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Проекти на регламенти за Кохезионната политика

Разпоредби на Общия регламент

1. научноизследователска дейност и иновации;
2. информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

3. конкурентноспособност на малките и средни предприятия (МСП);

4. преминаване към нисковъглеродна икономика;
5. адаптация към изменението на климата и превенция и управление на

риска;
6. опазване на околната среда и ефективност на ресурсите;

7. устойчив транспорт и премахване на участъците с недостатъчен

капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури;
8. заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
9. социално приобщаване и борба с бедността;
10. образование, умения и учене през целия живот;
11. повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична

администрация.

Член 9. Тематични цели
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Проекти на регламенти за Кохезионната политика

Развити региони и региони в преход:

- Най-малко 80% от средствата ще бъдат предназначени за енергийна

ефективност и възобновяема енергия /научноизследователска дейност и

иновации/МСП (= Чл. 9 тематични цели 1-3-4), от които 20% за енергийна

ефективност и възобновяема енергия

Слабо развити региони:

- Най-малко 50% от средствата ще бъдат предназначени за енергийна

ефективност и възобновяема енергия/ научноизследователска дейност и

иновации/МСП (= тематични цели 1-3-4), от които 6% за енергийна

ефективност и възобновяема енергия

Това означава, че съответно 20% или 50% от средствата се заделят за

екологични инвестиции (тематична цел 6), в конкуренция с други сектори.

Европейски фонд за регионално развитие



Проекти на регламенти за Кохезионната политика

Член 54. Проекти, генериращи приходи
54.1 Нетният приход, генериран след приключването на дадена операция в

течение на определен референтен период, се определя предварително по

един от следните методи:
а) прилагане на единен процент за приходите за съответния вид

операция;

б) изчисляване на настоящата стойност на нетните приходи от

операцията, като се отчита прилагането на принципа „замърсителят
плаща“ и, ако е необходимо, съображения за справедливост, свързани

с относителния просперитет на съответната държава-членка.

(…)

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с

член 142 относно определянето на единната ставка, упомената в буква а)

по-горе.

Разпоредби на Общия регламент



Разпоредби на Общия регламент

� Член 6 (Съответствие): Операции, финансирани от СКФ [= Структурни фондове + 

Кохезионен фонд + ЕЗФРСР + ЕФМДР] трябва да съответстват на приложимото

европейско и национално законодателство. 

Специфични разпоредби за устойчиво развитие:

� Член 8 Целите на СКФ се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и

действията на Съюза за утвърждаване на целта за опазване и подобряване на

околната среда, както е предвидено в членове 11 и 19 на Договора за ЕС, отчитайки

принципа “замърсителят плаща”. 

Държавите-членки и Комисията гарантират, че по време на подготовката и

изпълнението на договорите за партньорство и програмите се насърчават

изискванията за опазване на околната среда, ресурсната ефективност, 

смекчаването на изменението на климата и адаптацията към него, устойчивостта

на природни бедствия, както и превенцията и управлението на риска. Държавите-

членки предоставят информация относно подкрепата за цели във връзка с

изменението на климата, като използват приетата от Комисията методология.. (…) 

Междусекторни екологични въпроси (1) Екологично законодателство на ЕС



Член 87.3 Във всяка оперативна програма, с изключение на случаите, 

когато по специална оперативна програма се предприема техническа

помощ, се включва: i) описание на конкретните действия за

отчитане при подбора на операции на изискванията за опазване на

околната среда, ефективно използване на ресурсите, смекчаване
на изменението на климата и адаптация към него, устойчивост при
бедствия и превенция и управление на риска; (…) 

Разпоредби на Общия регламент

Междусекторни екологични въпроси (1) Екологично законодателство на ЕС



� Как се гарантира изпълнението на изискванията на екологичното

законодателство на ЕС?

	 Обмен на опит и добри практики в

	Мрежата ENEA-MA (Европейската мрежа на компетентните

органи в областта на околната среда и Управляващи органи)

	Национални екологични мрежи/мрежи на структурните

фондове (например в Италия, Германия, Полша, Испания, все

още не са създадени в повечето държави-членки)

	Правни задължения/изпълнение

Предизвикателства (1) Екологично законодателство на ЕС



Разпоредби на Общия регламент

� Член 48.4: Предварителната оценка [на оперативните програми]
включва, когато това е целесъобразно, изискванията за Стратегическа

екологична оценка, определени в изпълнение на Директива 2001/42/ЕО на

Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г., относно оценка на

въздействието на някои планове и програми върху околната среда.

� Член 91.1 (е): Държавата-членка или управляващият орган представя на

Комисията следната информация за големите проекти, веднага след

приключване на подготвителната работа: (…) (е) анализ на въздействието

върху околната среда, като се вземат предвид нуждите във връзка с

приспособяването към изменението на климата и смекчаване на

последиците от него и устойчивостта на бедствия.

Междусекторни екологични въпроси (2) Екологични оценки



Разпоредби на Общия регламент

� Приложение IV Предварителни условности (за целите Автомобилен

транспорт и Железопътен транспорт): Наличие на всеобхватен

транспортен план, включващ: (…) стратегическа екологична оценка, 

която отговаря на правните изисквания по отношение на плана за

транспорта.

� Приложение IV Общи предварителни условности: Наличие на

механизъм, който осигурява ефективното транспониране и прилагане

на екологичното законодателство на ЕС във връзка с ОВОС и СЕО.

Междусекторни екологични въпроси (2) Екологични оценки



� Как да повишим качеството на стратегическата екологична оценка (за

оперативни програми и Транспортни планове) и на ОВОС (за проекти)?

	 Комисията подготвя Ръководство за СЕО и ОВОС във връзка с

изменението на климата и биологичното разнообразие

	 Предстои да бъде изяснено определението за ‘минимални изменения’

на ОП: Съвместно писмо на ГД “Околна среда”, ГД “Регионална
политика” и Постоянните представителства (скоро)

	 Обмен на опит и добри практики, включително обучение

Предизвикателства (2) Екологични оценки



Разпоредби на Общия регламент

� Член 8: Държавите-членки и Комисията гарантират, че по време на

подготовката и изпълнението на договорите за партньорство и

програмите се насърчават изискванията за опазване на околната среда, 

ресурсната ефективност, смекчаването на изменението на климата и

адаптацията към него, устойчивостта на природни бедствия, както и

превенцията и управлението на риска.

� Член 9.6 (Тематични цели): опазване на околната среда и

ефективност на ресурсите.

Предизвикателства (3) Ефективност на ресурсите



Разпоредби на Общия регламент

� Приложение IV Предварителни условности:

- Наличие на политика за определяне цените на водата, която осигурява

на потребителите подходящи стимули да използват водните ресурси

ефективно;
- Планове за управление на отпадъците, програми за предотвратяване

образуването на отпадъци, мерки за постигане на целта относно повторната

употреба и рециклирането до 2020 г.

Междусекторни екологични въпроси (3) Ефективност на ресурсите

Европейски фонд за регионално развитие

� Инвестиционни приоритети – Член 5

Приоритет 6: Опазване на околната среда и ефективност на ресурсите



� Член 7.3: Във всяка оперативна програма се включва: i) 
описание на конкретните действия за отчитане при подбора на

операции на изискванията за опазване на околната среда, 

ефективно използване на ресурсите, смекчаване на

изменението на климата и адаптация към него, устойчивост при

бедствия и превенция и управление на риска;

Европейско териториално сътрудничество

� Член 2a: ЕСФ подкрепя преминаването към икономика, която е

нисковъглеродна, устойчива към изменението на климата, 
ефективна от гледна точка на ресурсите и екологично устойчива (…)

Европейски социален фонд

Междусекторни екологични въпроси (3) Ефективност на ресурсите



� Как се вписва Пътната карта за ефективност на ресурсите в

предложената Кохезионна политика?

	 Обмен на информация за налични добри практики (например

проектът ENWORKS в Северозападна Англия)

	 Обсъждане как биха могли да се постигнат целите 2020 за
премахване на вредните за околната среда субсидии във връзка със

съфинансирането от Кохезионната политика

Предизвикателства (3) Ефективност на ресурсите



Междусекторни екологични въпроси (4) Биоразнообразие и НАТУРА 2000

Европейски фонд за регионално развитие

� Член 5.6 (Инвестиционни приоритети) (г) опазване на биологичното

разнообразие, опазване на почвите и осигуряване на екосистемни

услуги, включително НАТУРА 2000 и зелена инфраструктура;

� Приложение Общи индикатори за подкрепата от ЕФРР: Природа и

биоразнообразие: Площта на местообитанията с по-добър

консервационен статус (хектара)



� Приложение: Общи индикатори за цел Околна среда на ЕТС: 
Твърди битови отпадъци, Водоснабдяване, Пречистване на водите, 

Пропускливост на почвите, Природа и биоразнообразие

Европейско териториално сътрудничество

� Член 3 (Инвестиционни приоритети) в iii: опазване и

възстановяване на биологичното разнообразие, вкл. чрез зелена
инфраструктура;

Кохезионен фонд

� Приложение (Списък с общи индикатори за Кохезионния фонд): 
Природа и биоразнообразие

Междусекторни екологични въпроси (4) Биоразнообразие и НАТУРА 2000



Как ще се гарантира, че е отделен достатъчен финансов ресурс за
опазване на биологичното разнообразие и НАТУРА 2000 в Договорите за
партньорство?

	 Комисията подготвя работен документ за финансиране на НАТУРА 2000

	 Интегрирани проекти: напр. съчетаване на цели, свързани с природа и

климат в планове и програми

Как да подобрим мониторинга, оценката и избягването на въздействието

на инвестициите по Кохезионната политика върху природата и

биоразнообразието?

Предизвикателства (4) Биоразнообразие и НАТУРА 2000

[Чл. 8 Директивата за местообитанията изрично свързва осъществяването

на необходимите консервационни мерки с осигуряването на съфинансиране

от Европейския съюз]



Разпоредби на Общия регламент

� Приложение IV Предварителни условности и критерии за изпълнение:

6.1 Наличие на политика за определяне на цените на водата

6.2 Прилагане на Директивата за отпадъци

Междусекторни екологични въпроси (5) Води, отпадъци, почви, въздух

� Член 5 (Инвестиционни приоритети):
a) Справяне със значителните нужди от инвестиции в сектор отпадъци за

постигане изискванията на европейското екологично законодателство;

(b) Справяне със значителните нужди от инвестиции във водния сектор за

постигане изискванията на европейското екологично законодателство;

Европейски фонд за регионално развитие



� Твърди битови отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране (тона)

� Водоснабдяване: Допълнително население с подобрено водоснабдяване

� Пречистване на водите: Допълнително население с подобрено

пречистване на водите

� Пропускливост на почвите: Промяна в пропускливостта на почвите в

резултат на урбанистичното развитие (хектара)

Приложение Общи индикатори за финансирането от ЕФРР

Междусекторни екологични въпроси (5) Води, отпадъци, почви, въздух

� Приложение: Общи индикатори за цел Околна среда на ЕТС: Твърди

битови отпадъци, водоснабдяване, пречистване на водите, 
Пропускливост на почвите, Природа и биоразнообразие

Европейско териториално сътрудничество

Европейски фонд за регионално развитие



Член 3 (Инвестиционни приоритети):
i) Справяне със значителните нужди от инвестиции в сектор “отпадъци” за

постигане изискванията на европейското екологично законодателство;

ii) Справяне със значителните нужди от инвестиции в сектор “води” за

постигане изискванията на европейското екологично законодателство;

Кохезионен фонд

Междусекторни екологични въпроси (5) Води, отпадъци, почви, въздух



Междусекторни екологични въпроси (6) Устойчиво градско развитие

� ЕФРР подкрепя устойчивото градско развитие чрез стратегии, 
включващи интегрирани действия за справяне с икономическите, 

екологични, климатични и социални предизвикателства, които засягат

градските зони. 
В Договорите за партньорство държавите-членки трябва да изготвят списък

с градове, в които ще се изпълняват интегрирани действия за устойчиво

градско развитие, и индикативно годишно разпределение за тези действия

на национално ниво. Също така, държавите-членки трябва да изготвят

списък с градове, които ще участват в “платформата за градско
развитие”, инициатива за осигуряване изграждането на капацитет и

взаимодействие между градовете на ниво ЕС, която ще включва максимум

300 градове.

Европейски фонд за регионално развитие



Европейски фонд за регионално развитие

� Инвестиционни приоритети – член 5
Приоритет 6: (…); действия за подобряване на градската среда, 
включително възстановяване на стари замърсявания и намаляване

замърсяването на въздуха.

� Устойчиво градско развитие – член 7
Специфична подкрепа от ЕФРР за градовете и градското развитие. 

Най-малко 5% от ресурсите по линия на ЕФРР ще бъдат отделени за

интегрирани мерки за устойчиво градско развитие.

Европейски социален фонд

� Член 12.2: ЕСФ може да подкрепя устойчивото градско развитие чрез

стратегии, съдържащи интегрирани действия за справяне с икономическите, 

екологични и социални предизвикателства, които засягат градските зони, 

включени в договора за партньорство.

Междусекторни екологични въпроси (6) Устойчиво градско развитие



� Градовете в развитите региони не трябва ли да получават

финансиране за “базисна екологична инфраструктура" (към момента

изключена от ЕФРР)?

� “Наградата Зелена столица” (ГД “Околна среда”) е много успешна и

ще продължи да се присъжда в следващите години. Въпреки това, тя

не е в конкуренция или в противоречие с инициативата “Платформа за

градско развитие”. Ще се обсъди как двете да бъдат свързани.

Предизвикателства (6) Устойчиво градско развитие



Разпоредби на Общия регламент

� Приложение IV Предварителни условности (и критерии за

изпълнение): 10. Съответните заинтересовани страни получават

съдействие за подаването на заявления за проекти и за изпълняването и

управлението на избраните проекти.

Междусекторни екологични въпроси (7): Екологични НПО

European Social Fund

� Член 6.1: Включването на социални партньори и други заинтересовани

страни, по-конкретно неправителствени организации, в изпълнението на

оперативните програми (…), може да бъде под формата на глобални

субсидии (…).

� Приложение Общи индикатори за крайните продукти и индикатори за

резултат на инвестициите по линия на ЕСФ:
(2) Брой проекти напълно или частично изпълнени от социални партньори

или неправителствени организации.



Междусекторни екологични въпроси (8): Териториално сътрудничество

Европейско териториално сътрудничество

Какво е новото:

� Отделен регламент

� Увеличаване на финансовия ресурс (+30 %)

� Концентрация на програмите върху до 4 тематични цели

� Опростено управление на програмите (сливане на УО и СО)

� Улеснено създаване на Европейските групи за териториално

сътрудничество (ЕГТС)

� Приложението съдържа общи индикатори за цел Околна среда на

ЕТС: Твърди битови отпадъци, Водоснабдяване, Пречистване на

водите, Пропускливост на почвите, Природа и биоразнообразие



Европейско териториално сътрудничество

� Член 7.3 (съдържание на оперативните програми): Във всяка

оперативна програма се включва: i) описание на конкретните

действия за отчитане при подбора на операции на изискванията за

опазване на околната среда, ефективно използване на ресурсите, 

смекчаване на изменението на климата и адаптация към него, 
устойчивост при бедствия и превенция и управление на риска.

Междусекторни екологични въпроси (8): Териториално сътрудничество



Благодаря за вниманието!

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm


