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РАЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ

� Разработени от ВРГ в МОСВ в периода април – октомври 2012 г.

�Междуведомствено съгласуване и одобрение от СКУСЕС:

октомври – декември 2012 г.

� Представени на ЕК: януари/февруари 2013 г.

� Одобрени от МС: март 2013 г.

Публикувани:

� http://ope.moew.government.bg(раздел „Програмиране 2014-2020 г.”)

� http://eufunds.bg (раздел “Околна среда”)



ЦЕЛ И ОБХВАТ (1)

� Насоките имат за цел да дадат стратегическа насоченост за УО при

процеса на програмиране на периода 2014 – 2020 г.

� Обхващат етапа на подготовка на ОП, като дават основна правна
рамка и представят анализ на институционалните механизми за

прилагане на политиките въз основа на натрупания до момента опит

като идентифицират:

• мерките, които са приоритетно необходими за реализация на

ПОС и ПИК, с акцент върху необходимите за изпълнение на
законодателни изисквания и дейности, допустими за

финансиране от ЕСИФ;

• ОП, които да финансират мерките чрез ЕСИФ;

• демаркационни линии между ОП за мерките от една и съща

група;  



ЦЕЛ И ОБХВАТ (2)

Мерките са основно за изпълнение на: 

� ТЦ 4:  подкрепа за ниско – въглеродна икономика

� ТЦ 5: насърчаване на адаптирането към изменението на климата и

превенцията на риска

� ТЦ 6:  опазване на ОС и насърчаване на ресурсната ефективност

� ТЦ 7:  насърчаване на устойчивия транспорт

� ТЦ 11: повишаване на административен капацитет и ефективна
публична администрация; 



ЦЕЛ И ОБХВАТ (3)

Идентифицирани са 6 области на интервенции за интеграция на ПОС и

ПИК във фондовете към ОСР за 2014 – 2020 г.:

�Мерки за по-добро управление на водите;

�Мерки за по-добро управление на отпадъците;

�Мерки за енергийната ефективност и ВЕИ;

�Мерки за подобряване качеството на въздуха и намаляване емисиите
на парникови газове;

�Мерки за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, 
включително мрежата НАТУРА 2000;

�Мерки за укрепване на административен капацитет и за техническа
помощ.



ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАСОКИТЕ

1.Национална мрежа от компетентни органи по ОС и от УО

на ОП – да се създаде и функционира като координатор на
всички УО и ОП (подобна мрежа има на ниво ЕС);

2.Предварителни оценки на ОП;

3.Екологични оценки (за ОП съгласно решението за

преценка на необходимостта от извършване на ЕО);



ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ

� Секция 3 от образеца на ОП (Описание на дейностите) включва
(1) Водещи принципи при избора на операции и (2) Индикатори. За
тези, свързани с ПОС и ПИК, предлагаме:

• Изготвяне на предложения за водещи принципи и

индикатори (специфични за отделните ОП, съгл. обхвата
на приоритетите) - в рамките на мрежата от компетентни
органи по ОС и УО;

• Разглеждане и съгласуване - в рамките на тематичните
РГ за изготвяне на ОП;

• Подкрепа от консултантските екипи за предварителна

оценка на ОП и/или за екологична оценка на ОП.

� Подготовка през 2013 г. на проект на “Насоки за интеграция на
ПОС и ПИК във фондовете на КП, ОСП, и ОПР за 2014 - 2020 г. –
фаза „Изпълнение на ОП и СП”.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


