествена

Забележки

1.1 Товар на замърсяване, който се 
събира и третира в пълно 
съответствие с приложимото 
законодателство

Eкв.ж 196 271,00 2013 1 669 655,00 0,00

ID Показател 2014 Общо 2014 
Качествена

1.1 Товар на замърсяване, който се 
събира и третира в пълно 
съответствие с приложимото 
законодателство

0,00
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Приоритетна ос 1 - Води

Инвестиционен приоритет 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и 
за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

Специфична цел 2 - Подобряване оценката на състоянието на водите

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната 
ос за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2015 Общо 2015 
Качествена

Забележки

1.2 Водни тела с подобрен 
мониторинг на количественото 
състояние

Брой 90,00 2013 140,00 0,00

1.3 Водни тела с подобрен 
мониторинг на химичното 
състояние

Брой 153,00 2013 173,00 0,00

ID Показател 2014 Общо 2014 
Качествена

1.2 Водни тела с подобрен 
мониторинг на количественото 
състояние

0,00

1.3 Водни тела с подобрен 
мониторинг на химичното 
състояние

0,00
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Приоритетна ос 2 - Отпадъци

Инвестиционен приоритет 6a - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната 
среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, 
инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени Забележки

F CO17 Твърди отпадъци: 
Допълнителен капацитет за 
рециклиране на отпадъци

тона/година По-слабо развити 
региони

105 000,00 0,00

S CO17 Твърди отпадъци: 
Допълнителен капацитет за 
рециклиране на отпадъци

тона/година По-слабо развити 
региони

105 000,00 0,00

F 2.2 Допълнителен капацитет за 
оползотворяване на битови 
отпадъци (за получаване на 
енергия)

тона/година По-слабо развити 
региони

180 000,00 0,00

S 2.2 Допълнителен капацитет за 
оползотворяване на битови 
отпадъци (за получаване на 
енергия)

тона/година По-слабо развити 
региони

180 000,00 0,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F CO17 Твърди отпадъци: 
Допълнителен капацитет за 

0,00
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(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени
рециклиране на отпадъци

S CO17 Твърди отпадъци: 
Допълнителен капацитет за 
рециклиране на отпадъци

0,00

F 2.2 Допълнителен капацитет за 
оползотворяване на битови 
отпадъци (за получаване на 
енергия)

0,00

S 2.2 Допълнителен капацитет за 
оползотворяване на битови 
отпадъци (за получаване на 
енергия)

0,00
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Приоритетна ос 2 - Отпадъци

Инвестиционен приоритет 6a - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната 
среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания

Специфична цел 1 - Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната 
ос за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2015 Общо 2015 
Качествена

Забележки

2.1 Количество на депонираните 
битови отпадъци

тонове По-слабо развити 
региони

2 323 000,00 2012 2 038 000,00 0,00

ID Показател 2014 Общо 2014 
Качествена

2.1 Количество на депонираните 
битови отпадъци

0,00
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Приоритетна ос 3 - Натура 2000 и биоразнообразие

Инвестиционен приоритет 6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез 
"Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, 
инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени Забележки

F CO23 Природа и биологично 
разнообразие: Площ на 
местообитанията, подкрепени 
с цел постигане на по-добра 
степен на съхраненост

хектари По-слабо развити 
региони

1 565 668,00 0,00

S CO23 Природа и биологично 
разнообразие: Площ на 
местообитанията, подкрепени 
с цел постигане на по-добра 
степен на съхраненост

хектари По-слабо развити 
региони

1 565 668,00 0,00

F 3.4 Площ на местообитания на 
видове, подкрепени с цел 
постигане на по-добра степен 
на съхраненост

хектари По-слабо развити 
региони

2 878 749,00 0,00

S 3.4 Площ на местообитания на 
видове, подкрепени с цел 
постигане на по-добра степен 
на съхраненост

хектари По-слабо развити 
региони

2 878 749,00 0,00

F 3.5 Инвентаризирани защитени 
зони,  включващи  в границите 
си акваторията на Черно море

брой По-слабо развити 
региони

17,00 0,00
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(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени Забележки

S 3.5 Инвентаризирани защитени 
зони,  включващи  в границите 
си акваторията на Черно море

брой По-слабо развити 
региони

17,00 0,00

F 3.6 Проведени национални 
информационни кампании

брой По-слабо развити 
региони

3,00 0,00

S 3.6 Проведени национални 
информационни кампании

брой По-слабо развити 
региони

3,00 0,00

F 3.7 Площ от територията на 
мрежата Натура 2000 с 
изградена управленска 
структура

хектари По-слабо развити 
региони

4 104 320,00 0,00

S 3.7 Площ от територията на 
мрежата Натура 2000 с 
изградена управленска 
структура

хектари По-слабо развити 
региони

4 104 320,00 0,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F CO23 Природа и биологично 
разнообразие: Площ на 
местообитанията, подкрепени 
с цел постигане на по-добра 
степен на съхраненост

0,00

S CO23 Природа и биологично 
разнообразие: Площ на 
местообитанията, подкрепени 
с цел постигане на по-добра 
степен на съхраненост

0,00

F 3.4 Площ на местообитания на 
видове, подкрепени с цел 
постигане на по-добра степен 
на съхраненост

0,00

S 3.4 Площ на местообитания на 0,00
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(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени
видове, подкрепени с цел 
постигане на по-добра степен 
на съхраненост

F 3.5 Инвентаризирани защитени 
зони,  включващи  в границите 
си акваторията на Черно море

0,00

S 3.5 Инвентаризирани защитени 
зони,  включващи  в границите 
си акваторията на Черно море

0,00

F 3.6 Проведени национални 
информационни кампании

0,00

S 3.6 Проведени национални 
информационни кампании

0,00

F 3.7 Площ от територията на 
мрежата Натура 2000 с 
изградена управленска 
структура

0,00

S 3.7 Площ от територията на 
мрежата Натура 2000 с 
изградена управленска 
структура

0,00



BG 22  BG

Приоритетна ос 3 - Натура 2000 и биоразнообразие

Инвестиционен приоритет 6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез 
"Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури

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

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната 
ос за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2015 Общо 2015 
Качествена

Забележки

3.1 Видове с подобрено 
природозащитно състояние

% По-слабо развити 
региони

48,36% от 
видовете са в 
благоприятно 

състояние към 
2013 г.

2013 49,18 % с 
подобрени или 

запазени 
благоприятни 

оценки на 
природозащит

ното състояние 
към 2020 г.

0

3.2 Видове птици с подобрено 
състояние

% По-слабо развити 
региони

82,50% от 
птиците са в 

благоприятно 
състояние към 

2013 г.

2013 83,33% от 
птиците са с 

подобрено или 
запазено 
сигурно 

състояние към 
2020 г.

0

3.3 Местообитания с подобрено 
природозащитно състояние

% По-слабо развити 
региони

5,56% от 
местообитания

та са в 
благоприятно 

състояние към 
2013г.

2013 7,78% с 
подобрени или 

запазени 
благоприятни 

оценки на 
природозащит

ното състояние 

0
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към 2020г.

ID Показател 2014 Общо 2014 
Качествена

3.1 Видове с подобрено 
природозащитно състояние

0

3.2 Видове птици с подобрено 
състояние

0

3.3 Местообитания с подобрено 
природозащитно състояние

0
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Приоритетна ос 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища

Инвестиционен приоритет 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление на бедствия

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, 
инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени Забележки

F CO20 Предотвратяване и управление 
на риска: Брой жители, които 
се ползват от мерки за защита 
от наводнения

лица 2 750 000,00 0,00

S CO20 Предотвратяване и управление 
на риска: Брой жители, които 
се ползват от мерки за защита 
от наводнения

лица 2 750 000,00 0,00

F 4.3 Установени центрове за 
повишаване готовността на 
населението за адекватна 
реакция при наводнения

брой 6,00 0,00

S 4.3 Установени центрове за 
повишаване готовността на 
населението за адекватна 
реакция при наводнения

брой 6,00 0,00

F 4.4 Укрепени свлачища хектара 80,00 0,00

S 4.4 Укрепени свлачища хектара 80,00 0,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции
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(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F CO20 Предотвратяване и управление 
на риска: Брой жители, които 
се ползват от мерки за защита 
от наводнения

0,00

S CO20 Предотвратяване и управление 
на риска: Брой жители, които 
се ползват от мерки за защита 
от наводнения

0,00

F 4.3 Установени центрове за 
повишаване готовността на 
населението за адекватна 
реакция при наводнения

0,00

S 4.3 Установени центрове за 
повишаване готовността на 
населението за адекватна 
реакция при наводнения

0,00

F 4.4 Укрепени свлачища 0,00

S 4.4 Укрепени свлачища 0,00



BG 26  BG

Приоритетна ос 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища

Инвестиционен приоритет 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление на бедствия

Специфична цел 1 - Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението  при наводнения

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната 
ос за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2015 Общо 2015 
Качествена

Забележки

4.1 Райони  със значителен 
потенциален риск от 
наводнения, в които 
населението няма готовност за 
адекватна реакция при 
наводнения

Брой 116,00 2013 26,00 0,00

ID Показател 2014 Общо 2014 
Качествена

4.1 Райони  със значителен 
потенциален риск от 
наводнения, в които 
населението няма готовност за 
адекватна реакция при 
наводнения

0,00
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Приоритетна ос 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища

Инвестиционен приоритет 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление на бедствия

Специфична цел 2 - Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната 
ос за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2015 Общо 2015 
Качествена

Забележки

4.2 Население в риск от свлачища Лица 520 000,00 2012 460 000,00 0,00

ID Показател 2014 Общо 2014 
Качествена

4.2 Население в риск от свлачища 0,00
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Приоритетна ос 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух

Инвестиционен приоритет 6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на 
промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за 
намаляване на шумовото замърсяване

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, 
инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени Забележки

F 5.3 Население, обхванато от 
мерките за намаляване на 
количествата на ФПЧ10 и NOx

Лица 1 300 000,00 0,00

S 5.3 Население, обхванато от 
мерките за намаляване на 
количествата на ФПЧ10 и NOx

Лица 1 300 000,00 0,00

F 5.4 Проекти, насочени към 
намаляване количествата на 
ФПЧ10 и NOx

Брой 5,00 0,00

S 5.4 Проекти, насочени към 
намаляване количествата на 
ФПЧ10 и NOx

Брой 5,00 0,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F 5.3 Население, обхванато от 
мерките за намаляване на 
количествата на ФПЧ10 и NOx

0,00
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(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

S 5.3 Население, обхванато от 
мерките за намаляване на 
количествата на ФПЧ10 и NOx

0,00

F 5.4 Проекти, насочени към 
намаляване количествата на 
ФПЧ10 и NOx

0,00

S 5.4 Проекти, насочени към 
намаляване количествата на 
ФПЧ10 и NOx

0,00
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Приоритетна ос 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух

Инвестиционен приоритет 6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на 
промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за 
намаляване на шумовото замърсяване

Специфична цел 1 - Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10 /NOx

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната 
ос за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2015 Общо 2015 
Качествена

Забележки

5.1 Количество  на ФПЧ10 тона/година Базовата 
стойност ще се 

определи до 
края на 2016 г., 

в изпълнение 
на план за 

действие

Намаление 
спрямо 

базовата 
стойност

0

5.2 Количество на NOx тона/година Базовата 
стойност ще се 

определи до 
края на 2016 г., 

в изпълнение 
на план за 

действие

Намаление 
спрямо 

базовата 
стойност

0

ID Показател 2014 Общо 2014 
Качествена

5.1 Количество  на ФПЧ10 0
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5.2 Количество на NOx 0
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Приоритетни оси за техническа помощ

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, 
инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

Приоритетна ос 6 - Техническа помощ

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени Забележки

F 6.10 Обучени служители на 
бенефициентите

Брой 1 400,00 0,00

S 6.10 Обучени служители на 
бенефициентите

Брой 1 400,00 0,00

F 6.11 Обучения за служители на 
бенефициентите

Брой 40,00 0,00

S 6.11 Обучения за служители на 
бенефициентите

Брой 40,00 0,00

F 6.5 Обучени служители на УО Брой 123,00 0,00

S 6.5 Обучени служители на УО Брой 123,00 0,00

F 6.6 Обучения за  служители на УО Брой 24,00 0,00

S 6.6 Обучения за  служители на УО Брой 24,00 0,00

F 6.7 Заети лица (на пълно работно 
време), чиито заплати се 
съфинансират по ТП.

Брой 123,00 120,00

S 6.7 Заети лица (на пълно работно 
време), чиито заплати се 
съфинансират по ТП.

Брой 123,00 123,00

F 6.8 Извършени оценки по Брой 5,00 0,00
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(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени Забележки

програмата

S 6.8 Извършени оценки по 
програмата

Брой 5,00 0,00

F 6.9 Информационни кампании Брой 7,00 1,00

S 6.9 Информационни кампании Брой 7,00 1,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F 6.10 Обучени служители на 
бенефициентите

0,00

S 6.10 Обучени служители на 
бенефициентите

0,00

F 6.11 Обучения за служители на 
бенефициентите

0,00

S 6.11 Обучения за служители на 
бенефициентите

0,00

F 6.5 Обучени служители на УО 0,00

S 6.5 Обучени служители на УО 0,00

F 6.6 Обучения за  служители на УО 0,00

S 6.6 Обучения за  служители на УО 0,00

F 6.7 Заети лица (на пълно работно 
време), чиито заплати се 
съфинансират по ТП.

0,00

S 6.7 Заети лица (на пълно работно 
време), чиито заплати се 
съфинансират по ТП.

0,00

F 6.8 Извършени оценки по 
програмата

0,00
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(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

S 6.8 Извършени оценки по 
програмата

0,00

F 6.9 Информационни кампании 0,00

S 6.9 Информационни кампании 0,00
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Приоритетна ос 6 - Техническа помощ

Специфична цел 1 - Укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, 
свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната 
ос за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2015 Общо 2015 
Качествена

Забележки

6.1 Средно време за одобряване на 
проектно предложение

Брой дни 155,00 2013 147,00 90,00 За докладвания период, 
оценката не включва 
инфраструктурни проекти.

6.2 Средно време за верификация 
на искане за средства

Брой дни 90,00 2013 85,00 0,00

ID Показател 2014 Общо 2014 
Качествена

6.1 Средно време за одобряване на 
проектно предложение

0,00

6.2 Средно време за верификация 
на искане за средства

0,00
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Приоритетна ос 6 - Техническа помощ

Специфична цел 2 - Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и 
информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи.

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната 
ос за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2015 Общо 2015 
Качествена

Забележки

6.3 Ниво на обществена 
осведоменост за ОПОС

% 40,00 2014 60,00 41,00 Проведено е едно 
социологическо проучване и 
са постигнати 41% 
обществена осведоменост.

ID Показател 2014 Общо 2014 
Качествена

6.3 Ниво на обществена 
осведоменост за ОПОС

0,00
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Приоритетна ос 6 - Техническа помощ

Специфична цел 3 - Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата.

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната 
ос за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2015 Общо 2015 
Качествена

Забележки

6.4 Степен на удовлетвореност на 
бенефициентите от мерки по 
техническа помощ и 
проведениобучения

% 35,00 2013 60,00 0,00

ID Показател 2014 Общо 2014 
Качествена

6.4 Степен на удовлетвореност на 
бенефициентите от мерки по 
техническа помощ и 
проведениобучения

0,00
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Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма

Показател Брой предприятия, 
подкрепени от 
мрежата за 
многостранна 
подкрепа на ОП
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Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението
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Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма

(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data))

Приорите
тна ос

Фонд Категория 
региони

Основа за 
изчислява
не

Общо за фонда Процент на 
съфинансиране

Общ размер на 
допустимите 

разходи за 
операциите, 
избрани за 
подкрепа

Дял от общия 
размер на 

отпуснатите 
средства, покрит с 

избраните 
операции

Допустими 
публични разходи 
за операциите, 
избрани за 
подкрепа

Общ размер на 
допустимите 
разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган

Дял от общия 
размер на 
отпуснатите 
средства, покрит с 
допустимите 
разходи, 
декларирани от 
бенефициерите

Брой на избраните 
операции

1 Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

Общо 1 196 318 599,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

2 Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
разви
тие 
(ЕФР
Р)

По-слабо 
развити 
региони

Общо 287 784 390,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

3 Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
разви
тие 
(ЕФР
Р)

По-слабо 
развити 
региони

Общо 101 390 000,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
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4 Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

Общо 78 528 323,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

5 Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

Общо 58 823 530,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

6 Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
разви
тие 
(ЕФР
Р)

По-слабо 
развити 
региони

Общо 47 536 503,00 85,00 5 955 704,22 12,53% 5 955 704,22 0,00 0,00% 2

Общо Евро
пейск
и 
фонд 
за 
регио
нално 
разви
тие 
(ЕФР
Р)

По-слабо 
развити 
региони

436 710 893,00 85,00 5 955 704,22 1,36% 5 955 704,22 0,00 0,00% 2

Общо Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

1 333 670 452,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

Общ брой 1 770 381 345,00 85,00 5 955 704,22 0,34% 5 955 704,22 0,00 0,00% 2
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Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд 
(член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)

Приоритетна 
ос

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни

Фонд Категория 
региони

Област на 
интервенция

Форма на 
финансиране

Териториално 
измерение

Териториален 
механизъм за 
изпълнение

Измерение, 
свързано с 

тематичната 
цел

Вторична тема 
ЕСФ

Икономическо 
измерение

Измерение, 
свързано с 

местоположен
ието

Общ размер на 
допустимите 

разходи за 
операциите, 
избрани за 
подкрепа

Допустими 
публични 
разходи за 

операциите, 
избрани за 
подкрепа

Общ размер на 
допустимите 

разходи, 
декларирани 

от 
бенефициерите 

пред 
управляващия 

орган

Брой на 
избраните 
операции

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

020 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

020 04 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

020 05 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

021 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

022 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

022 04 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

022 05 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

023 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

023 04 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

023 05 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

017 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

017 04 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0
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Приоритетна 
ос

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни

Фонд Категория 
региони

Област на 
интервенция

Форма на 
финансиране

Териториално 
измерение

Териториален 
механизъм за 
изпълнение

Измерение, 
свързано с 

тематичната 
цел

Вторична тема 
ЕСФ

Икономическо 
измерение

Измерение, 
свързано с 

местоположен
ието

Общ размер на 
допустимите 

разходи за 
операциите, 
избрани за 
подкрепа

Допустими 
публични 
разходи за 

операциите, 
избрани за 
подкрепа

Общ размер на 
допустимите 

разходи, 
декларирани 

от 
бенефициерите 

пред 
управляващия 

орган

Брой на 
избраните 
операции

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

017 05 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

018 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

018 04 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

018 05 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

023 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

023 04 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

023 05 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

3 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

085 01 07 06 06  BG 0,00 0,00 0,00 0
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Приоритетна 
ос

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни

Фонд Категория 
региони

Област на 
интервенция

Форма на 
финансиране

Териториално 
измерение

Териториален 
механизъм за 
изпълнение

Измерение, 
свързано с 

тематичната 
цел

Вторична тема 
ЕСФ

Икономическо 
измерение

Измерение, 
свързано с 

местоположен
ието

Общ размер на 
допустимите 

разходи за 
операциите, 
избрани за 
подкрепа

Допустими 
публични 
разходи за 

операциите, 
избрани за 
подкрепа

Общ размер на 
допустимите 

разходи, 
декларирани 

от 
бенефициерите 

пред 
управляващия 

орган

Брой на 
избраните 
операции

3 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

085 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

3 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

086 01 07 06 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

3 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

086 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

4 Кохезионен 
фонд (КФ)

087 01 07 07 05  BG 0,00 0,00 0,00 0

5 Кохезионен 
фонд (КФ)

083 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

6 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

121 01 07 07  BG 5 434 002,44 5 434 002,44 0,00 1

6 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

122 01 07 07  BG 0,00 0,00 0,00 0

6 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

123 01 07 07  BG 521 701,78 521 701,78 0,00 1
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Table 8: The use made of cross-financing

1 2 3 4 5 6

Use of cross-financing Priority 
axis

The amount of EU 
support envisaged to 
be used for cross 
financing based on 
selected operations 
(EUR)

Share of the total EU 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(3/total financial 
allocation to priority 
axis*100)

Eligible expenditure 
used under cross 
financing declared by 
the beneficiary to the 
managing authority 
(EUR)

Share of the total 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(5/total financial 
allocation to priority 
axis*100)
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Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)

1 2 3 4 5

Priority axis The amount of support 
envisaged to be used for 
operations implemented 
outside the programme area 
based on selected operations 
(EUR)

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (3/total financial 
allocation to priority 
axis*100)

Eligible expenditure incurred 
in operations implemented 
outside the programme area 
declared by the beneficiary to 
the managing authority 
(EUR)

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (5/total financial 
allocation to priority 
axis*100)
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Таблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ)

Размерът на разходите, които се 
предвижда да бъдат направени 

извън Съюза по тематични цели 
8 и 10 въз основа на избраните 

операции (в евро)

Дял на общия размер на 
отпуснатите средства (от Съюза и 

като национален принос) за 
програмата по ЕСФ или частта по 
ЕСФ от програма, финансирана 
от няколко фонда (%) (1/общия 
размер на отпуснатите средства 

(от Съюза и като национален 
принос) за програмата по ЕСФ 

или частта по ЕСФ от програма, 
финансирана от няколко 

фонда*100)

Допустимите разходи, направени 
извън Съюза, декларирани от 

бенефициера пред управляващия 
орган (в евро)

Дял на общия размер на 
отпуснатите средства (от Съюза и 

като национален принос) за 
програмата по ЕСФ или частта по 
ЕСФ от програма, финансирана 
от няколко фонда (%) (3/общия 
размер на отпуснатите средства 

(от Съюза и като национален 
принос) за програмата по ЕСФ 

или частта по ЕСФ от програма, 
финансирана от няколко 

фонда*100)
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4.  ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ

Обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, представени през 
предходната финансова година, с посочване на наименованието и референтния 
период на използваните доклади за оценка

За докладвания период 2014-2015 г. не са провеждани оценки на ОПОС 2014-
2020. Срокът за приемане на плана за оценка на програмата е 15 юни 2016 г.
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6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И 
ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

а) Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки

Закъснялото одобрение на програмата може да доведе до риск от неизпълнение на 
финансовия план на ОПОС 2014-2020 особено по отношение на ресурса за 2015 г. 
и 2016 г. и загуба на резерва за изпълнение по сумата за тези две години. По 
отношение на ресурса за 2015 г. рискът е съществен предвид факта, че не беше 
прието инициираното от УО на ОПОС изменение на финансовия план по 
отношение на 2015 г. По отношение на ресурса за 2016 г. с цел ограничаване на 
риска от загуба на средства УО на ОПОС е предприел необходимите стъпки за 
изменение на финансовия план на програмата, който трябва да бъде представен 
пред ЕК заедно с изменение на финансовия план на ОПТТИ. В допълнение, УО 
планира процеса на обявяване на процедури, за да адресира риска Продължава да 
се използват механизмите за строг контрол по изпълнението на инфраструктурни 
проекти, които в най-голяма степен ще имат отношение към постигането на 
физическите и финансови индикатори по програмата.

Друг фактор, който оказва съществено влияние върху изпълнението на 
програмата и стартирането на процедури за набиране на проектни предложения е 
и приетия на 22.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове, който промени условията и реда за 
предоставяне на средства от ЕСИФ. Все още са в процес по изработване и 
необходимата подзаконова нормативна уредба за прилагането на Закона.. УО е 
излъчил свои представители в създадените работни групи за разработване на 
документите и участва активно в процеса на подготовка на съответните актове. 
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б) Оценка на това дали напредъкът в постигане на целевите стойности е 
достатъчен, за да се гарантира тяхното изпълнение, като се посочват всички 
предприети или планирани корективни действия, когато е целесъобразно.

Неприложимо за докладвания период 2014-2015 г.
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7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Резюмето за гражданите на съдържанието на годишните и окончателните доклади 
за изпълнението се публикува и качва като отделен файл под формата на 
приложение към годишния и окончателния доклад за изпълнението.

Можете да качите/намерите резюмето за гражданите в раздел Обща информация > 
Документи на програмата SFC2014



BG 52 BG

8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

I. Identification of the programme and priority or measure from which support 
from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)

1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of 
funds, under the ESI Fund programme.

1.1. Priority axis supporting the financial instrument 
under the ESI Fund programme 

1 - Води

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial 
instrument under the priority axis or measure

Кохезионен фонд (КФ)

4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument

4.1. CCI number of each other ESI Fund programme 
providing contributions to the financial instrument

2014BG16RFOP001, 
2014BG16RFOP002, 
2015BG16RFSM001, 
2014BG16M1OP002, 
2014BG05M9OP001, 
2014BG06RDNP001

30. Date of completion of the ex ante assessment 2014-9-5

31. Selection of bodies implementing financial instrument

31.1. Has selection or designation process  already been 
launched

Не

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements 
(Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)

5. Name of the financial instrument Fund Manager of Financial 
Instruments in Bulgaria 
EAD

6. Official address/place of business of the financial 
instrument (name of the country and city)

Bulgaria, Sofia

7. Implementation arrangements

7.1. Financial instruments set up at Union level, managed 
directly or indirectly by the Commission referred to in 
Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, 
supported from ESI Fund programme contributions

7.1.1. Name of the Union-level financial instrument

7.2. Financial instrument set up at national, regional, 
transnational or cross-border level, managed by or under 
the responsibility of the managing authority referred to in 
Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme 
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contributions under point (a), (b) and (c) of Article 38(4) 
of Regulation (EU) No 1303/2013

8. Type of the financial instrument Fund of funds

10. Legal status of the financial instrument, pursuant to 
Article 38(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for 
financial instruments referred to in Article 38(1)(b) 
only): fiduciary account opened in the name of the 
implementing body and on behalf of the managing 
authority or separate block of finance within a financial 
institution

III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to 
in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the 
financial intermediaries referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11. Body implementing the financial instrument

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 
38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or 
newly created legal entity dedicated to implementing 
financial instruments; (b) a body entrusted with the 
implementation task or (c) managing authority 
underatking implementation task directly (for loans or 
guarantees only)

11.1.1. Name of the body implementing the financial 
instrument

11.1.2. Official address/place of business (country and 
town name) of the body implementing the financial 
instrument

12. Procedure of selecting the body implementing the 
financial instrument: award of a public contract; other 
procedure

12.1. Description of the other procedure of selecting the 
body implementing the financial instrument

13. Date of signature of the funding agreement with the 
body implementing the financial instrument

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the 
financial instrument and management costs incurred or management fees paid 
(Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

14. Total amount of programme contributions committed 
in the funding agreement (in EUR)

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
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14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)

14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)

14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)

15. Total amount of programme contributions paid to the 
financial instrument (in EUR)

0,00

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in 
EUR)

0,00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)

15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)

15.1.3. out of which ESF (in EUR)

15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)

15.1.5. out of which EMFF (in EUR)

15.2. out of which total amount of national co-financing 
(in EUR)

15.2.1. out of which total amount of national public 
funding (in EUR)

15.2.2. out of which total amount of national private 
funding (in EUR)

16. Total amount of programme contributions paid to the 
financial instrument under Youth Employment Initiative 
(YEI) (in EUR)

17. Total amount of management costs and fees paid out 
of programme contributions (in EUR)

17.1. out of which base remuneration (in EUR)

17.2. out of which performance-based remuneration (in 
EUR)

18. Capitalised management costs or fees pursuant to 
Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant 
only for final report) (in EUR)

19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee 
subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) 
No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)

20. Amount of programme contributions for follow-on 
investments in final recipients pursuant to Article 42(3) 
of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final 
report only) (in EUR)

21. Contributions of land and/or real estate in the 
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financial instrument pursuant to Article 37(10) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report 
only) (in EUR)

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up 
and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the 
body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

32. Information whether the financial instrument was still 
operational at the end of the reporting year

32.1. If the financial instrument was not operational at 
the end of the reporting year, date of the winding-up

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the 
financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from 
investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity 
investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation 
(EU) No 1303/2013)

35. Interest and other gains generated by payments from 
ESI Funds to the financial instrument (in EUR)

37. Amounts of resources reused which were paid back 
to the financial instrument and are attributable to ESI 
Funds

37.1. out of which amounts paid for preferential 
remuneration of private investors operating under the 
market economy principle who provide counterpart 
resources to the support from the ESI Funds to the 
financial instrument or who co-invest at the level of final 
recipient (in EUR)

37.2. out of which amounts paid for the reimbursement 
of management costs incurred and payment of 
management fees of the financial instrument (in EUR)

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the 
financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) 
of Regulation (EU) No 1303/2013)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial 
instrument (EUR)

38.1. Total amount of other contributions, outside the 
ESI Funds committed in the funding agreement with the 
body implementing the financial instrument (in EUR)

38.2. Total amount of other contributions, outside the 
ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)

38.2.1. out of which public contributions (EUR)

38.2.2. out of which private contributions (EUR)
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I. Identification of the programme and priority or measure from which support 
from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)

1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of 
funds, under the ESI Fund programme.

1.1. Priority axis supporting the financial instrument 
under the ESI Fund programme 

2 - Отпадъци

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial 
instrument under the priority axis or measure

Европейски фонд за 
регионално развитие 
(ЕФРР)

4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument

4.1. CCI number of each other ESI Fund programme 
providing contributions to the financial instrument

2014BG05M9OP001, 
2014BG16RFOP001, 
2014BG16M1OP002, 
2015BG16RFSM001, 
2014BG16RFOP002, 
2014BG06RDNP001

30. Date of completion of the ex ante assessment 2014-9-5

31. Selection of bodies implementing financial instrument

31.1. Has selection or designation process  already been 
launched

Не

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements 
(Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)

5. Name of the financial instrument Fund Manager of Financial 
Instruments in Bulgaria 
EAD

6. Official address/place of business of the financial 
instrument (name of the country and city)

7. Implementation arrangements

7.1. Financial instruments set up at Union level, managed 
directly or indirectly by the Commission referred to in 
Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, 
supported from ESI Fund programme contributions

7.1.1. Name of the Union-level financial instrument

7.2. Financial instrument set up at national, regional, 
transnational or cross-border level, managed by or under 
the responsibility of the managing authority referred to in 
Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme 
contributions under point (a), (b) and (c) of Article 38(4) 
of Regulation (EU) No 1303/2013



BG 57 BG

8. Type of the financial instrument Fund of funds

10. Legal status of the financial instrument, pursuant to 
Article 38(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for 
financial instruments referred to in Article 38(1)(b) 
only): fiduciary account opened in the name of the 
implementing body and on behalf of the managing 
authority or separate block of finance within a financial 
institution

III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to 
in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the 
financial intermediaries referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11. Body implementing the financial instrument

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 
38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or 
newly created legal entity dedicated to implementing 
financial instruments; (b) a body entrusted with the 
implementation task or (c) managing authority 
underatking implementation task directly (for loans or 
guarantees only)

11.1.1. Name of the body implementing the financial 
instrument

11.1.2. Official address/place of business (country and 
town name) of the body implementing the financial 
instrument

12. Procedure of selecting the body implementing the 
financial instrument: award of a public contract; other 
procedure

12.1. Description of the other procedure of selecting the 
body implementing the financial instrument

13. Date of signature of the funding agreement with the 
body implementing the financial instrument

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the 
financial instrument and management costs incurred or management fees paid 
(Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

14. Total amount of programme contributions committed 
in the funding agreement (in EUR)

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)

14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)

14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
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14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)

15. Total amount of programme contributions paid to the 
financial instrument (in EUR)

0,00

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in 
EUR)

0,00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)

15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)

15.1.3. out of which ESF (in EUR)

15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)

15.1.5. out of which EMFF (in EUR)

15.2. out of which total amount of national co-financing 
(in EUR)

15.2.1. out of which total amount of national public 
funding (in EUR)

15.2.2. out of which total amount of national private 
funding (in EUR)

16. Total amount of programme contributions paid to the 
financial instrument under Youth Employment Initiative 
(YEI) (in EUR)

17. Total amount of management costs and fees paid out 
of programme contributions (in EUR)

17.1. out of which base remuneration (in EUR)

17.2. out of which performance-based remuneration (in 
EUR)

18. Capitalised management costs or fees pursuant to 
Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant 
only for final report) (in EUR)

19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee 
subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) 
No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)

20. Amount of programme contributions for follow-on 
investments in final recipients pursuant to Article 42(3) 
of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final 
report only) (in EUR)

21. Contributions of land and/or real estate in the 
financial instrument pursuant to Article 37(10) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report 
only) (in EUR)
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VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up 
and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the 
body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

32. Information whether the financial instrument was still 
operational at the end of the reporting year

32.1. If the financial instrument was not operational at 
the end of the reporting year, date of the winding-up

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the 
financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from 
investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity 
investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation 
(EU) No 1303/2013)

35. Interest and other gains generated by payments from 
ESI Funds to the financial instrument (in EUR)

37. Amounts of resources reused which were paid back 
to the financial instrument and are attributable to ESI 
Funds

37.1. out of which amounts paid for preferential 
remuneration of private investors operating under the 
market economy principle who provide counterpart 
resources to the support from the ESI Funds to the 
financial instrument or who co-invest at the level of final 
recipient (in EUR)

37.2. out of which amounts paid for the reimbursement 
of management costs incurred and payment of 
management fees of the financial instrument (in EUR)

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the 
financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) 
of Regulation (EU) No 1303/2013)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial 
instrument (EUR)

38.1. Total amount of other contributions, outside the 
ESI Funds committed in the funding agreement with the 
body implementing the financial instrument (in EUR)

38.2. Total amount of other contributions, outside the 
ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)

38.2.1. out of which public contributions (EUR)

38.2.2. out of which private contributions (EUR)
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9. ИНФОРМАЦИЯ, НЯМАЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР, ЗА ЕВЕНТУАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 
2016 Г., КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗА ДРУГИ МИНИ ДОКЛАДИ: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ 
УСЛОВИЯ

Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия
Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе

ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

G4 - Наличие на уредба за 
ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза за 
обществените поръчки в областта 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

1 - Уредба за ефективното прилагане на 
правилата на Съюза за обществените 
поръчки посредством подходящи 
механизми.

Д 1 - 
Установяв
ане на 
кодифици
рано, 
устойчиво 
и 
опростено 
законодат
елство в 
областта 
на 
обществе
ните 
поръчки 
чрез 
приемане 
на нов 
Закон за 
обществе
ните 
поръчки и 
подзаконо
ви актове 
по 
прилагане
то му.
Д 2 - 
Въвеждан

2016-1-31 Д1 - МИ, АОП 
Д2 - УО, ЦКЗ, ИА 
"ОСЕС", АОП, 
СП, АДФИ 
Д3 - КЗК, ВАС

Не false
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

е на мерки 
за 
засилване 
на 
системите 
за 
управлени
е и 
контрол 
на 
европейск
ите 
фондове, 
вкл. 
ефективно 
сътруднич
ество с 
цел 
гарантира
не на 
съгласува
ност 
между 
действият
а при 
предварит
елния и 
последва
щия 
контрол.
Д 3 - 
Преглед 
на 
системата 
за 
обжалван
е и 
предложе
ния за 
нейното 
оптимизи
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

ране 
(напр. 
гаранции 
срещу 
злоупотре
ба с 
правото 
на 
обжалван
е и др.).

G4 - Наличие на уредба за 
ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза за 
обществените поръчки в областта 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

3 - Уредба за обучение на персонала, 
който участва в привеждането на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове в действие, и за 
разпространение на информация до този 
персонал.

Д 1 - 
Изработва
не и 
изпълнени
е на 
програма 
за 
обучение 
и 
развитие 
на 
персонала
, който 
участва в 
управлени
ето на 
европейск
ите 
фондове 
Д 2 - 
Преразгле
ждане и 
актуализи
ране на 
съществув
ащите 
системи 
за 
разпростр

2016-12-31 Д1 - ИПА, УО, 
АОП 
Д2 - УО, ЦКЗ, ИА 
"ОСЕС", АОП, 
СП, АДФИ

Не false
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

анение и 
обмен на 
информац
ия между 
персонала 
от 
Управлява
щите 
органи и 
бенефици
ентите и 
останалит
е 
заинтерес
овани 
страни по 
отношени
е 
правилата 
за 
обществе
ните 
поръчки с 
оглед 
установяв
ане на 
единна 
практика.

G4 - Наличие на уредба за 
ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза за 
обществените поръчки в областта 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

4 - Уредба, гарантираща 
административния капацитет за 
въвеждане и прилагане на правилата на 
Съюза за обществените поръчки.

Д 1 - 
Укрепван
е и 
стабилите
т на 
админист
ративния 
капацитет 
на АОП 
чрез 
увеличава

2016-12-31 Д1 - МИ, АОП
Д2 – ИПА, УО, 
АОП

Не false
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

не на 
персонала 
и 
провежда
не на 
специализ
ирани 
обучения.
Д 2 - 
Осигурява
не на 
техническ
а помощ 
за лицата, 
които 
прилагат 
правилата 
за 
възлагане 
на 
обществе
ни 
поръчки 
чрез 
организир
ане и 
провежда
не на 
текущи 
обучения 
и други 
необходи
ми 
мерки/дей
ствия, 
определен
и след 
проучване 
и 
консултац
ия със 
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

съответни
те целеви 
групи.

G7 - Наличие на статистическа база, 
необходима за оценяване на 
ефективността и въздействието на 
програмите. Наличие на система от 
показатели за резултатите, 
необходими за подбора на действия, 
които най-ефективно допринасят за 
постигане на желаните резултати, за 
наблюдение на напредъка към 
постигане на резултатите и за 
извършване на оценка на 
въздействието.

3 - Ефективна система от показатели за 
резултатите, включително: подбор на 
показатели за резултатите за всяка 
програма, които предоставят 
информация за обосновката на подбора 
на свързани с политиката действия, 
финансирани от програмата.

Д 1 - 
Избор на 
показател
и за 
резултати
те за всяка 
оперативн
а 
програма 
до два 
месеца 
след 
одобрение
то на ОП.
Д 2 - 
Определя
не на 
базови и 
целеви 
стойности 
на 
показател
и за 
резултат, 
въз основа 
на план за 
действие, 
по 
приоритет
на ос 5 
"Подобря
ване 
качествот
о на 
атмосфер
ния 

2016-12-31 Д1 – НСИ, УО на 
ОП
Д2 – НСИ, УО на 
ОП

Не false
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

въздух".

G7 - Наличие на статистическа база, 
необходима за оценяване на 
ефективността и въздействието на 
програмите. Наличие на система от 
показатели за резултатите, 
необходими за подбора на действия, 
които най-ефективно допринасят за 
постигане на желаните резултати, за 
наблюдение на напредъка към 
постигане на резултатите и за 
извършване на оценка на 
въздействието.

4 - Ефективна система от показатели за 
резултатите, включително: определяне 
на цели за тези показатели.

Д 1 - 
Избор на 
показател
и за 
резултати
те за всяка 
оперативн
а 
програма 
до два 
месеца 
след 
одобрение
то на ОП.
Д 2 - 
Определя
не на 
базови и 
целеви 
стойности 
на 
показател
и за 
резултат, 
въз основа 
на план за 
действие, 
по 
приоритет
на ос 5 
"Подобря
ване 
качествот
о на 
атмосфер
ния 
въздух".

2016-12-31 Д1 – НСИ, УО на 
ОП
Д2 – НСИ, УО на 
ОП

Не false

G7 - Наличие на статистическа база, 
необходима за оценяване на 

5 - Ефективна система от показатели за 
резултатите, включително: 

Д 1 - 
Избор на 

2016-12-31 Д1 – НСИ, УО на Не false



BG 67  BG

Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

ефективността и въздействието на 
програмите. Наличие на система от 
показатели за резултатите, 
необходими за подбора на действия, 
които най-ефективно допринасят за 
постигане на желаните резултати, за 
наблюдение на напредъка към 
постигане на резултатите и за 
извършване на оценка на 
въздействието.

съгласуваност на всеки показател със 
следните реквизити: солидност и 
статистическо валидиране, яснота на 
тълкуванието на нормите, реагиране на 
предприетите мерки на ниво политика, 
своевременно събиране на данните.

показател
и за 
резултати
те за всяка 
оперативн
а 
програма 
до два 
месеца 
след 
одобрение
то на ОП.
Д 2 - 
Определя
не на 
базови и 
целеви 
стойности 
на 
показател
и за 
резултат, 
въз основа 
на план за 
действие, 
по 
приоритет
на ос 5 
"Подобря
ване 
качествот
о на 
атмосфер
ния 
въздух".

ОП
Д2 – НСИ, УО на 
ОПОС

G7 - Наличие на статистическа база, 
необходима за оценяване на 
ефективността и въздействието на 
програмите. Наличие на система от 
показатели за резултатите, 

6 - Въведени са процедури, които 
гарантират, че всички операции, 
финансирани от програмата, възприемат 
ефективна система от показатели.

Д 1 - 
Разработв
ане на  
процедур
ите за  

2015-8-31 Д1 – НСИ, УО на 
ОП

Не false
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

необходими за подбора на действия, 
които най-ефективно допринасят за 
постигане на желаните резултати, за 
наблюдение на напредъка към 
постигане на резултатите и за 
извършване на оценка на 
въздействието.

събиране 
и 
обработва
не на 
микродан
ните, 
необходи
ми за 
оценка на 
приноса 
на 
операциит
е към 
специфич
ните цели 
за всяка 
ОП в срок 
до два 
месеца 
след 
одобрение
то на ОП. 
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Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия
Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе

ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

T05.1 - Превенция и управление на 
риска: наличие на национални или 
регионални оценки на риска за 
целите на управлението на 
бедствията, които оценки вземат 
под внимание приспособяването 
към изменението на климата.

1 - Въведена е национална или 
регионална оценка на риска със следните 
елементи:

Д 1 - 
Приемане 
на 
планове за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я, 
включите
лно 
национале
н каталог 
от мерки 
и 
национал
ни 
приоритет
и за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я.
Картите 
за риска 
от 
наводнени
я ще 
осигурят 
информац
ия за 
оценката 
на 
потенциал
ните  
неблагопр
иятни 
последств

2016-12-31 МОСВ, МВР Не false
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

ия при 
различнит
е 
сценарии 
за 
наводнени
ята. 

T05.1 - Превенция и управление на 
риска: наличие на национални или 
регионални оценки на риска за 
целите на управлението на 
бедствията, които оценки вземат 
под внимание приспособяването 
към изменението на климата.

2 - описание на процеса, методологията, 
методите и неповерителните данни, 
използвани за оценка на риска, както и 
на основаните на риска критерии за 
определяне на приоритетите по 
отношение на инвестициите;

Д 1 - 
Приемане 
на 
планове за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я, 
включите
лно 
национале
н каталог 
от мерки 
и 
национал
ни 
приоритет
и за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я.
Картите 
за риска 
от 
наводнени
я ще 
осигурят 
информац
ия за 

2016-12-31 МОСВ, МВР Не false



BG 71  BG

Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

оценката 
на 
потенциал
ните  
неблагопр
иятни 
последств
ия при 
различнит
е 
сценарии 
за 
наводнени
ята. 

T05.1 - Превенция и управление на 
риска: наличие на национални или 
регионални оценки на риска за 
целите на управлението на 
бедствията, които оценки вземат 
под внимание приспособяването 
към изменението на климата.

3 - описание на сценарии с един риск и 
множество рискове;

Д 1 - 
Приемане 
на 
планове за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я, 
включите
лно 
национале
н каталог 
от мерки 
и 
национал
ни 
приоритет
и за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я.
Картите 

2016-12-31 МОСВ, МВР Не false
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

за риска 
от 
наводнени
я ще 
осигурят 
информац
ия за 
оценката 
на 
потенциал
ните  
неблагопр
иятни 
последств
ия при 
различнит
е 
сценарии 
за 
наводнени
ята. 

T05.1 - Превенция и управление на 
риска: наличие на национални или 
регионални оценки на риска за 
целите на управлението на 
бедствията, които оценки вземат 
под внимание приспособяването 
към изменението на климата.

4 - отчитане, където е целесъобразно, на 
националните стратегии за 
приспособяване към изменението на 
климата.

Д 1 - 
Приемане 
на 
планове за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я, 
включите
лно 
национале
н каталог 
от мерки 
и 
национал
ни 
приоритет

2016-12-31 МОСВ, МВР Не false
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

и за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я.
Картите 
за риска 
от 
наводнени
я ще 
осигурят 
информац
ия за 
оценката 
на 
потенциал
ните  
неблагопр
иятни 
последств
ия при 
различнит
е 
сценарии 
за 
наводнени
ята. 

T06.1 - Воден сектор: Наличие на а) 
политика за определяне на цените 
на водата, която осигурява на 
потребителите подходящи стимули 
да използват водните ресурси 
ефективно, и б) адекватен принос на 
различните потребители на вода 
към възстановяването на разходите 
за водни услуги на равнище, 
определено в одобрения план за 
управление на речни басейни за 

1 - В секторите, получаващи подкрепа от 
ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕЗФРСР, 
държавата членка е осигурила принос на 
различните потребители на вода към 
възстановяването на разходите за водни 
услуги по сектори в съответствие с член 
9, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО, 
като се вземат предвид, когато е 
целесъобразно, социалните, 
екологичните и икономическите 
последици от възстановяването, както и 

Д 1 - 
Изпълнен
ие на 
национал
но 
проучване 
за 
осигурява
не на 
необходи
мите 

2015-12-31 Д1 – МОСВ
Д2 - МОСВ
Д3 – МОСВ, 
МРРБ, МЗХ, МИ, 
МЗ
Д4 – МРРБ, 
КЕВР, МОСВ
Д5 - МОСВ, 
МРРБ, КЕВР

Не false
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

инвестиции, подкрепени от 
програмите.

географските и климатичните условия на 
засегнатия регион или региони.

данни за 
изменение 
на 
климата и 
въздейств
ието му 
върху 
водите. 
Д 2 - 
Изготвяне 
на 
икономич
еския 
анализ на 
водоползв
ането за 
периода 
2007-2013 
г., на 
който да 
се 
основават 
мерките и 
ценовата 
политика 
във 
вторите 
ПУРБ.
Д 3 - 
Приемане 
на 
Наредба 
за 
нормите 
за 
водопотре
бление по 
чл.117а, 
ал.2 от 
Закона за 
водите.

Д6 - МОСВ
Д7 - МОСВ
Д8 - МОСВ
Д9 - МРРБ, МФ
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

Д 4 - 
Приемане 
на 
законодат
елни 
промени в 
регулатор
ната 
рамка в 
отрасъл 
ВиК.
Д 5 - 
Въвеждан
е на 
различни 
цени на 
услугата 
водоснабд
яване за 
абонатите, 
ползващи 
вода в 
рамките 
на 
нормите 
за 
водопотре
бление, и 
абонатите, 
надвишав
ащи тези 
норми.
Д 6 - 
Изменени
е на 
Тарифата 
за таксите 
за 
водовзема
не, за 
ползване 



BG 76  BG

Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

на воден 
обект и за 
замърсява
не. 
Д 7 - 
Разработв
ане на 
анализ за 
възстанво
яване на 
разходите 
по 
наличните 
статистич
ески 
данни
Д 8 - 
Приемане 
на ЗИД на 
Закона за 
водите, с 
което да 
се 
въведат, 
прости и 
приложим
и 
механизм
и за 
определян
е на 
таксата за 
замърсява
не.
Д 9 - 
Въвеждан
е на 
механизъ
м за 
обособява
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

не

T06.1 - Воден сектор: Наличие на а) 
политика за определяне на цените 
на водата, която осигурява на 
потребителите подходящи стимули 
да използват водните ресурси 
ефективно, и б) адекватен принос на 
различните потребители на вода 
към възстановяването на разходите 
за водни услуги на равнище, 
определено в одобрения план за 
управление на речни басейни за 
инвестиции, подкрепени от 
програмите.

2 - Приемане на план за управление на 
речни басейни за региона на речния 
басейн в съответствие с член 13 от 
Директива 2000/60/ЕО.

Д 1 - 
Приемане 
на 
вторите 
ПУРБ.
Д 2 - 
Изпълнен
ие на 
тригодиш
на 
програма 
за 
завършва
не на 
интеркали
брирането 
на 
методите 
за анализ 
и 
стойности
те на 
биологичн
ите 
елементи 
за 
качество 
(БЕК) за 
типовете 
повърхнос
тни води 
на 
територия
та на 
България, 
съответст
ващи на 
определен
и общи 

2016-12-31 МОСВ Не false
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

европейск
и типове.
Д 3 - 
Извършва
не на 
национал
ни 
проучвани
я за 
преодоляв
ане на 
пропускит
е: 
актуализи
ране на 
типология
та и 
класифика
ционната 
система за 
оценка на 
повърхнос
тните 
водни 
тела от 
категории 
"река", 
"езеро" и 
"преходни 
води"; 
оценка на 
въздейств
ието на 
дифузнит
е 
източници 
на 
замърсява
не върху 
състояние
то на 
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

повърхнос
тните 
води и на 
химичнот
о им 
състояние
.
Д 4 - 
Инвестиц
ии за 
доизгражд
ане на 
мрежите 
за 
монитори
нг.
Д 5 – 
Изпълнен
ие на 
предприет
и мерки 
съгласно  
член 11(5) 
за водни 
съоръжен
ия, които 
не успеят 
да 
постигнат 
целите по 
член 4. 
Мерките 
са 
планиран
и, както са 
посочени 
в доклада 
по чл.15 
на РДВ 
(представ
ен от 
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

страна на 
България 
на ЕК 
през 2010 
г.).
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10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ 
(ЧЛЕН 101, БУКВА З) И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

10.1. Големи проекти

Таблица 12: Големи проекти
Проект CCI Статус на ГП Общ размер на 

инвестициите
Общ размер на 
допустимите 

разходи

Планирана 
нотификация/
дата на 
представяне

Дата на 
мълчаливо 
съгласие/одоб
рение от 
Комисията

Планирано 
започване на 
изпълнението 
(година, 
тримесечие)

Планирана 
дата на 
приключване

Приоритетни 
оси/инвестиционни 
приоритети

Настоящ етап 
на реализация 
— финансов 
напредък (% 
от разходите, 
сертифициран
и пред 
Комисията, 
отнесени към 
общия размер 
на 
допустимите 
разходи)

Настоящ етап на 
реализация — 
физически 
напредък Основен 
етап на 
изпълнение на 
проекта

Основни крайни 
продукти

Дата на 
подписване на 
първия договор за 
извършване на 
строителни работи

Забележки

Трета фаза на 
интегрирана система 
от съоръжения за 
третиране на битовите 
отпадъци на Столична 
община - инсталация за 
комбинирано 
производство на 
енергия с 
оползотворяване на 
RDF

Планиран за 
нотифициране
/представяне 
на Комисията

0,00 0,00 2015 г., 
четвърто 
тримесечие

2016 г., 
четвърто 
тримесечие

2019 г., 
четвърто 
тримесечие

2 - 6a 0,00 Проектиране Осигуряване на 
допълнителен 
капацитет за 
оползотворяване на 
битови отпадъци (за 
получаване на енергия) 
- 180 000 т/год.

Поради липса на проектна готовност, Столична община не успя 
да подаде проекта през четвъртото тримесечие на 2015 г. В тази 
връзка, УО на ОПОС предлага промени в крайния срок за 
подаване на проектното предложение към ЕК. Предложената 
промяна е обвързана със забавяне по отношение уточняване на 
приложимия режим на държавни помощи и изместване на 
планираното започване и приключване на изпълнението на 
проекта. УО на ОПОС предлага следните промени:

• Планираната дата на подаване на проектното предложение към 
ЕК да бъде променена от четвъртото тримесечие на 2015 г. на 
първо тримесечие на 2017 г.

• Планираното начало на изпълнението на проекта да бъде 
променено от четвърто тримесечие на 2016 г. на трето 
тримесечие на 2017 г.

• Планираната дата на приключване на проекта да бъде 
променена от четвърто тримесечие на 2019 г. на четвърто 
тримесечие на 2021 г.
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Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и 
предприети мерки за разрешаването им
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Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната 
програма

Проектът „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано 
производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - трета фаза на 
интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на 
Столична община“ представлява „голям” проект по смисъла на чл. 100 от 
Регламент (БС) № 1303/2013.

Към настоящия момент по проекта са изпълнени дейностите за избор на 
консултант за „Техническа помощ за проектиране на КТЕЦ в гр. София за 
оползотворяване на RDF", изготвяне на идеен проект за съоръжението, 
определяне на площадка за изграждането му, избор на технология, издадено е 
Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СО-03-03/2015 г., 
попълнен е примерен формуляр за кандидатстване. Предстои да бъде изготвен 
анализ на приложимото законодателство в областта на държавните помощи от 
експерти на ДЖАСПЪРС, актуализиран анализ разходи-ползи, както и да бъдат 
осъвременени и актуализирани изготвените по проекта документи в съответствие 
с препоръките на ДЖАСПЪРС.

Поради продължителния процес по подготовка на проекта, УО на ОПОС предлага 
следните промени:

•           Планираната дата на подаване на проектното предложение към ЕК да бъде 
променена от четвъртото тримесечие на 2015 г. на първо тримесечие на 2017 г.

•           Планираното начало на изпълнението на проекта да бъде променено от 
четвърто тримесечие на 2016 г. на трето тримесечие на 2017 г.

•           Планираната дата на приключване на проекта да бъде променена от 
четвърто тримесечие на 2019 г. на четвърто тримесечие на 2021 г.

Съгласно с чл. 102, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 в списъка с големи 
проекти, следва да бъде включен интегрираният проект за воден цикъл на гр. 
Враца, за който на 30 септември 2015 г. е изпратено искане за изменение на 
решение на ЕК за одобрение на проекта във връзка с неговото фазиране.

УО на ОПОС предлага:

•           Планирана дата на подаване на проектното предложение - второ 
тримесечие на 2016 г.

•           Планирано начало на изпълнението на проекта - трето тримесечие на 2016 
г.

•           Планирана дата на приключване на проекта - четвърто тримесечие на 2018 
г.

Очаква се одобрение на предложеното изменение от Комитета за наблюдение на 
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ОПОС, от Министерския съвет на Република България и от Европейската 
комисия. Промените касаят Таблица 27, Раздел 12 „Отделни елементи“, т. 12.1. 
Големи проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на програмния период от 
текста на програмата.
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10.2. Съвместни планове за действие

Напредък
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Таблица 13: Съвместни планове за действие (СПД)

Наименование на 
СПД

CCI Етап на 
изпълнение 
на СПД

Общ размер 
на 
допустимите 
разходи

Общ размер на 
публичната 
подкрепа

Принос на ОП към 
СПД

Приоритет
на ос

Вид на СПД [Планирано] 
представяне 
на Комисията

[Планирано] 
започване на 
изпълнението

[Планирано] 
приключване

Основни крайни 
продукти и резултати

Общ размер 
на 
допустимите 
разходи, 
сертифицира
ни пред 
Комисията

Забележки
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Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им
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ЧАСТ Б
ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2017, 2019 Г. И ОКОНЧАТЕЛЕН 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013)

11. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 
(ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1303/2013)

11.1. Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетна ос 1 - Води 

Приоритетна ос 2 - Отпадъци 

Приоритетна ос 3 - Натура 2000 и биоразнообразие 

Приоритетна ос 4 - Превенция и управление на риска 
от наводнения и свлачища 

Приоритетна ос 5 - Подобряване качеството на 
атмосферния въздух 

Приоритетна ос 6 - Техническа помощ 
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11.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-
специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и 
разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за 
равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 
50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент 
(ЕС) № 1303/2013)

11.3. Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора 
алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

11.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с 
изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

11.5. Role of partners in the implementation of the programme
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12. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, 
ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ А) И Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1303/2013
12.1. Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия 
във връзка с констатациите от извършените оценки

12.2. Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, 
провеждани в рамките на комуникационната стратегия
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13. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ 
(ЕС) № 1303/2013) (ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 2016 Г. (ВЖ. ТОЧКА 
9 ПО-ГОРЕ), НО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ДОКЛАДА ЗА 2017 Г.) ВАРИАНТ: ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА
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14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА 
ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ВТОРА АЛИНЕЯ, БУКВИ 
А), Б), В), Г), Ж) И З) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

14.1. Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното 
развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски 
предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни 
бедствия, устойчивото развитие на градските райони и воденото от 
общностите местно развитие в рамките на оперативната програма

14.2. Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на 
органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и 
използване на средствата от фондовете

14.3. Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални 
действия

14.4. По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни

14.5. Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните 
иновации, когато е целесъобразно

14.6. Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или 
социално изключване, като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно 
безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, 
включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси
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15. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И 
ПРОГРАМА (ЧЛЕН 21, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 22, ПАРАГРАФ 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1303/2013)
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16. ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (ВАРИАНТ С 
ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА)ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ 
РАСТЕЖ (ВАРИАНТ С ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА)

Информация и оценка за приноса на програмата за изпълнението на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.Информация и оценка за 
приноса на програмата за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
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17. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И 
ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 
ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

Когато оценката на напредъка, постигнат по отношение на етапните цели и 
целевите стойности, определени в рамката на изпълнението, показва, че някои 
основни етапи и целеви стойности не са били постигнати, държавите членки следва 
да посочат основните причини за неуспех в постигането на етапните цели в 
доклада за 2019 г. (за етапните цели) и в окончателния доклад за изпълнението (за 
целевите стойности).
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