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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



Стратегия

Европа

2020

Изграждане на по-
конкурентоспособ

на

нисковъглеродна

икономика, в
която ресурсите

се използват по

ефикасен и

устойчив начин

Опазване на

околната среда, 
намаляване на

емисиите и

предотвратяване

на загубата на

биоразнообразие

Възползване от

водещата позиция

на Европа в

разработването

на нови

екологични

технологии и

производствени

методи

Приоритет

1 на ОП: 
ВОДИ

Приоритет

2 на ОП: 
ОТПАДЪЦИ

Приоритет

3 на ОП: 
БИОРАЗНО

ОБРАЗИЕ и

НАТУРА

2000

Приоритет

4 на ОП: 
……………. ТЦ

11

ЕФРР – 2%

КФ - 98%

ЕФРР –
75%

ЕФРР –
21%

ЕФРР – 2%

КФ – 2%

ТЦ 6

ТЦ 6 

ТЦ 5 

ТЦ 6 

ТЦ 1 

ТЦ 6 

ТЦ 1 

ТЦ 5 



Приоритет 1 
на ОП: 
ВОДИ

Приоритет

2 на ОП: 
ОТПАДЪЦИ

Приоритет 3 на
ОП: 

БИОРАЗНООБРА

ЗИЕ и НАТУРА

2000

Приоритет 4 
на ОП: 

………………

Законодателство –
ВОДИ

7 Програма за действие в областта на околната среда (2013 -2020) на ЕС

БЛУПРИНТ за

опазване водите

на Европа

(до 2020)

Пътна карта за

ресурсно -
ефективна

Европа

(до 2020)

Стратегия за

биоразнообразие

то на ЕС

(до 2020)

План за

екоиновации

(до 2020)

КЛИМАТ

Стратегически планове, програми и др. 
документи и инициативи на ЕС за ПОС и ПИК

до 2020 г. 
Законодателство на ЕС за ПОС и ПИК

Законодателство –
ОТПАДЪЦИ

Законодателство –
БИОРАЗНООБРАЗИ

Е § НАТУРА 2000

Законодателство –
КЛИМАТ

Законодателство –
КАЧЕСТВО НА

ВЪЗДУХА

Европейско

партньорство за

иновации в

областта на

водите



Приоритет 1 
на ОП:
ВОДИ

Приоритет 2 
на ОП:

ОТПАДЪЦИ

Приоритет 3 
на ОП: 

БИОРАЗНО

ОБРАЗИЕ и

НАТУРА

2000

Приоритет

4 на ОП: 
……………

ИП – КФ: адресиране на значителните
нужди от инвестиции във водния

сектор за покриване на изискванията

на законодателството на ЕС в

областта на ОС

ТЦ 1: 
Засилване на

научно-
изследователската

дейност, 
технологичното

развитие и

иновациите

ТЦ 5: 
Насърчаване на

адаптацията към

изменението на

климата, 
превенция на

риска и

управление

ТЦ 6: 
Опазване на

околната среда и

насърчаване на

ресурсната

ефективност

ТЦ 11: 
повишаване на

институционалния

капацитет и

ефективна

публична

администрация

ИП – ЕФРР: адресиране на
значителните нужди от инвестиции в

сектор отпадъци за покриване на

изискванията на законодателството на

ЕС в областта на ОС

ИП – КФ: насърчаване на
инвестициите за адресиране на

специфични рискове, осигуряващи
устойчивост към бедствия и развитие

на системи за управление на бедствия

ИП – ЕФРР: насърчаване на
иновативни технологии, насочени към
подобряване опазването на ОС и РЕ в

сектори отпадъци, води, почви, 
въздух

ИП – ЕФРР: подкрепа за инвестиции за
адаптация към изменението на

климата.

ИП – ЕФРР: опазване и
възстановяване на биологичното

разнообразие и почвите, и
насърчаване на екосистемните услуги, 

вкл. Натура 2000 и зелена
инфраструктура

ИП – КФ: Укрепване на
институционален капацитет и

ефективността на публичната

администрация и публичните услуги, 
свързани с изпълнението на КФ

ИП – КФ: Укрепване на
институционален капацитет и

ефективността на публичната

администрация и публичните услуги, 
свързани с изпълнението на ЕФРР

Специфична цел: 
Опазване и подобряване

състоянието на водните

ресурси

Специфична цел: 
Устойчиво управление

на отпадъците за

ресурсно – ефективна и

зелена икономика

Специфична цел: 
Ограничаване и спиране

на загубата на

биологично

разнообразие

Специфична цел: 
………………….



Приоритетна

ос 1 на ОП: 

ВОДИ

Приоритетна

ос 2 на ОП: 

ОТПАДЪЦИ

Приоритетна

ос 3 на ОП: 

БИОРАЗНООБ

РАЗИЕ и

НАТУРА 2000

Приоритетна ос

4 на ОП: 

………………….

ВиК инфраструктура - над 2,000 е. ж. 

Система за мониторинг на водите

Информационна с-ма за управление на водите

Системи за ранно предупреждение

Системи за подобряване управлението на риска от

наводнения

Пилотна схема за екоиновации за водите

Инсталации за биоразградими и зелени отпадъци

Съоръжения за битови отпадъци

Събиране и транспортиране на битови отпадъци

Закриване и рекултивация на общински депа

Съоръжения за опасни битови отпадъци

Съоръжения за утайки от изградени ПСОВ

Съоръжения за оползотворяване на биогаз

Система електронно подаване на данни за УО

Пилотна схема за екоиновации за отпадъците

Видове и местообитания в ЗЗ - Н2000 в Черно море

Мониторинг на биоразнообразието

Мерки от НПРД по Натура 2000 (PAF)

Мониторинг, оценка и осъвременяване на НПРД

Информация и комуникация (стратегия) за Н2000

Мерки по планове за управление на ЗТ

Национална стратегия за чужди инвазивни видове

ПД за растителни и животински видове

Нагоя - информационна система за ГР



ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НАСОКИТЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
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Благодаря за вниманието! 


