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ДИНАМИКА В ПРОЦЕСА НА ПРОГРАМИРАНЕ

• Първи вариант на ОПОС 2014 – 2020 г.

• Коментари на ЕК по първи вариант на ОПОС 2014 –
2020 г. (преговорна кутия)

• Срещи с други оператори на средства (ЕИП,
Норвежка програма) и представители на други
оперативни програми

• 5-то заседание на ТРГ за ОПОС 2014 – 2020 г.



ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ

• Сектор “Води”

• Сектор “Отпадъци”

• Сектор “Биологично разнообразие и НАТУРА 2000”

• Други политики за околна среда и изменение на
климата (ПОС и ПИК), както и насърчаване на
устойчивото развитие, вкл. в градска среда



ДЕЙНОСТИ В СЕКТОР “ВОДИ”

• ВиК инфраструктура

• Мониторинг на количеството и качеството на
вътрешните води

• Изграждане на Национален център за управление
на водите в реално време

Допустими бенефициенти:

Общини, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, ПУДООС; 
структури на МОСВ



ДЕЙНОСТИ В СЕКТОР “ОТПАДЪЦИ”

Йерархия за управление на отпадъците: от превенция,
през повторна употреба, рециклиране, до крайно
обезвреждане или депониране.

Системи за събиране и транспортиране на битовите
отпадъци, центрове за подготовка за повторна употреба,
компостиращи инсталации, съоръжение за опасни
отпадъци, съоръжения за болнични отпадъци, изнасяне на
стари пестициди от общините.

Допустими бенефициенти:

Общини, юридически лица (с финансови инструменти), ПУДООС



ДЕЙНОСТИ ПО НАТУРА 2000

Национална приоритетна рамка за действие за Н2000
– идентифицирани в документа дейности

Дейности, свързани с подобряване знанията за
екосистемите и техните услуги

Допустими бенефициенти:

Структури на МОСВ, МЗХ и други структури, отговорни за
защитени зони от Натура 2000, НПО, общини, ПУДООС,
научни организации, областни информационни центрове
– за изпълнението на мерки от НИКС



ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОС И ПИК

Допустими бенефициенти:
Институции, звена или структури, отговорни за
формиране, прилагане и изпълнение на политиките за
околна среда и изменение на климата; юридически лица

• Оптимизиране на законодателството

• Повишаване капацитета на отговорните структури

• Информираност и популяризиране  на добри практики

• Насърчаване на устойчивото развитие, вкл. в градска
среда

• Демонстрационни/пилотни проекти



ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ

• Финансов план на програмата

• Индикатори за резултат и за продукт (result и output)

• Рамка за изпълнение – стъпки на изпълнението,
финансов индикатор, индикатори за продукт

• Предварителна и екологична оценка



Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
programming@moew.government.bg

ope.moew.government.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


