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ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ
(чл. 9 от проекта на Общ регламент)

• научноизследователска дейност и иновации;
• информационни и комуникационни технологии;
• конкурентноспособност на малките и средни предприятия;
• преминаване към нисковъглеродна икономика;
• адаптация към изменението на климата и превенция и

управление на риска;
• опазване на околната среда и ефективност на ресурсите;
• устойчив транспорт и премахване на участъците с недостатъчен

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

публична администрация.



ПРОГРАМИРАНЕ В СЕКТОР “ОКОЛНА СРЕДА”

Амбициозната задача, която МОСВ си поставя за новия
програмен период:

� Подготовка на секторна оперативна програма за околна среда

2014-2020 г. (ПМС№ 5/18.01.2012 г.; РМС№ 328/25.04.2012 г.)

� Разработване на насоки за интегриране на политиката по околна
среда във фондовете от ОСР;

� Създаване на правила, които да подпомогнат ефективното
изпълнение на кохезионната политика в сектор “ околна среда” –
опростяване, аутсорсинг, законодателни промени, схеми за
държавна помощ, окрупняване на проектите, project pipeline.



ИНДИКАТИВНИ ПРИОРИТЕТИ НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 

г.”

� Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води и изпълнение на мерки, заложени в плановете за
управление на риска от наводнения;

� Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, 
включително НАТУРА 2000, вкл. изпълнение на заложените
мерки в Националната приоритетна рамка от мерки за опазване
или възстановяване на благоприятното природозащитно
състояние на приоритетни типове естествени местообитания и
приоритетни видове (вкл. поддържане и подобряване състоянието
на екосистемите и предлаганите от тях услуги чрез изграждане на
„ зелена инфраструктура”;



ИНДИКАТИВНИ ПРИОРИТЕТИ НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 

г.”

� Подобряване управлението на отпадъците, вкл. мерки насочени
към повишаване процента на повторното
използване/рециклиране на отпадъци – предвидени за
изпълнение основно чрез финансови инструменти (инженеринг);

� Ефективно използване на ресурсите и адаптация и борба с
измененията на климата;

� Разработване на стратегически документи на национално ниво и
на съответните прилагащи документи (ръководства, 
методически указания).



ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА ВЪВ
ФОНДОВЕТЕ ОТ ОСР

� Интегрирането на политиката по околна среда е задължение на
държавите-членки (чл. 8 от проекта на общ регламент за фондовете
от ОСР);

� УО на ОПОС започна процеса на разработване на Насоки за
интегриране на политиката по околна среда при програмирането за
периода 2014 – 2020;

� Работна група в рамките на МОСВ извърши преглед на наличните
документи. В резултат бе предложена концепция с идентифицирани
приоритетни мерки, свързани с околната среда, които да бъдат
финансирани от 5-те фонда. В координация с компетентни
ведомства тези мерки ще бъдат уточнени, остойностени и
съобразени с други механизми, инициативи или инструменти;

� Насоките ще бъдат утвърдени от СКУСЕС и от Министерския съвет
и следва да бъдат използвани при разработването на всички
програми за периода 2014 – 2020 г.;



НЕОБХОДИМФИНАНСОВ РЕСУРС

3 630Общо

100Техническа помощ

200Ефективно използване на ресурсите, адаптация и
борба с промените в климата

600Подобряване управлението на битовите отпадъци

30Хоризонтални мерки

200Oпазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, вкл. НАТУРА 2000

2 500Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води

Нужди

(млн. евро)
Приоритети в сектор “Околна среда”



� Създаване на работна група за разработване на предложение за
ОП “Околна среда 2014 – 2020 г.”: юни 2012 г.

� Разработване на проект на Насоки за интегриране на политиката
по околна среда при програмирането за периода 2014 – 2020 г.: 
декември 2012 г. и периодично актуализиране

� Възлагане на предварителната оценка на проекта на ОП “Околна
среда 2014 – 2020 г.”, вкл. екологична оценка: октомври 2012 г.

� Подготовка и изпращане на проекта на ОП “Околна среда 2014 –
2020 г.”в ЕК: юни 2013 г.

ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ



НЕОБХОДИМИ ПАРАЛЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

� Постоянно следене и самооценка на Приложение 4 от проекта на
общ регламент относно предварителни условности:

1. Превенция и управление на риска: Наличие на национални или

регионални оценки на риска за целите на управлението на

бедствията, които вземат под внимание приспособяването към

изменението на климата;
2. Наличие на а) политика за определяне на цените на водата, 

която осигурява на потребителите подходящи стимули да

използват водните ресурси ефективно и б) адекватен принос на

различните потребители на вода към възстановяването на

разходите за водни услуги на равнище, определено в одобрения

план за управление на речни басейни за инвестиции, 
подкрепени от програмите;  



НЕОБХОДИМИ ПАРАЛЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

3. В сектор “ отпадъци”: Насърчаване на икономически и

екологично устойчиви инвестиции в сектора на отпадъците, по-
конкретно чрез разработването на планове за управление на

отпадъците в съответствие с Директива 2008/98/ЕО относно

отпадъците и с йерархията на отпадъците; 

4. Наличие на уредба за ефективното прилагане на

законодателството на Съюза относно околната среда, свързано с

ОВОС и СООС;



ОПЕРАТИВНАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМАПРОГРАМА ““ОКОЛНАОКОЛНА СРЕДАСРЕДА 2007 2007 –– 2013 2013 гг..””
www.ope.moew.government.bg

БлагодаряБлагодаря заза вниманиетовниманието!!


