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 РЕЗЮМЕ 

ОП „Околна среда“ 

 
Средствата по програмата са насочени в следните приоритетни области: 

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  

Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух 

Приоритетна ос 6: Техническа помощ 

 
 

ПРИОРИТЕТНА ОС №1 

„Води” 

 
Инвестиционен приоритет към ТЦ 6 (КФ): Инвестиране във водния сектор за съобразяване с 
изискванията на законодателството на Съюза в областта на околната среда и удовлетворяване на 
нуждите, идентифицирани от държавите-членки за инвестиции, които надхвърлят тези изисквания. 

 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси. 
 
Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза: 

- Съгласно доклад до ЕК от 2014 г. за прилагане на изискванията на Директива  91/271/ЕИО, 
в нейния обхват попадат общо 364 агломерации с над 2 000 е.ж. (108 агломерации с над 10 
000 е.ж. и 256 агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж).  

- Изискванията за събиране на отпадъчните води (минимум 98 % и не повече от 2 000 е.ж., 
които не са събрани) са изпълнени в 13 агломерации с над 10 000 е.ж. и в 14 агломерации 
между 2 000 и 10 000 е.ж. 

- Изискванията за пречистване на отпадъчните води са изпълнени в 17 агломерации с над 
10 000 е.ж. (наличие на съответните стъпала на пречистване и достигане на съответните 
емисионни норми) и в 24 агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.  

- Общо изискванията на Директивата за събиране и пречистване са изпълнение само в 2 
агломерации, които са с над 10 000 е.ж. 

- С проекти, които се изпълняват по ОПОС 2007-2013 г. се очаква постигане на съответствие 
с всички изисквания на Директивата за още 41 агломерации. 

- Средствата по оста ще бъдат насочени към постигане устойчиво развитие на водния 
сектор, за да се надградят постигнатите резултати през периода 2007-2013 г.. 

- Предвидените мерки ще подпомагат изпълнението на целите в Рамковата директива за 
водите (РДВ) и нейните дъщерни директиви, както и Директива 91/271/ЕИО относно 
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 пречистването на отпадъчните води от населени места и Директива 98/83/ЕО относно 
качеството на водите, предназначени за консумация от човека. 

- Основен резултат ще е реализация на мерки за събиране, отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води, както и на мерки за осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за 
населението. Финансовият ресурс ще се насочи към агломерации с над 10000 е.ж., които 
не са в съответствие с изискванията на европейското законодателство. Чрез интегриран 
подход ще се осигури необходимото ниво на пречистване на водите и изграждане на ВиК 
мрежи. Предвидените мерки ще отговорят на нуждите от финансиране съгласно ПУРБ и 
регионалните генерални планове за ВиК. Дългосрочните нужди от изграждане и/или 
реконструкция на ВиК мрежа и съоръжения за пречистване на отпадъчни и/или питейни 
води се определят след подготовката на регионални ПИП (feasibility studies), изготвени въз 
основа на регионалните генерални планове. 

- Повишаване на ефективността на ползване на водите ще се постигне чрез намаляване 
загубите на вода във водопреносните мрежи. Ще се осигурят подходящи методи за 
обработка на водата преди разпределението й в мрежата, за да се понижи/отстрани риска 
от възникване на отклонения в качеството на водата при потребителите.  

- Друг резултат, който ще се постигне с подкрепа по оста, е подпомагане процеса по 

приключване на ВиК реформата в страната. 
 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Подобряване оценката на състоянието на водите. 
 
С цел постигане изискванията на правото на ЕС за управление на водите е планирано да се осигури  
необходимата база за извършване на проучвания, свързани с разработването на ПУРБ. 
Съгласуваният и пълен преглед на състоянието на водите ще се осъществи чрез проучвания, 
свързани с характеризирането на речните басейни, оценка на ефективността на програмите за 
мониторинг на водите, оптимизиране/разширяване на мрежите за мониторинг и осигуряване на 
необходимото оборудване и др. 
 
- Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет  

 Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на 

очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е 

целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии и 

категории бенефициери 

Инвестиционен приоритет  към ТЦ 6 (КФ): Инвестиране във водния сектор за съобразяване с 

изискванията на законодателството на Съюза в областта на околната среда и удовлетворяване на 

нуждите, идентифицирани от държавите-членки за инвестиции, които надхвърлят тези изисквания. 

При изпълнението на ОПОС 2007-2013 г. се наблюдава съществено забавяне при 
реализацията на проектите поради: 1) промяна на подхода за определяне на 
приоритетните инвестиции; 2) дълги процедури по отчуждаване на земя; 3) дълъг период 
на оценка на проектните предложения, поради незадоволителното им качество; 4) дълъг 
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 период за сключване на търговски договори, поради обжалване на обществените поръчки; 
5) незадоволително качество на кадастралните карти, което забавя изпълнението на СМР 
дейностите. 

Видове и примери на допустими мерки за подкрепа: 

1. Изграждане на ВиК инфраструктура, съгласно ПУРБ и в съответствие с регионалните генерални 

планове за ВиК, с оглед принос за изпълнение на целите на Стратегията за развитие и управление 

на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. 

Допустими за финансиране дейности: 

 Разработване на регионални прединвестиционни проучвания (feasibility studies), 
които ще определят дългосрочните приоритети за оптимално финансиране във ВиК 
инфраструктура, въз основа на разработените стратегически документи в сектора. 

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

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

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

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

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

 Подкрепа за реализиране на ВиК реформата с оглед принос към Стратегията за 
развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 
2014-2023 г.  и укрепване капацитета на заинтересованите страни. 

Бенефициенти: ВиК оператори; Общини (като партньори; като бенефициенти за проекти, 
изпълнението на които е през два програмни периода); МРРББ, МОСВ и Асоциации по ВиК 
(само за подпомагащи дейности). При предоставяне на средствата по тази приоритетна ос 
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 ще се използва и възможността за прилагане на финансови инструменти за дейности, 
отговарящи на условията по чл. 37 от Регламент (ЕС) №1303/2013. 

Основни целеви групи: населението в страната.  

2. Доизграждане на системите за мониторинг на водите  

2.1. Мониторинг на количественото състояние на водите 

В изпълнение на Рамковата директива за водите в България са определени около 1 000 
повърхностни водни тела, за които следва да бъде установена система за мониторинг на 
количеството на водите, включително във връзка с осигуряването на изискващите се 
съпътстващи данни за количеството в местата на вземане на проби за анализ на 
биологичните, химичните и хидроморфологичните  елементи за качество, по които се 
извършва оценката на тяхното състояние. Предвид големия брой водни тела не е 
целесъобразно изграждането на нови стационарни хидрометрични станции, а реализиране 
на мониторинга чрез мобилни измервателни устройства. Предвид разнообразието на 
природните условия в България е необходимо да бъде изпълнен анализ и в зависимост от 
пространственото разположение на водните тела и техните характеристики да бъдат 
обосновани и стабилизирани/изградени подходящите места за извършване на измервания,  
да се специфицира и закупи съответното мобилно оборудване. 

За мониторинг на количественото състояние на подземните води в страната по експертна 
оценка е необходимо изграждането на около 300 тръбни кладенеца, разположени в 
неповлияни от човешката дейност места и осигуряващиш информация за естественото 
водно ниво и/или поджранването на подземните води, със средна дълбочина за 
различните водни тела между 15 и 150 м., с обща дължина повече от 15 000 м, като се има 
предвид и възможността за използване на съществуващите тръбни кладенци след тяхното 
възстановяване и прочистване.  

 Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на 
подземните води, съгласно извършени национални проучвания и оценки по 
унифицирана методология за 4-те РБУ за целите на вторите и на третите ПУРБ: 
планиране и проектиране на разширяването (оптимизацията), изграждане на пунктове 
и станции, включително и за мониторинг в трансгранични водни тела,  оборудване на 
съществуващи и на новоизграждани пунктове и станции, с измервателни устройства и 
устройства за автоматично съхранение и/или предаване на данните, при прилагане ИКТ 
базирани решения, вкл. осигуряване на техническа помощ, подпомагане и подкрепа 
при разработване на проектите.  

 Анализ на пространственото положение на повърхностните водни тела, обосноваване 
на необходимите измервания на водното количество във връзка с оценката на 
състоянието на повърхностните водни тела; определяне на местата на измерване, като 
се вземат предвид планираните и изградени станции към Националната система за 
управление на водите в реално време стабилизиране на профила на водния обект в 
точката на измерване и закупуване на уреди за измерване на място, като например 
преносими хидрометрични витла, кабелни хидрометрични уредби, нивомери и др. 

Бенефициенти: МОСВ (дирекция „Управление на водите“). 
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 Основни целеви групи: басейнови дирекции, НИМХ, населението в страната.  

2.2. Мониторинг на качеството на водите 

С цел подобряване на мониторинга е планирано доизграждане на мрежите за мониторинг 
и подобряване на оборудването за мониторинг. Тези дейности ще допринесат за 
подобряване на оценките на състоянието на водите и планиране на точните мерки на 
точното място, както и оценката на ефекта от изпълнените мерки. За изпълнение на 
мониторинга на приоритетни вещества и специфични замърсители в повърхностни и 
подземни води (съгл. изискванията на европейското и българското законодателство) е 
необходимо да се осигури дейността на системата за мониторинг и лабораторно-
аналитичната дейност, свързана с набиране и анализ на проби, в това число при 
необходимост анализи и проучвания, свързани с качеството на повърхностни, подземни, 
отпадъчни и питейни води.  

Осигуряването на апарати за анализ на водите е необходимо, за да могат лабораториите да 
извършват задължителните измервания при рутинното пробонабиране и да могат да 
реагират адекватно и да извършват измервания на характеристики на основните физико-
химични показатели във водни проби. По отношение дейности, свързани с радиационни 
измервания, е необходимо закупуване на апаратура за полеви (in situ) измервания, за 
лабораторни радиометрични и радиохимични анализи и на оборудване за вземане на 
проби от комонентите на околната среда. Това включва и доставка на пробовземни 
мобилни лаборатории за взимане на проби по компонент води и при аварийни ситуации  с 
оборудване за експресни полеви изследвания. Закупуването на такава апаратура ще даде 
възможност на оперативните групи за действат адекватно при аварийни ситуации като 
бързо получават резултатите от концентрацията на вредните вещества във водите. 

 Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен 
мониторинг на химичното състояние на подземните води съгласно извършени 
национални проучвания и оценки по унифицирана методология за 4-те РБУ за 
целите на вторите и на третите ПУРБ: изграждане на пунктове в райони повлияни 
или в риск да бъдат повлияни от човешката дейност, както и в трансгранични водни 
тела, оборудване на съществуващи и на новоизграждани пунктове с устройства за 
измерване, автоматично съхранение и/или предаване на данните, при прилагане на 
ИКТ базирани решения, вкл. осигуряване на техническа помощ, подпомагане и 
подкрепа при разработване на проектите. 

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

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

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

Бенефициент: МОСВ – ИАОС 

Основни целеви групи: басейнови дирекции, населението в страната.  

3.  Дейности, насочени към разработване на нови и/или актуализация на 
съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на Рамковата 
директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морска стратегия (РДМС). 

Рамковата директива за водите установява политиката и инструментариума за 
интегрираното управление на водите на басейнов принцип. С цел постигане изискванията 
на правото на ЕС за управление на водите са планирани проучвания, свързани с 
разработването на Плановете, които представят актуалното състояние и предлагат мерките, 
гарантиращи постигането на добро състояние на водите. В изпълнение на РДВ през 2010 г. 
бяха разработени и впоследствие одобрени първите ПУРБ. Поради недоразвита система за 
мониторинг и липсата на национални проучвания и национални методологии по значими 
въпроси, свързани с управлението на водите те са разработени частично и на базата на 
експертни оценки.  

 Изпълнение на проучвания и оценки по унифицирана методология за 4-те РБУ, във 
връзка с разработване и прилагане на Плановете за управление на речните басейни, 
свързани с характеризирането на районите за басейново управление, разработване 
на модели и системи за управление на водите в пилотни водни тела, при ползването 
на иновативни и ИКТ базирани решения, трансгранична координация, проучване на 
причините и изпълнение на допълнителни мерки (обосновани във вторите ПУРБ) за 
водни тела, които не могат да достигнат целите за опазване на околната среда 
(чл.11, ал.5 от РДВ) прилагане на иновативни решения за управление на водите и 
мониторинг и мониторинга, с доказана ефективност и приложимост, включително 
разработени в рамките на приоритет 4.7 (подкрепящи решенията системи и 
мониторинг) от стратегическия план за действие за Европейското партньорство за 
иновации по водите“, екологична оценка на проектите на вторите и третите ПУРБ и 
др. Изпълнението на тези мерки ще допринесе за изпълнение на неструктурни 
мерки от вторите ПУРБ, свързани с прилагането на РДВ, както и за навременно 
завършване на необходимите дейности за третите ПУРБ за периода 2022 – 2027 г. 
(ще се разработват 2016-2021 г.); 

 Документи за целите на изпълнението на Рамковата директива за морската стратегия. 
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 Бенефициенти: структури наМОСВ/звена в структурата на МОСВ, отговорни за формиране, 
прилагане и изпълнение на политиките в областта на водите. 
Основни целеви групи: МОСВ, басейнови дирекции, ИАОС, РИОСВ, други министерства (МО, МВР, 

МЗХ, ИАРА, МЗ, МТИТС, МРРББ, МИ), НИМХ, Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания (ИБЕИ) към БАН, НЕК, областни управители, общини, населението в страната. 

- Ръководни принципи за подбора на операциите 

Инвестиционен приоритет: към ТЦ 6 (КФ): Инвестиране във водния сектор за съобразяване с 

изискванията на законодателството на Съюза в областта на околната среда и удовлетворяване на 

нПри предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по инвестиционните приоритети в сектор 

„води“ ще се спазват основните хоризонтални принципи – законност, партньорство, прозрачност и 

публичност, равни възможности и предотвратяване на дискриминация, както и принципите за: 

 Финансиране, основано на законодателните ангажименти – ще се финансират 
приоритетно проекти, с изпълнението на които ще се постигне изпълнение на ангажиментите по 
изискванията на страната съгласно законодателството на ЕС, и които са насочени към изпълнение 
на мерките, залегнали в ПУРБ, и в съответствие с регионалните генерални планове за ВиК, с оглед 
принос за изпълнение на целите на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и 
канализацията в Република България за периода 2014-2023 

 Регионализация – ще се финансират приоритетно проекти на регионален подход, 
прилагането на който ще допринесе за постигне на устойчивост на водния сектор, за реализиране 
на икономии от мащаба и за осигуряване възстановяването на инвестиционни разходи. 

 Интегрираност на инвестициите – интегрирани проекти могат да се финансират с оглед 
постигане на цялостен синергичен ефект. 

 Устойчиво развитие и ресурсна ефективност – ще се финансират приоритетно проекти, 
които допринасят за постигане на ресурсна ефективност и за подобряване на околната среда, като 
се насърчават технологични решения, изискващи по-малко инвестиционни и експлоатационни 
разходи, за откриване на нови работни места, развитие на устойчиви икономически дейности, вкл. 
устойчив туризъм, и намаляване на емисиите на парникови газове, с което ще се подпомогне 
постигането на целите по изменение на климата. 

 Устойчивост на инвестициите – за да се гарантира ефективност и устойчиво въздействие на 
интервенцията по ОПОС, при избора на операции ще се предвидят разпоредби, които да 
гарантират дългосрочността на инвестициите в областта на управление на водите, включително 
оценка на инвестицията от гледна точка устойчивостта й във връзка с промените на климата. 

Борба с изменението на климата и адаптация, устойчивост към бедствия. С Насоките – фаза II се 

планира определяне на критерии за подбор, които ще позволят финансиране на проекти с по-голям 

принос към борбата с изменението на климата и адаптация, и към превенция и устойчивост на 

бедствия, където е приложимо.уждите, идентифицирани от държавите-членки за инвестиции, 

които надхвърлят тези изисквания. 

- Планирано използване на финансови инструменти 

Инвестиционен приоритет към ТЦ 6 (КФ): Инвестиране във водния сектор за съобразяване с 

изискванията на законодателството на Съюза в областта на околната среда и удовлетворяване на 

нуждите, идентифицирани от държавите-членки за инвестиции, които надхвърлят тези изисквания. 
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 Планирано използване на финансови инструменти : Индикативно 10% от алокирания ресурс по 

ПО 1 е предвидено да бъдат използвани под формата на финансови инструменти в подкрепа на 

дейности по инвестиционния приоритет.  

- Планирано използване на големи проекти 

Инвестиционен приоритет  към ТЦ 6 (КФ): Инвестиране във водния сектор за съобразяване с 

изискванията на законодателството на Съюза в областта на околната среда и удовлетворяване на 

нуждите, идентифицирани от държавите-членки за инвестиции, които надхвърлят тези изисквания. 

Чрез прилагането на регионалния подход и разработването на регионални ПИП се очаква 

подготовката на големи проекти, отговарящи на принципа една обособена ВиК територия - една 

административна област – един регионален (консолидиран) ВиК оператор – един проект. 

Предвидената визия за предоставяне на финансиране по приоритетната ос в изпълнение на 

реформата във ВиК отрасъла създава предпоставки за финансиране и на други големи проекти, 

чието изпълнение  да стартира в периода до края на 2016 г. и отговаря на регионалния подход В 

този смисъл по оста се очаква да бъдат финансирани големи проекти, но към момента на подаване 

на програмата, те не биха могли да бъдат конкретно дефинирани. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС №2 

„Отпадъци” 

 
Инвестиционен приоритет към ТЦ 6 (ЕФРР): Инвестиране в сектора на отпадъците за 
съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и 
удовлетворяване на нуждите,  идентифицирани от държавите-членки за инвестиции отвъд тези 
изисквания. 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. 
 
Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза 

Целта на приоритетната ос е постигане на съответствие с йерархията при управлението на 
отпадъците, съгл. Директива 2008/98/ЕО и с целите на националното законодателство. 

Съгласно йерархията, приоритетно в сектора ще се изпълняват мерки, насочени към намаляване 

количеството на депонираните битови отпадъци чрез повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване. 

За предотвратяване генерирането на битови отпадъци в България се използват регулаторни и 

икономически инструменти, като отчисления за депониране на отпадъците; схеми за отговорност 

на производителя за специфични потоци от отпадъци/продуктови такси/лицензионни 

възнаграждения към организациите по оползотворяване на масоворазпространени отпадъци 

(МРО); такса битови отпадъци; такса за ограничаване използването на полимерни торбички с 

определени параметри (дебелина и размер на материала, от който са изработени); депозитни 

системи (същите не са със задължителен характер на този етап).  
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 Съгласно националното законодателство разделното събиране при източника е ангажимент на 

кмета на общината (за рециклируемите, вкл. биоразградимите, отпадъци, различни от схемата 

отговорност на производителя) и организациите по оползотворяване. За организиране системите за 

разделно събиране на МРО се събират продуктови такси, с които се финансират тези дейности. 

Поради тази причина ОПОС 2014-2020 г. не предвижда да финансира мерки в тази посока. 

За целите на предотвратяването ще се финансират информационни кампании и демонстрационни 

проекти, с които да се повиши общественото съзнание и ангажираност в тази посока.  

По отношение повторната употреба ще се изградят допълнителен брой центрове на ниво община, 

което ще допринесе за изпълнение на целите за рециклиране от общините съгласно ЗУО и ще се 

улесни достъпът на населението до такива центрове. Инвестициите ще надградят направеното с 

ОПОС 2007-2013. 

Предвид факта, че с най-голям дял от депонираните битови отпадъци са биоразградимите, 

основната част от ресурса по оста ще бъде насочен именно към поетапно намаляване количествата 

на депонираните и увеличаване количествата рециклирани/оползотворени биоразградими 

отпадъци. Това ще допринесе за постигане на националните цели – до 2020 г. количеството 

депонирани биоразградими отпадъци да бъде намалено до 35%, а количеството рециклирани – да 

се увеличи до 50%. Понастоящем в страната функционират 3 съоръжения за третиране на 

биоразградими отпадъци (Варна, Пловдив и Столична община), което е крайно недостатъчно 

предвид генерираните количества, и в тази връзка ще се инвестира в осигуряване на допълнителен 

капацитет за рециклирането, оползотворяването и намаляването на количествата им в депата за 

неопасни отпадъци.  

Ще се изградят и допълнителни инсталации за предварително третиране на отпадъци. 

Предвидени са и инвестиции в дейности по оползотворяване на битови отпадъци чрез получаване 

на енергия, като проектът, който ще се финансира и е включен в Националния план за управление 

на отпадъците 2014-2020 г., е трета фаза на интегрирания проект на Столична община за 

управление на битовите отпадъци на град София.  

През периода 2007-2013 г. общините са конкретни бенефициенти за изграждането на минимално 

необходимите инсталации за функциониране на регионалните системи за управление на 

отпадъците. За подпомагане изпълнението на залегналите в законодателството цели през периода 

2014-2020 г. като бенефициенти следва да се предвидят и юридически лица със стопанска цел. 

 

- Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет  

 Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на 

очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е 

целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии и 

категории бенефициери 

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

Мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци съгласно йерархията и за 
изпълнение на законодателни изисквания: 

 Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка 
за повторна употреба, вкл. осигуряване на съоръжения и техника за целите на 
дейността; 

 Проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци;  

 Oсигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на биоразградими и зелени отпадъци; 

 Проектиране и изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за 
биоразградими  и /или зелени отпадъци,  

 Проектиране и изграждане на инсталации за оползотворяване на битови отпадъци – 
трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци 
на Столична община;  

 Проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура към описаните по-горе 
инсталации (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужба само 
изгражданите обекти; 

 Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел 
събиране, синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни 
успешни мерки, добри практики и/или управленски подходи в областта на 
управлението на отпадъците, както и въвеждане на нови технологии и организиране 
на информационни кампании насочени към предотвратяване образуването на 
отпадъци. 

 
Бенефициенти: общини; юридически лица със стопанска цел; структури на МОСВ/звена в 

структурата на МОСВ; юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани с изпълнение на 

демонстрационни/пилотни проекти. При предоставяне на средствата по тази приоритетна ос ще се 

използва и възможността за прилагане на финансови инструменти за дейности, отговарящи на 

условията по чл. 37 от Регламент (ЕС) №1303/2013.  

Целеви групи: населението в страната 
 
- Ръководни принципи за подбора на операциите 
 
Инвестиционен приоритет към ТЦ 6 (ЕФРР): Инвестиране в сектора на отпадъците за съобразяване 
с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и 
удовлетворяване на нуждите,  идентифицирани от държавите-членки за инвестиции отвъд тези 
изисквания. 
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 Всички операции, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

в рамките на приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 2014-2020 г.”, са съобразени с европейското и 

национално законодателство в областта на околната среда. Изборът на дейности е в съответствие с 

йерархията за управление на отпадъците, установена в разпоредбите на Директива 2008/98/ЕО. 

Съгласно йерархията се насърчава спазването на приоритетност на дейностите в процеса на 

управление на отпадъците, както следва: предотвратяване, подготовка за повторна употреба, 

рециклиране, друго оползотворяване (напр. оползотворяване за получаване на енергия и 

обезвреждане).  

В допълнение, при избора на операции освен основните хоризонтални принципи – законност, 

партньорство, прозрачност и публичност, равни възможности и предотвратяване на 

дискриминация, ще се спазват и следните принципи: 

 Финансиране, основано на ангажиментите по законодателството – ще се финансират 
приоритетно проекти, с изпълнението на които ще се подпомогне изпълнението на ангажиментите 
на страната, произтичащи от европейското и национално законодателство. 

 Устойчиво развитие – при финансирането ще се търси и постигане на следните ефекти - 
намаляване на емисиите на парникови газове и ограничаване изменението на климата, 
предоставяне на допълнителни стимули за бизнеса, намаляване на транспортните разходи. 

 Устойчивост на инвестициите – за да се гарантира ефективност и устойчиво въздействие на 
интервенцията по ОПОС, при избора на операции ще се предвидят разпоредби, които да 
гарантират дългосрочността на инвестициите в областта на управление на отпадъците. 

 Ресурсна ефективност – финансираните проекти ще гарантират спазване на йерархията за 
управление на отпадъците – от предотвратяване през рециклиране до крайно обезвреждане, като 
доведат до минимално количество на отпадъците, предназначени за крайно 
обезвреждане/депониране. 

Борба с изменението на климата и адаптация, устойчивост към бедствия. С Насоките – фаза II се 
планира определяне на критерии за подбор, които ще позволят финансиране на проекти с по-голям 
принос към борбата с изменението на климата и адаптация, и устойчивост на бедствия, където е 
приложимо. 
 
- Планирано използване на финансови инструменти 
Инвестиционен приоритет  към ТЦ 6 (ЕФРР): Инвестиране в сектора на отпадъците за съобразяване 
с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и 
удовлетворяване на нуждите,  идентифицирани от държавите-членки за инвестиции отвъд тези 
изисквания. 
Индикативно 10% от алокирания ресурс по ПО 2 е предвидено да бъдат използвани под формата на 

финансови инструменти в подкрепа на дейности по инвестиционния приоритет.  

- Планирано използване на големи проекти 
Инвестиционен приоритет към ТЦ 6 (ЕФРР): Инвестиране в сектора на отпадъците за съобразяване 
с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и 
удовлетворяване на нуждите,  идентифицирани от държавите-членки за инвестиции отвъд тези 
изисквания. 
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 ПРИОРИТЕТНА ОС №3 

„НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ” 

 

Инвестиционен приоритет към ТЦ 6 (ЕФРР): Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 
2000" и екологосъобразните инфраструктури. 

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

Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза 

България е на трето място в ЕС по процент от националната територия, която е в Натура 2000 (34,4 

%). Към момента съгласно Директивата 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици са определени и 

обявени 119 броя специални защитени зони. Съгласно Директива 92/43/ЕИО  за опазване на 

природните местообитания и дивата флора и фауна са определени 234 броя зони от значение за 

общността, като 13 от тях се припокриват със специалните защитени зони. С подкрепата на ОПОС 

2007-2013 г. бяха  картирани териториите от значение за общността в сухоземната територия на 

България и беше определен природозащитният статус на видовете и местообитанията. В резултат 

през 2013 г. беше извършено докладване към ЕК по чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО. Приблизително 

88 % от оценките на природозащитното състояние на типовете природни местообитания са 

„неблагоприятно-незадоволително” състояние. Приблизително 36 % от оценките на 

природозащитното състояние на видовете, предмет на докладване по чл. 17 са „неблагоприятно-

незадоволително“, а 2.5% са „неблагоприятно-лошо“. Същевременно със средства от ОПОС 2007-

2013 г. беше разработена Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000. В 

документа са идентифицирани необходимите мерки по отношение на тези приоритетни видове и 

местообитания, както и мерки насочени към останалите видове и местообитания от Натура 2000. 

С изпълнението на мерки от приоритетната ос ще се допринесе за постигане на част от целите на 

Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2). Ще бъде завършено изграждането на 

мрежата Натура 2000, ще се гарантира нейното добро управление, ще се изпълняват конкретни 

консервационни мерки и ще бъде изградена необходимата инфраструктура за поддържане и 

подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания, ще се повиши 

осведомеността и участието на заинтересованите страни. Ще бъде извършена оценка на 

състоянието на екосистемите и техните услуги в Натура 2000. 

Приоритетната ос цели запазване и подобряване на природозащитното състояние на видове и 

местообитания, предмет на опазване в Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО. 

Приоритетно ще се финансират мерки за видове и местообитания, чието състояние е оценено като 

„неблагоприятно-лошо“ и „неблагоприятно-незадоволително“ съгласно резултатите от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – 

фаза І“ и НПРД, както и такива за приоритетни видове и местообитания съгласно двете директиви. 

Планира се изпълнение на мерки за създаване и функциониране на структура за управление на 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
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 мрежата Натура 2000, както и за изграждане на капацитета на органите, имащи отношение към 

мрежата. Други мерки, които ще получат подкрепа са завършване изграждането на Натура 2000 в 

морска среда, изготвянето на планове за управление (или други еквивалентни инструменти) и на 

планове за действие за видове. Ще продължи финансиране на мерки за надграждане на 

информацията, събрана за целите на докладването по чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО и чл. 12 от 

Директива 2009/147/ЕО. Ще се осигури по-висока информираност и ангажираност на 

заинтересованите страни чрез изпълнение на мерки от Информационната и комуникационна 

стратегия за Натура 2000, част от НПРД. 

Част от мерките, които са заложени в програмата, ще допринесат за изпълнение на целите 
на приоритетна област „Запазване на биоразнообразието, заобикалящата среда и 
качеството на въздуха и почвите“ от стратегията на ЕС за Дунавския регион. 

- Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет  

 Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и 

на очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато 

е целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии 

и категории бенефициери 

Инвестиционен приоритет към ТЦ 6 (ЕФРР): Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 
2000" и екологосъобразните инфраструктури 

През 2014-2020 г. се предвижда финансиране на мерки, идентифицирани в НПРД: 

Развитие и прилагане на управленски подход за ЗЗ от НАТУРА 2000 и повишаване на капацитета 

за управление на мрежата НАТУРА 2000 (м 25, м 26, м 82, м 102 от НПРД).  

 Изготвяне на анализи и провеждане на проучвания, обосноваващи избора на 

управленски подход на мрежата НАТУРА 2000, на Националната структура за 

управление изпълнението на НПРД и на подхода за изготвяне на планове за упралвение 

на ЗЗ; 

 Стартово финансиране на разходите за структура за управление на Натура 2000, вкл. 

системи за управление, заплати, оборудване и др. 

 
Бенефициенти: структури на/звена в структурата на МОСВ, отговорни за формиране, прилагане и 

изпълнение на политиката в областта на Натура 2000, Структура за управление на Натура 2000. 

Инвестиции за поддържане и подобряване на природозащитното състояние на видове и 

природни местообитания в мрежата Натура 2000 (м 22, м 43, м 96, м 97, м 98, м 99, м 109 от 

НПРД).  

 Възстановяване и поддържане на природни местообитания и местообитания на видове, 

както и опазване на видове, приоритизирани въз основа на резултатите от картирането на 

видове и местообитания, извършено през периода 2007 – 2013, на база на 

идентифицираните в НПРД мерки и въз основа на посочените дейности, заложени в 

планове за управление, планове за действие и други релевантни документи; 
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   Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за 

възстановяване и поддържане на природни местообитания и видове, вкл. за текущо 

наблюдение, за намаляване на въздействието от тяхната експлоатация и др. 

 
Бенефициенти: структури на/звена в структурата на МОСВ и МЗХ, отговорни за формиране, 

прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на 

природозащитното състояние на видове и природни местообитания, Структура за управление на 

Натура 2000, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти. 

 

Определяне и допълване на мрежата от защитени зони. Анализи и проучвания на видове и 

природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и 

чл. 12 от Директивата за птиците в морски и крайбрежни територии и в сухоземната част на 

страната (м 1, м 2, м 62, м 63 от НПРД). 

 Научни изследвания за мрежата от защитени зони, теренни проучвания, съставяне на бази 
данни, попълване на стандартни формуляри, разработване и прилагане на методики за 
определяне на ПС, определяне на ПС и картиране. Подготовка и издаване на заповеди за 
обявяване на нови зони и/или промяна на границите на съществуващи зони от мрежата 
Натура 2000; 

 Анализи и проучвания на видове и местообитания в сухоземната част на страната и в морски 
и крайбрежни територии, разработване на методики и схеми за мониторинг и оценка на ПС, 
тяхното прилагане, оценка на резултатите. С особен приоритет са видове със скрит начин на 
живот, както и видове и местообитания, които не подлежат на моделиране. 

 Оценки на състоянието на елементите на зелената инфраструктура в сухоземната част на 
страната и в морски и крайбрежни територии от мрежата НАТУРА 2000. 
 

Бенефициенти: структури на/звена в структурата на МОСВ, отговoрни за събиране и поддържане на 

информация за състоянието на видове и природни местообитания и за докладването й в ЕК, както и 

за обявяването на защитени зони. 

 

Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на планове за управление на ЗЗ, планове за действие 

за видове и други стратегически документи (м 16, м 20 от НПРД) 

 Разработване или актуализиране на планове за управление или други релевантни 
документи; 

 Разработване/актуализиране на планове за действие за видове съгласно приоритети F1 и F2 
на НПРД и други видове, включени в природозащитното законодателство на ЕС, 
идентифицирани като застрашени или приоритетни на европейско ниво. 
 

Бенефициенти: структури на/звена в структурата на МОСВ и МЗХ, отговорни за 

изготвяне/актуализиране на планове за управление на ЗЗ и планове за действие за видове, 

общини, научни институти, юридически лица с нестопанска цел, Структура за управление на Натура 

2000. 

 

Подкрепа за развитие и управление на екосистемни услуги (м 17 от НПРД) 
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 • Верификация на методиките за оценка на екосистемите и техните услуги и актуализацията 
им при необходимост;  

• Oценка състоянието на екосистемите и екосистемните услуги;  
• Oценка на икономическата стойност на тези услуги и разработване на схема за възмездно 

ползване на екосистемни услуги от защитените зони от НАТУРА 2000, вкл. насърчаване 
интегрирането на тази стойност в системите за счетоводство и отчетност;  

• Разработване на програма за мониторинг на състоянието на екосистемите. Обобщаване на 
данните на национално ниво и докладване към ЕК. 

 

Бенефициенти: структури на/звена в структурата на МОСВ и МЗХ, отговорни за за формиране и 

прилагане на политиката за екоситемни услуги. 

 

Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в 

България (м 15, м 32, м 33, м 34, м 35, м 74, м 75, м 76 от НПРД) 

 Планиране и провеждане на национални и поддържащи информационни кампании; 

 Организация и провеждане на годишен национален/международен форум и годишен 
национален конкурс за най-добри проекти; 

 Организация и провеждане на иновативни екологични събития; 

 Създаване, организация и функциониране на виртуален офис за връзки с медиите и др. 
Бенефициенти: структури на/звена в структурата на МОСВ, отговорни за политиката за изграждане 

и поддържане на споделена визия за мрежата Натура 2000, Структура за управление на Натура 

2000, национална структурата за управление изпълнението на НПРД, юридически лица с 

нестопанска цел и общини. 

 

Техническа помощ за подпомагане управлението на НПРД и НИКС (м 36, м 64 от НПРД)  

 Организиране и провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на НПРД и 
НИКС;  

 Подготовка и провеждане на мониторинг, оценка и докладване на изпълнението на 
НИКС и НПРД. 
 

Бенефициенти: Национална структура за управление изпълнението на НПРД 

Основни целеви групи: засегнати групи (собственици и ползватели на земи, гори и водни 
площи) и населението в страната. 

- Ръководни принципи за подбора на операциите 

Инвестиционен приоритет към ТЦ 6 (ЕФРР): Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 
2000" и екологосъобразните инфраструктури. 

При предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „НАТУРА 2000 и 

биологично разнообразие“ ще се спазват основните хоризонтални принципи – законност, 

партньорство, прозрачност и публичност, равни възможности и предотвратяване на 

дискриминация, равенство между половете, както и принципите за: 
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  Финансиране, основано на законодателството – Финансов ресурс ще бъде 
предоставян само за дейности и разходи от проектите, които отговарят на изискванията на 
националното и европейското законодателство. Големият процент от територията на 
страната, попадащ в мрежата Натура 2000, обуславя и големи финансови нужди за 
управление, опазване, поддържане и възстановяване на видовете и местообитанията. 
Мерките, които ще се финансират са заложени в НПРД, разработена съгласно изискванията 
на Директивата за хабитатите. Такива мерки са напр. завършване на процеса по 
изграждане на мрежата Натура 2000, докладване  на състоянието на видове и 
местообитания и т.н. Приоритетно ще бъдат  финансирани тези мерки, които следва да 
бъдат изпълнени в най-спешен порядък съгласно законодателните ангажименти.  

 Устойчиво развитие и ресурсна ефективност – финансираните проекти ще 
допринасят за съхраняване на биологичното разнообразие. Чрез изпълнение на мерки за 
информиране, повишане знанията и капацитета на ЗС, ще се формира дълготрайно 
разбиране за мрежата Натура 2000 като възможност, а не като ограничение. С мерките за 
оценка на екосистемните услуги и на икономическата им стойност, както и с 
разработването на схема за възмездното им ползване, ще бъде насърчено устойчивото 
развитие на обществото и ресурсната ефективност на извършваните от него икономически 
дейности. Като цяло мерките ще имат принос за повишаване на заетостта на местните 
общности, тъй като ще насърчат развитието на екологосъобразни  икономически дейсноти.  

В „Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в 

ЕСИФ - фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014-2020 г.“ 

(Насоки – фаза II) се планира определяне на критерии за подбор, които ще позволят финансиране 

на проекти с по-голям принос за опазване на околната среда, респ. и прилагане на принципите за 

устойчиво развитие и ресурсна ефективност.  

 Интегрираност на инвестициите – В НПРД са определени източници за финансиране 
за всяка мярка като за част от мерките са определени повече от един източник на 
финансиране. Това ще улесни потенциалните бенефициенти да се насочат към 
разработване на интегрирани проекти, в случаите в които е подходящо изпълнението на 
дейностти с такъв тип проекти, напр. изпъленение на дейности с финансиране по ОПОС и 
по програма LIFE. При провеждането на информационните кампании такива възможности 
ще бъдат популяризирани.  

 Отчитане на нуждите на местните общности (ВОМР) – Мерките, които са заложени 
в НПРД, са предложени и обсъдени сред широк кръг заинтересовани страни, с 
ангажименти по управление и изпълнение на дейности по Натура 2000, собственици и 
ползватели на земи в Натура 2000. Финансираните проекти ще гарантират устойчивост на 
местното развитие, отчитайки особеностите и нуждите на местната общност. 

 Борба с изменението на климата и адаптация, устойчивост към бедствия. С 
Насоките – фаза II се планира определяне на критерии за подбор, които ще позволят 
финансиране на проекти с по-голям принос към борбата с изменението на климата и 
адаптация, и устойчивост на бедствия, където е приложимо. Мерките за изграждане на 
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 зелена инфраструктура освен за подобряване свързаността на мрежата Натура 2000, 
подобряване състоянието на популациите на видовете, ще имат и принос за борбата с 
изменението на климата и адаптация и устойчивост на бедствия. 

- Планирано използване на финансови инструменти - неприложимо 

Инвестиционен приоритет към ТЦ 6 (ЕФРР): Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 
2000" и екологосъобразните инфраструктури. 

- Планирано използване на големи проекти – не се планира 

Инвестиционен приоритет към ТЦ 6 (ЕФРР): Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 
2000" и екологосъобразните инфраструктури. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС №4 

„ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И 
СВЛАЧИЩА” 

 

Инвестиционен приоритет  към ТЦ 5 (КФ):  Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне 

със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за 

управление на бедствия. 

Инвестиционен приоритет  към ТЦ 5 (ЕФРР):  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 на населението от наводнения. 

Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза 

Основните видове рискове, които могат да засегнат страната, съгласно Доклада за 
екологична оценка на програмата, Анализа и оценка на риска и уязвимостта на секторите в 
българската икономика от климатичните промени и Националния план за защита при 
бедствия, са наводненията. Предвидените по оста мерки ще допринесат за повишаване 
защитата на населението и изпълнение на ангажиментите, произтичащи от Директива 
2007/60/ЕС. 

Необходима е адекватна инфраструктура, която да е в състояние да се справи с много по-големи 

обеми вода, формирани за кратко време. С част от инвестициите по тази ос ще се търси превенция 

и управление на риска от наводнения в населени места - проекти по изграждане, укрепване и/или 

рехабилитация на защитна инфраструктура и/или  хидротехнически съоръжения. При изпълнение 
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 на предвидените мерки ще се търси съгласуваност с Мярка 71 от НПРД за Натура 2000, както и 

принос за изпълнението на целите на Дунавската стратегия.  

За подобряване на наблюдението на  бързо променящите се характеристики на водния цикъл 

(валежи, снеготопене, речен отток) във връзка с възникване на екстремни събития като наводнения 

и суша, ще се оптимизира и модернизира съществуващата хидроложка информационна система, 

включително изграждане и оборудване на телеметрични автоматични станции и на 

трансграничните водни течения в близост до държавната граница. Предвидено е създаването на 

възможност за наблюдение на валежите на площ на територията на страната, чрез закупуването и 

монтирането на радарни станции. 

Ще се изгради национална система за управление на водите в реално време, вкл. за 
подобряване прогнозирането и ранно предупреждение при риск от наводнения. Системата 
ще представлява национална интегрирана, междуведомствена система за оперативно 
наблюдение и управление на вътрешните води в страната с едно управленско, 
информационно звено и ще осигурява уеб-базирано наблюдение на бързо променящите се 
характеристики на водния цикъл (валежи, снеготопене, речен отток) и прогнозиране на 
речния отток с цел осигуряване на по-добро управление при високи води и в периоди на 
суша. Централизираното събиране, обработване и анализ на информацията ще позволи 
взимане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите 
между всички участващи, в управлението и експлоатацията, държавни структури – МОСВ, 
БД, НИМХ, Предприятие „Язовири и каскади”, ЦДУ при ЕСО, „Напоителни системи“ ЕАД, 
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” и др.  

С цел предотвратяване възможността от мултиплициране на евентуални пропуски при 

установяването на системата ще се изпълни като І фаза пилотен проект само за р. Искър.  

В допълнение на територията на страната ще се установят 6 центъра за повишаване готовността на 

населението за адекватна реакция при наводнения. Целта е в тези центрове да се подпомогне 

изграждането на култура за защита при бедствия на всички нива на управление и в обществото чрез 

използване на опита, обучението, научните изследвания и иновациите, както и да се повиши нивото 

на подготвеност на населението, вкл. и чрез обучения, обмяна на информация, изграждане на 

капацитет за превенция и устойчивост на риска, тренировки, подготовки и др. 

Ще се извършат проучвания, оценки, разработки за вторите ПУРН за периода 2022-2027, с което ще 

се надгради направеното през програмен период 2007-2013г. 

Специфична цел 2: Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси. 

Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза 

Територията на България се характеризира с висока степен на свлачищна, абразионна и 
ерозионна опасност. Проявени са мащабни свлачищни, срутищни, абразионни, ерозионни 
и други неблагоприятни геодинамични процеси, които ежегодно отнемат урбанизирани 
територии и разрушават  материални фондове. Възникването и активизирането на тези 
процеси е обусловено от сложния геоложки строеж, интензивна тектоника, интензивност 
на валежите, морската абразия, речната ерозия и непрекъснато действащи природни и 
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 техногенни фактори. Те 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. 

За периода 2005 – 2013 година е наблюдавана тенденция към увеличаването на 
свлачищните процеси. До края на 2013 г. общият брой на регистрираните свлачища е  1 786 
с обща площ 20 846 хa, като за периода са регистрирани 592 нововъзникнали свлачища с 
площ 446 хa. Проявата на свлачищната активност е през пролетния сезон след 
снеготопенето и интензивни валежи. За 2010 г. са регистрирани 68 новопроявени свлачища 
на обща площ от 17,0 ха. През 2011 г. и 2012 г. са регистрирани 110 бр. нововъзникнали 
свлачища, а през 2013 г. нововъзникналите свлачища са 51 бр. с обща площ около 190 ха. 
През 2013 г. мониторинговите данни показват, че активните/периодично активните 
свлачища на територията на страната са 721 бр. със засегната площ около 5 611 ха, а 
потенциалните/временно стабилизирани свлачища са 668 бр. със засегната площ около 9 
192 ха.  От регистрираните 1 786 бр. свлачища, 1 132 свлачища с площ около 16 200 ха са в 
урбанизирани територии.  

Необходимо е да се осигурят адекватни мерки за справяне с естествените процеси – 
проекти за изграждане на укрепителни/брегоукрепителна инфраструктура, съоръжения за 
понижаване нивото на подземните води и/или за отвеждане на повърхностните води, 
мерки за осигуряване устойчивостта на свлачищния склон/откос и др. За да се намали 
делът на населението в риск, са предвидени интервенции в свлачищни обекти, попадащи в 
категория А, Б или В и съответно – в класове І, ІІ или ІІІ съгл. Наредба № 12 за проектиране 
на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, като е отчетена и 
проектната готовност на бенефициентите. В категория А влизат свлачища, които 
застрашават жилищни и обществени сгради с височина над 15 m, магистрали и пътища от І 
клас, главни железопътни линии, съоръжения с национално и регионално значение. 
Категория Б – жилищни и обществени сгради с височина от 10 до 15 m, пътища от ІІ и ІІІ 
клас, железопътни линии, непосочени в категория А, съоръжения с регионално значение. В 
категория В попадат жилищни и обществени сгради с височина до 10 m, пътища и 
съоръжения с местно значение. В зависимост от площта на повърхността и дълбочината 
клас І обхваща свлачища с повърхност над 20 000 m2 и максимална дълбочина над 10 m, 
клас ІІ – с повърхност от 10 000 до 20 000 m2 и дълбочина от 6 до 10 m, а клас ІІІ – с 
повърхност от 1 000 до 10 000 m2 и дълбочина от 4 до 6 m. 

Предвид значителните нужди по отношение превенцията на свлачищните процеси и с оглед 

концентриране на ресурса в най-неотложните обекти, инвестициите ще бъдат насочени към малко 

на брой обекти, които обаче са с приоритет по отношение опазването на човешкия живот и здраве, 

както и обекти с национална или със социална значимост. 

- Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет  

 Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на 

очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е 
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 целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии и 

категории бенефициери 

Инвестиционен приоритет към ТЦ 5 (КФ):  Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне 

със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за 

управление на бедствия. 

1. Мерки за превенция и управление на риска от наводнения 

1.1. Създаване на национална система за управление на водите в реално време – 
планира се продължителността на изпълнението да е около 7 (седем) години. Планира се 
етапност при създаване на системата: първоначално изпълнение на пилотен проект за 
поречието на р. Искър, а в последствие и основният за още 12 основни поречия в страната 
(Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски лом, Провадийска, Камчия, Тунджа, Марица, Арда, 
Места, Струма), покривайки територията на цялата страна. 

 Планиране, проектиране и установяване на „Национална система за управление на 
водите в реално време“, която ще представлява  уеб-базирана система за наблюдение 
и прогнозиране на валежите и речния отток, включваща и експлоатацията на язовирите 
с цел оптимизиране изпускането на водите от язовирите за различни цели, както и 
осигуряване на по-добро управление при високи води и в периоди на суша. Системата 
ще бъде изградена въз основа на съществуващата хидроложка информационна 
система за получаване на данни в реално време, която при доказана необходимост ще 
бъде оппимизирана и модернизирана с телеметрични автоматични устройства, като 
ще предоставя необходимата информация в реално време за количеството на водните 
ресурси на заинтересованите лица и обществеността. Системата ще прогнозира в 
краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на 
страната и ще оценява риска от наводнения и засушаване и ще изпълнява дейности, 
свързани с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие, като дава 
възможност за вземане на своевременни решения и предприемане на адекватни 
действия от компетентните институции. В обхвата на Системата попадат вътрешните 
повърхностни води в страната. При изграждането й ще се предвиди възможност за 
надграждане и евентулно включване управлението на крайбрежните морски води и 
зони в нея ще се планира в бъдеще.   

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

Бенефициенти: МОСВ (дирекция „Управление на водите“). 

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

 Дейности по възстановяване на заливни зони,  

 Дейности, свързани с подобряване на задържането на водите,  

 Дейности по биологично укрепване на бреговете, 

 Дейности за превенция на риска на населените места – напр. проектиране и 
изграждане/укрепване /рехабилитация/ликвидация на защитна инфраструктура и/или  
хидротехнически съоръжения. 

Изпълнението на мерките, свързани с изграждане на зелена инфраструктура, ще бъдат 
основани на адекватно планиране и при предвиждане на всички рискове за околната 
среда. Целта е да се избегне рискът от изпълнение на дейности, които биха довели до 
отрицателни последици и значителен отрицателен ефект върху околната среда и 
населението в страната – по-конкретно до увеличаване риска от наводнения в 
противоречие с целите на приоритетната ос. При подкрепата на дейности, свързани с 
изграждане на защитна инфраструктура и хидротехнически съоръжения, ще се гарантира 
съответствие с Рамковата директива за водите и Плановете за управление на речните 
басейни. 

Бенефициенти: Общини. 

Целеви групи: населението на страната. 

1.3. Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция 

при наводнения с фокус групи подрастващи (деца и младежи), бизнес (МСП), доброволни 

формирования за оказване на помощ при наводнения. Опитът на специализираните спасителни 

структури показва, че по-голямата част от населението в страната е с ниска степен на подготвеност 

за реакция при подобни природни бедствия, а оттам степента на защита на населението е в 

критични граници. В тази връзка с установяването на 6 центъра в шестте региона за планиране на 

ниво NUTS-II ще се постигне повишаване на доверието в отговорните институции, както и ще 

гарантира изграждането на култура за защита при бедствия на всички нива. Към момента 

съществуват 16 обучителни центъра в различни области на страната. Сградният фонд на почти 

всички, както и тренировъчните полигони към тях, са с нарушени функционални предназначения, 

частично или изцяло повредени строителни елементи. С цел използване на част от наличната 

материална база се предвижда шестте центъра да бъдат разположени на територията на някои от 

вече съществуващите обучителни центрове, към които се реферира по-горе.   

• Рехабилитация/модернизация/оптимизация на 6 (шест) от съществуващите областни 
обучителни центрове за населението в областта на гражданската защита; 

• Привеждане в съответствие на съществуващите полигони към тези центрове със 
специфичните нужди по отношение на реакцията при наводнения, вкл. за симулационно 
пресъздаване на реални ситуации при разлив; 

• Доставка на необходимото оборудване, техника и материали за нуждите на центровете при 
симулации за повишаване готовността за реакция при наводнения; 
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 • Рехабилитация (и при необходимост изграждане) на съпътстваща инфраструктура (напр. 
електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти; 

• Изготвяне/осъвременяване и прилагане на методики за повишаване готовността на 
населението за адекватна реакция при наводнения и последващо обучение: 

o Теоретична подготовка – за прилагане на методиките; 

o Практически дейности – съвместни учения за защитни действия при наводнения, 
изпълнявани от целевите групи; превантивни мероприятия, изпълнявани от 
целевите групи (изграждане на демонстрационни защитни или зелени 
инфраструктури в рамките на практическото учение) и др. 

• Проекто-проучвателни работи, инвестиционно проектиране и др.  

Бенефициенти: ГДПБЗН към МВР. 

Целеви групи: население в страната, подрастващи, бизнес, доброволни формирования за оказване 

на помощ при наводнения и др. 

1.4. Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г. (ще се 

разработват 2016-2021 г.), които да обхващат всички аспекти на управлението на риска от 

наводнения с фокус върху предотвратяването, защитата и подготвеността, отчитайки влиянието на 

изменението на климата. Всички етапи на разработване  на Плановете за управление на риска от 

наводнения в съответствие с Директивата за наводненията ще се координират на национално ниво. 

Ще се гарантира осъществяването на съгласуваност и координация с Решение 1313/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Механизъм за гражданска 

защита на Съюза, чрез включването на всички етапи от ПУРН в Стратегията за защита от бедствия 

(2014-2020) и  Националната програма за защита при бедствия (2014-2018), както и синергия и 

допълняемост на мерките в съгласие със  Съобщение на Комисията (СОМ (2009) 82) относно 

„подхода на Общността за превенция на природните и причинените от човека бедствия“. В ПУРН 

освен мерки за превенция и защита ще се включат и мерки за подготвеност и предупреждение на 

населението в случай на наводнение, както и мерки за обучение и повишаване на експертния 

потенциал на компетентните органи за управлението на риска при наводнения 

Бенефициенти: МОСВ (дирекция „Управление на водите“). 

Целеви групи: МОСВ, басейнови дирекции, ИАРА, общини, население в страната и др.  

2. Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти, свързани с превенция и управление на 

риска от наводнения.  

Бенефициенти: Общини, юридически лица с нестопанска цел. 

Целеви групи: населението в страната. 

Инвестиционен приоритет  към ТЦ 5 (EФРР):  Насърчаване на инвестиции, предназначени за 

справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на 

системи за управление на бедствия. 
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 Допустими мерки за превенция и управление на риска от свлачища:  

 Осъществяване на превантивни геозащитни мерки и дейности в регистрирани 

свлачищни райони (в това число в свлачищни райони, засегнати от абразионни 

процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското 

крайбрежие). 

 Извършване на геозащитни мерки и дейности в регистрирани свлачищни райони за 

ограничаване на  свлачищните процеси: 

a. Проекто-проучвателни работи (инженерно-геоложки проучвания, нженерно-геоложки 

районирания, инвестиционно проектиране и др.); 

b. Изграждане на укрепителни в т. ч. брегоукрепителни съоръжения (пилотни конструкции, 

подпорни стени, буни и др.); 

c. Изграждане на отводнителни съоръжения за понижаване нивото на подземните води и/или за 

отвеждане на повърхностни води извън обхвата свлачището (дренажни шахти, сондажи, 

водопонизителни системи, канавки и др.); 

d. Планировъчни мерки, повърхностна обработка и др. мерки за осигуряване устойчивостта на 

склона (откосите). 

 Изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани 

свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси. 

Бенефициенти: Общини; структури на/звена в структурата на МРРББ.  

Целеви групи: Общини, население, посетители и туристи, застрашени от свлачищни процеси, 

икономически субекти, застрашени от свлачищни процеси. 

 Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни кампании, 

свързани с повишаване общественото съзнание по отношение на риска от свлачища.  

Бенефициенти: Общини, юридически лица с нестопанска цел. 

Целеви групи: населението в страната. 

- Ръководни принципи за подбора на операциите 

Инвестиционен приоритет към ТЦ 5 (КФ):  Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне 

със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за 

управление на бедствия. 

Всички операции, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

в рамките на приоритетната ос, ще са съобразени с европейското и национално законодателство в 

областта на околната среда. При избора на операции освен основните хоризонтални принципи – 
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 законност, партньорство, прозрачност и публичност, равни възможности и предотвратяване на 

дискриминация, ще се спазват и следните принципи: 

  Финансиране, основано на нуждите – ще се финансират приоритетно проекти, които ще 
допринесат за изпълнение на мерките, залегнали в ПУРН. 

  Съгласуваност с Рамковата директива за водите – ще се финансират проекти, чието 
изпълнение няма да доведе до влошаване състоянието на водните тела, в съгласуваност с 
изискванията на РДВ. 

 Устойчиво развитие – ще се финансират проекти, чието изпълнение ще допринесе за подобряване 

на околната среда (вкл. съгласуваност с Националната приоритетна рамка за действие за Натура 

2000), за запазване икономическото състояние на региона чрез създаване на устойчивост при 

бедствия и предотвратяване отрицателните последствия  в резултат от наводнения, както и за 

защита човешкото здраве. Финансираните проекти ще имат пряк принос във връзка с изменението 

на климата, по-конкретно за намаляване уязвимостта по отношение на последиците от 

изменението на климата. 

Инвестиционен приоритет  към ТЦ 5 (EФРР):  Насърчаване на инвестиции, предназначени за 

справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на 

системи за управление на бедствия. 

Всички операции, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

в рамките на приоритетната ос, ще са съобразени с европейското и национално законодателство в 

областта на околната среда. При избора на операции освен основните хоризонтални принципи – 

законност, партньорство, прозрачност и публичност, равни възможности и предотвратяване на 

дискриминация, ще се спазват и следните принципи: 

   Финансиране, основано на нуждите – ще се финансират обекти, предварително 
определени в списък с проекти, избрани на база на Методиката за приоритизиране на свлачищни 
обекти на територията на страната, разработена от Министерство на регионалното развитие, с 
приоритетност от гледна точка на населението в риск, отчитайки проектна готовност на 
потенциалните бенефициенти. 

   Устойчиво развитие – ще се финансират проекти, чието изпълнение ще допринесе за 

подобряване на околната среда (вкл. съгласуваност с Националната приоритетна рамка за действие 

за Натура 2000), за запазване икономическото състояние на региона чрез създаване на устойчивост 

при бедствия и предотвратяване отрицателните последствия  в резултат свлачищни процеси, както 

и за защита човешкото здраве. Финансираните проекти ще имат пряк принос във връзка с 

изменението на климата, по-конкретно за намаляване уязвимостта по отношение на последиците 

от изменението на климата. 

- Планирано използване на финансови инструменти – неприложимо  

Инвестиционен приоритет  към ТЦ 5 (КФ):  Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне 

със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за 

управление на бедствия. 
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 - Планирано използване на големи проекти – не се планира 

Инвестиционен приоритет към ТЦ 5 (КФ):  Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне 

със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за 

управление на бедствия. 

ПРИОРИТЕТНА ОС №5 

„ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” 

 

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

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване 
нивата на ФПЧ10 /NOx 

Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза 

Съгласно националното законодателство, транспониращо изцяло Директива 2008/50/ЕО относно 

качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, в случаите, когато в даден район 

общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за замърсители в атмосферния 

въздух, кметовете на общините разработват, а общинските съвети приемат програми за 

намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми в установените за целта 

срокове. Програмите са задължителни за изпълнение и включват цели (мерки за намаляване на 

нивата на замърсители), етапи и срокове за тяхното постигане; средства за обезпечаване на 

програмата; система за отчет и контрол за изпълнението и система за оценка на резултатите. За 

изпълнението и контрола на програмите отговаря кметът на съответната община.  

Kъм момента 29 общини са с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ10. Тези общини са 

разработили и изпълняват програми за намаляване на замърсителите и достигане на установените 

норми. Срокът за действие на програмите е края на 2013, 2014 или на 2015 г.  

В резултат на предварителен преглед на общинските програми става ясно, че прилаганите мерки за 

намаляване нивата на ФПЧ10 не допринасят достатъчно за достигане на утвърдените норми в 

установените срокове.  

Основните проблеми във връзка с качеството на въздуха са: 

- наднормени нива на ФПЧ10 – в почти всички големи населени места, където основните източници 

на замърсяване са битовото отопление през зимния сезон и транспортът, и в определени случаи – 

различни индустриални източници на емисии; 

- превишение на нормите за съдържание на азотен диоксид в атмосферния въздух в две общини в 

страната – Столична и Пловдив.  
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 Към приноса на транспорта, в повечето случаи, програмите отчитат, освен емисиите от двигателите 

на моторните превозни средства и нивата на ФПЧ10 от унос на прахови частици от пътните настилки 

(т.н. вторично разпрашаване). Всички общини, експлоатиращи обществен градски автотранспорт, 

съобщават за преобладаващ брой остарели превозни средства, като наличните автобуси в по-

голямата си част са с голям разход на гориво, с дизелово гориво или не притежават сертификат за 

екологичност. 

Следва да се отбележи, че срещу България е стартирала процедура по нарушение № 2010/2109 във 

връзка с неизпълнение на задълженията на България съгласно чл. 13, пар. 1, чл. 23, пар. 1 и 

Приложение XI от Директива 2008/50/ЕО. 

По тази ос ще се финансира преглед и анализ на общинските програми с цел включване на 

адекватни към местните условия мерки за подобряването на качеството на въздуха. Ще се 

подпомага и преработване на общинските програми в контекста на заключенията от извършения 

анализ, както и изграждането, при необходимост, на системи за ранно предупреждение за 

замърсяване на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия. 

Ще бъдат финансирани  мерки за осигуряване на почистваща техника за отнемане на праховите 

частици в населените места и такива, свързани с намаляване на емисиите на замърсители от 

превозните средства на обществения градски транспорт. 

В допълнение, подкрепата по тази ос ще бъде насочена и към изпълнението на 

демонстрационни/пилотни проекти. Чрез тяхната реализация ще се търси възможност за 

адресиране замърсяването на въздуха от други основни източници, по-конкретно битовото 

отопление, имайки предвид, че не се допуска директно финансиране на физически лица в 

качеството им на бенефициенти по ЕФРР и КФ. 

Очакваният резултат по тази ос е намаляване нивата наФПЧ10 и NOx, с което ще се 
подпомогне привеждането в съответствие с изискванията на законодателството. 

- Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет  

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

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

Съгласно наличната информация, общините изпълняват част от заложените мерки в действащите 

общински програми за качество на атмосферния въздух, но предвид резултатите от мониторинга, 

предприетите действия не могат да бъдат оценени като адекватни и достатъчни. Приоритетна ос 5 
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 на ОПОС 2014 – 2020 г. ще подкрепи извършването на преглед и анализ на общинските програми за 

качеството на атмосферния въздух. Целта е правилно определяне на източниците на замърсяване и 

на конкретния им принос, инвентаризация на емисиите на замърсители от тези източници, моделна 

оценка, идентифициране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството на 

въздуха и пр. При изпълнение на мярката ще бъдат взети предвид резултатите от приключили 

проекти по програма LIFE и Седмата рамкова програма, както и целите за укрепване на капацитета в 

дългосрочен план във връзка със заключенията от проекта Air Implementation Pilot
1
 на Европейската 

агенция по околна среда и Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. 

Като последваща мярка и въз основа на резултатите от прегледа и анализа на общинските 

програми, компетентните органи ще бъдат подпомогнати при изготвянето/преработването, 

изпълнението и контрола на общинските програми, и развитието и оптимизирането на системите за 

мониторинг качеството на атмосферния въздух. 

При необходимост, в контекста на анализа на общинските програми, ще се изградят и системи за 

ранно предупреждение за замърсяване на атмосферния въздух при неблагоприятни 

метеорологични условия. 

С оглед адресиране на проблемите със замърсяване на атмосферния въздух от транспорта ще бъдат 

финансирани мерки за намаляване на емисиите на замърсители от превозните средства на 

обществения градски транспорт, в т.ч. намаляване използването на конвенционални горива в 

обществения транспорт и там където е приложимо от гледна точка устойчивост на инвестициите 

замяна на изпускателните устройства (retrofitting) на превозните средства на градския транспорт. 

При прегледа и анализа на общинските програми за КАВ и при тяхната последваща актуализация, 

там където е приложимо, ще се търси синергия с Плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ) 

(ако такива са налични).  

Предвид факта, че принос към нивата на ФПЧ10 има и вторичното разпрашаване, със средства по 

приоритетната ос ще се осигури техника за мокро почистване  (вкл. за измиване на пътни платна, 

площади и тротоари) за отнемане на праховите частици. 

Приоритетна ос 5 ще подкрепя изпълнението на демонстрационни/пилотни проекти, свързани с 

мерки за подобряването на качеството на въздуха. Тези демонстрационни проекти могат да бъдат 

реализирани в общини, където има малко на брой добре известни фактори, свързани със 

замърсяването на въздуха (включват реализиране на дейности, насочени към един преобладаващ 

източник на замърсяване, определен като основен причинител на наднорменото замърсяване, 

включително и като се вземат предвид резултатите от мониторинга на атмосферния въздух). При 

преобладаващ източник на замърсяване битово отопление примерни допустими мерки са свързани 

с подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на 

твърдо гориво, поставяне на филтри на изходите за отвеждане на димните газове и др. При 

преобладаващ източник на замърсяване транспорт допустими дейности са замяната на 

                                                           
1
 http://www.eea.europa.eu/themes/air/activities/the-air-implementation-pilot-project 
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 изпускателни устройства, инфраструктура за поглъщане на ФПЧ10 (вкл. зелена такава, различна от 

предвидената за финансиране по ОПРР 2014-2020 г.) и др. Демонстрационните/пилотните проекти 

може да включват и други мерки, допустими по тази ос. 

На национално ниво мерки за решаване на проблемите, свързани със замърсяването на въздуха от 

бита, се предвиждат по оперативна програма „Региони в растеж“ за периода 2014 – 2020 г. чрез 

мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради, в т.ч. газоснабдяване и въвеждане в 

експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за 

задоволяване на собствените нужди от енергия. 

При изпълнение на мерките по оста ще бъдат взети предвид резултатите от приключили проекти и 

натрупан опит по програма LIFE, където е приложимо.  

Бенефициенти:  структури на/звена в структурата на МОСВ, общини, юридически лица със 

стопанска и с нестопанска цел.  

- Ръководни принципи за подбора на операциите 

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

Всички операции, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

в рамките на приоритетната ос, са съобразени с европейското и национално законодателство в 

областта на околната среда. При избора на операции освен основните хоризонтални принципи – 

законност, партньорство, прозрачност и публичност, равни възможности и предотвратяване на 

дискриминация, ще се спазват и следните принципи: 

 Финансиране, основано на ангажиментите по законодателството – ще се финансират 
приоритетно проекти, с които ще се подпомогне изпълнението на ангажиментите на страната по 
изискванията на европейското и национално законодателство. 

 Устойчиво развитие – финансираните проекти ще допринасят за постигане на ресурсна 
ефективност и за подобряване състоянието на околната среда и опазване на човешкото здраве, по-
конкретно по отношение намаляване делът на респираторните заболявания. Изпълнението на 
мерките, предвидени по приоритетна ос 5, ще имат принос в борбата с изменението на климата. 

 Устойчивост на инвестициите – за да се гарантира ефективност и устойчивост на 
интервенциите по ОПОС, при избора на операции ще се предвидят разпоредби, които да 
гарантират дългосрочността и устойчивостта на инвестициите в областта на качеството на въздуха. 

Интегрираност на инвестициите – ще се финансират дейности, при изпълнението на които 
ще се цели ефективност на интервенциите и интегрираност на инвестициите, вкл. чрез 
обединяване на мерки за изпълнение на оста в рамките на един проект. 

- Планирано използване на финансови инструменти - неприложимо 
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 Инвестиционен приоритет към ТЦ 6 (КФ): Предприемане на действия за подобряване на 
градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на 
промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на 
замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото 
замърсяване. 

- Планирано използване на големи проекти – не се планира 

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

 

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 2014-2020 г. 

Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза 

През програмен период 2014-2020 г. приоритетната ос ще бъде насочена още по- 
целенасочено към дейности, надграждащи установеният административен капацитет на 
служителите в УО и членовете на Комитета за наблюдение, което ще допринесе за 
успешното управление на програмата. 

В началото на програмния период и до края на 2015 г., УО на ОПОС ще се изправи пред 
предизвикателството да управлява две програми ОПОС 2007-2013 г. и ОПОС 2014-2020 г. 
Липсата на опит от предхождащ 2007-2013 г. програмен период в България, значителният 
набор от документи, които следва да бъдат изготвени, във връзка с приключване на 
период 2007-2013 г. и възможно най-ранният старт на изпълнението на ОПОС 2014-2020 г., 
налагат запазване и допълнително укрепване на капацитета на УО. От съществено 
значение ще бъде набелязването на мерки за ограничаване на текучеството на човешките 
ресурси. След извършената административна реформа през 2012 г., с която се установяват 
нови модели на оценяване и заплащане на служителите в държавната администрация, УО 
на ОПОС следва единния подход за възнаграждение на персонала, основан на обективни 
критерии и изпълнение, съгласно посоченото в Споразумението за партньорство на 
Република България. Допълнителното повишаване на квалификацията и мотивацията на 
служителите в УО, ще бъде постигнато чрез съхранение и поддържане на стабилността на 
структурите и надграждане на натрупаното ноу-хау и добри практики на УO. През периода 
2007-2013 г. на национално ниво са идентифицирани слабости в процедурите, свързани с 
обществените поръчки, борбата с измамите и анти-корупционни мерки, което засяга и 
ОПОС 2014-2020 г. В рамките на обученията по техническа помощ на отговорните 
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 служители в УО ще бъдат предоставени задълбочени обучения, вкл. добри практики и 
научени уроци за адресиране на тези нужди, като напр. превенция на нередностите, 
измамите и прилагане на антикорупционни мерки. Тези мерки ще бъдат координирани със 
съответните УО, компетентни органи и Централното координационно звено в 
Министерския съвет.   

Укрепването на капацитета на членовете на Комитета за наблюдение е свързано с подпомагане на 

процеса на техническото изпълнение на ОПОС 2014-2020 г., чрез организиране на заседания за 

преглед на изпълнението на ОПОС и на обучения за членовете, с цел украпване на капацитета им, 

включително и посещения на обекти, финансирани по ОПОС 2014-2020 г. 

 

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. 

Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза 
 

Текущата оценка на Комуникационния план на ОПОС 2007-2013 г. показва, че за периода 01.01.2013 

г.-31.12.2013 г. информационните мерки са били насочени главно към предоставяне на 

информация за напредъка на програмата, финансираните дейности, финализираните строителни 

обекти, размера на предоставените и изплатени средства и др. Анкетираните участници са 

сравнително добре информирани за ОПОС и са посочили конкретни и практични теми, по които 

имат нужда от допълнителна информация, сред тях се открояват: 

Повече информационни мероприятия за обществеността –обхващане на най-голямата целева 

група, която се интересува не толкова от специализирана информация, а от постигнатите резултати 

и въздействие на проектите по места;  

Повече информация по конкретни теми като напр. качество на атмосферния въздух, води, отпадъци 

и опазване на биоразнообразието. Качеството на въздуха е проблем, който се очертава като много 

значим за голяма част от обществеността според резултатите от всички проведени изследвания в 

рамките на оценката; 

Приоритизиране на разяснителни кампании по регионите, обвързващи целите и общите 

приоритети на програмата с изпълнението и приключването на проекти с регионално и национално 

значение по места. 

С цел адресиране на препоръките от текущата оценка, ще бъдат направени инвестиции в дейности 

за повишаване осведомеността на целевите групи и бенефициентите за ОПОС 2014 – 2020 г., както и 

за повишаване на възможностите за разпространение на резултатите и въздействието от 

програмата. Комуникационните канали, които ще се използват са националните електронни медии 

(радио и телевизия), които трайно се задържат като най-използвани, най-ефективни и най-

предпочитани канали за информация относно ОПОС, а интернет като цяло е третият най-често 

посочван комуникационен канал. 
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  На национално ниво ще се изпълнява Национална комуникационна стратегия (НКС) на 

Споразумението за партньорство. В изпълнение на НКС, всеки УО ще разработи Годишен план за 

действие, в който да бъдат конкретизирани мерките за популяризиране и публичност на 

програмата. В зависимост от вида дейност, ще се търси сътрудничество и с Областните 

информационни центрове чрез Централния информационен офис и Централния информационен и 

координационен офис.  

В резултат на подкрепата по приоритетната ос бенефициентите ще бъдат информирани за 

възможностите за финансиране. Ще бъде осигурено популяризиране на фондовете на ЕС сред 

широката общественост с предоставяне на информация по отношение на основните аспекти, 

свързани с изпълнението на програмата. 

 

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

Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза 
 

С подкрепа от приоритетната ос, УО ще продължи организирането на специализирани обучения за 

бенефициентите, като ще подкрепя единствено мерки за укрепване и повишаване на капацитета им 

чрез предоставяне на обучения с практическа насоченост и обхващане на специфични теми,  като 

правилата за държавни помощи, вкл. добри практики и научени уроци, свързани с изискванията за 

подготовка на проекти и последващо (устойчиво) управление  на придобитте активи (резултати) по 

ОПОС. При констатиране на повтарящи се въпроси и/или пропуски ще бъдат организирани 

навременни обучения по идентифицираните проблематични теми. 

Екипите за управление на проекти от страна на  бенефициентите ще провеждат активни 

консултации, както с УО, така и с регионалните звена в процеса на подготовката на проекта. Чрез 

обучения, насоки и публикуване на полезна информация, бенефициентите се подкрепят по 

отношение на казуси, свързани с обществените поръчки, с оглед намаляване на случаите на 

нередности, водещи до финансови корекции. 

УО на ОПОС ще продължи да поддържа постоянна обратна връзка с бенефициентите и да прилага 

новите функционални възможности на ИСУН 2020 веднага след тяхното създаване. При възможност 

УО ще редуцира изискваната от бенефициентите информация като се придържа  към минималните 

изисквания от законодателството. 

 

- Действия, които ще получат подкрепа, и очакваният им принос за постигането на 
специфичните цели 

 Описание на действията, които ще получат подкрепа, и на очаквания им 
принос за постигането на специфичните цели 

1. Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за управлението и 

изпълнението на ОПОС 
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  Подготовка, организиране и провеждане на обучения за Управляващия орган на ОПОС и 
членовете на Комитета за наблюдение на ОПОС; 

 Организиране и провеждане на срещите на Комитета за наблюдение на ОПОС; 

 Финансиране на разходите за възнаграждения на необходимите човешки ресурси, 
ангажирани изключително с изпълнението на стриктно посочени задачи за управлението, 
изпълнението, мониторинга, оценката, осигуряването на информация и публичност, контрола и 
одита на ОПОС, в съответствие с разработените национални правила; 

 Осигуряване на необходимата материална база и техническо оборудване за управлението и 
изпълнението на ОПОС; 

 Събиране и анализиране на данни за изпълнението на програмата във връзка с 
мониторинга и докладването по ОПОС;  

 Извършване на одит и контрол на ОПОС и други разходи, свързани с тях (напр. разходи, 
свързани с проверки на място по операциите, изпълнявани в рамките на ОП), както и  разработване 
на механизъм за определяне и оценка на риска и предприемане на ефективни и съответстващи 
мерки за превенция на измамите и корупционните практики при изпълнението на ОПОС; 

 Извършване на проучвания, подготовка на експертни доклади, статистически анализи, 
тестове и оценки, пилотни проекти, свързани с управлението на ОПОС, както и наемане на външна 
експертна помощ; 

 Извършване на оценки на ОПОС 2014 – 2020 г., съобразно плана за оценка на програмата; 

 Набиране, обобщаване и анализ на информация и статистически данни, подготовка на 
становища, доклади и документи, провеждане на изследвания и осъществяване на други дейности 
в подкрепа програмирането на средствата от ЕС през следващия програмен период (2021-2027 г.); 

 Осигуряване на външна експертна помощ при изготвяне на необходимия пакет документи 
за затваряне на програмни периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г., съгл. изискванията на ЕК при 
необходимост; 

 Оказване на методическа и експертна подкрепа по отношение затваряне на нередностите; 

 Дейности по подготовка, организиране на и участия в работни срещи  и работни посещения 
в рамките на ЕС, вкл. с цел обогатяване на опита и запознаване с добри практики, както и във 
връзка с приключване на програмните периоди, (командировки, посещения на чуждестранни 
експерти, представители на други ДЧ, представители на ЕК);  

 Обезпечаване участието на служители от структури, изпълняващи функции по управление и 
контрол на ОПОС в работни срещи, заседания/сесии на комитети, работни групи, мрежи и др., 
които се отнасят до управлението и изпълнението на оперативната програма; 

 Дейности, насочени към прилагане на Директива 2014/24 от 26.02.2014 г. за обществените 
поръчки и относно задължителното прилагане на електронни търгове; 

 Дейности, насочени към подпомагане на УО на ОПОС, съвместно с останалите компетентни 
органи в областта на прилагането на правилата за държавните помощи, в т.ч. обучения, обмяна на 
опит, разработване на процедури и други приложими дейности в сектора; 

 Подготовка, превод и разпространение на документи, свързани с цялостното управление и 
изпълнение на ОПОС. 

 

2. Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за комуникация и 

популяризиране на ОПОС 
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  Подготовка, организиране и изпълнение на Националната комуникационна стратегия, 
включително материално-техническо обезпечаване на предвидените дейности  в годишните 
планове за действие на ОПОС 2014-2020, в т.ч. разработването и публикуването на информационни 
материали и др.;  

 Надграждане, оптимизиране и поддържане на интернет страницата на ОПОС, информираща 
потенциалните бенефициенти за наличната помощ по програмата и резултатите от нейното 
изпълнение. 

 

3. Дейности, насочени към укрепване и повишаване капацитета на бенефициентите  

 Подготовка, организиране и провеждане на семинари, обучения, информационни дни за 
бенефициентите по приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 5 в подкрепа на подготовката и изпълнението на 
проекти; 

 Подготовка, организиране и провеждане на  обучения, информационни дни за звената за 
управление на проекти по съответната приоритетна ос с оглед укрепване и/или повишаване на 
капацитета им за провеждане на процедури за избор на изпълнители, договаряне, точно 
изпълнение и управление на одобрените проекти, както и по-нататъшна правилна експлоатация и 
поддръжка на придобитите активи. 
 
Бенефициенти: Управляващ орган на ОПОС. 

Целеви групи: бенефициенти, идентифицирани в рамките на приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 5; 
звена, отговорни за формиране и прилагане на политиките по околна среда и изменение 
на климата, в структурата на МОСВ. 


