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Прoграмиране за период 2014-2020 г. 
в областта на околната среда



Програмиране в сектор “ околна среда”

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

� Подготовка на секторна оперативна програма “Околна среда
2014-2020 г.”

� Разработване на насоки за интегриране на политиката по околна среда в
другите политики на страната;

� 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 (Prioritised Action Frameworks) 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”;

� 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 изменения в
климата

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



ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА ПРИ
ПРОГРАМИРАНЕТО НА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

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

� За тази цел УО на ОПОС започна процеса на разработване на Насоки за
интегриране на политиката по околна среда в регионалната политика

� Първа стъпка: Работна група в рамките на МОСВ, която ще извърши
преглед на наличните документи и ще предложи концепция;

� Втора стъпка: Свикване на междуведомствена работна група със следните
задачи: 

– Разработване на конкретни мерки свързани с околната среда, които
следва да бъдат включени в другите ОП;

– Разработване на ясни, конкретни и измерими „ зелени” критерии и
индикатори за прилагане на практика на хоризонталната политика по
устойчиво развитие.

� Насоките ще бъдат утвърдени от СКУСЕС и от министъра по управление
на средствата от ЕС и следва да бъдат използвани при разработването на
всички оперативни програми за периода 2014 – 2020 г.



Необходим финансов ресурс

3 630Общо

100Техническа помощ

200Ефективно използване на ресурсите и адаптация и
борба с изменения 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
(в млн. евро)

Приоритети в сектор “Околна среда”



� Одобряване от МС на тематичните цели, които ще се

финансират, списък на новите ОП, финансов ресурс и водещо

ведомство за всяка ОП: май 2012 г.
� 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 в регионалната политика: декември 2012 г. (най-
късно)

� Възлагане на предварителната оценка на бъдещата ОПОС, вкл. 
ЕО – октомври 2012 г;

� Подготовка и изпращане на бъдещата ОП в ЕК: юни 2013 г.

Предстоящо



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

БлагодаряБлагодаря ВиВи заза вниманиетовниманието!!


