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1. Прецизиране на текстовете

• по отношение броя на символите

• по отношение изискванията съгласно образеца на програма

2. Демаркация на дейностите

2.1.Финансов Механизъм на ЕИП:

• приоритетна ос 1 „Води“

• приоритетна ос 3 „Биологично разнообразие и Натура 2000“

2.2.ОП„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ (МИЕ)

• екоиновации

3. Приоритетна ос 4 „Подкрепа за ПОС и ПИК при прилагане
на ЕСИФ“

4. Техническа помощ за подготовка на проекти по
приоритетни оси 1, 2, 3 и 4

ОСНОВНИ РАЗЛИКИ С ВАРИАНТ 1(февруари 2013)

2



ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ВОДИ“ (1)

1. Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации над 10,000
екв. ж. и с над 2,000 екв. ж.

Бенефициенти: Общини, с възможност на по-късен етап

Асоциации по ВиК, ВиК Оператори, ПУДООС

2. Доизграждане на системите за мониторинг на водите

• Мониторинг на количественото състояние на водите
- проучване за оценка на точните нужди
- реално доизграждане/оптимизиране на мрежите за мониторинг

Бенефициенти:МОСВ (Дирекция „Управление на водите“)

• Мониторинг на качеството на водите
- проучване за оценка на точните нужди
- реално доизграждане/оптимизиране на мрежите за мониторинг

Бенефициенти:МОСВ – ИАОС

• Мониторинг на морските води и морска околна среда
Бенефициенти:МОСВ (дирекция „Управление на водите“)
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3. Създаване на оперативен Национален център за управление на
водите в реално време и предупреждение при наводнения и
засушаване

Бенефициенти: МОСВ (Дирекция „Управление на водите“)

4. Схема за екоиновации в сектор води
Бенефициенти: МСП, чийто основен предмет на дейност е
свързан с управление на водите и/или превенция и управление
на риска от наводнения и засушаване (с прилагане на финансови
инструменти)

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ВОДИ“ (2)
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• Разширяване/подновяване Оптимизиране на системите за

събиране и транспортиране на битови отпадъци, като

приоритет са общинските системи за разделно събиране на

биоразградими отпадъци;

• Изграждане на центрове за повторна употреба, поправка и

подготовка за повторна употреба;

• Изграждане на инсталации за предварително третиране

(сортиране, сепариране) на битови отпадъци, вкл.

изграждане или подобрения на изградени площадки за

безвъзмездно предаване на разделно събрани битови

отпадъци от домакинствата;

• Осигуряване устойчиво управление на негодни за употреба

пестициди;

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“ (1)
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• Изграждане на инсталации за временно съхранение и
предварително третиране (сортиране, сепариране) на
опасни отпадъци от потока битови отпадъци (само на
площадките, на които са разположени инсталации за
предварително третиране или на площадките за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата);

• Изграждане на съоръжение за третиране на опасни
отпадъци в България;

• Изграждане на други инсталации/обекти/съоръжения/
системи за оползотворяване и/или обезвреждане на битови
отпадъци;

• Реконструкция, обновяване и доизграждане на съоръжения
за обезвреждане на болнични отпадъци;

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“ (2)
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• Поетапно закриване и рекултивация на общински депа за
неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните
изисквания;

• Изграждане на съпътстваща инфраструктура към
инсталациите (напр. електроснабдяване, довеждащ път,
водоснабдяване), която обслужва само изгражданите
обекти;

Бенефициенти: общини; регионални сдружения за
управление на отпадъците; оползотворяващи
организации за отпадъци от опаковки и МСП от сектор
„отпадъци“ юридически лица (за дейностите, за които
ще се прилагат финансови инструменти); ПУДООС.

• Схема за екоиновации в сектор отпадъци

Бенефициенти: МСП, чийто основен предмет на
дейност е свързан с управление на отпадъците (с
прилагане на финансови инструменти)

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“ (3)
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ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

И НАТУРА 2000“ (1)

1. Мерки за Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка
за действие по Натура 2000 (НПРД) след определяне на
необходимите консервационни мерки съгласно чл. 6 от Директива
92/43/ЕИО и мерки за предотвратяване на бъдещи негативни
влияния върху ЗЗ от мрежата Натура 2000, включително (но не само):
1.1. Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за действие по

Натура 2000 (PAF)

• подкрепа за обявяване на Защитени зони по Натура 2000

• извършване, при необходимост, на допълнителни проучвания и
изследвания за защитените зони по Директива 92/43/ЕИО

• опазване, поддържане и възстановяване на видове и местообитания
от мрежата Натура 2000, съгласно ПУЗЗ (и обхвата на ОПОС), опазващи
и възстановителни и др. дейности, мерки във по отношение на влажни
зони, които попадат в мрежата Натура 2000 за опазване, поддържане и
възстановяване, вкл. и напр. мерки за естествено задържане на
водите, изграждане на зелена инфраструктура, дейности по
поддържане на услугите, предоставяни от екосистемите, попадащи в
обхвата на мрежата Натура 2000 8



ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

И НАТУРА 2000“ (2)

• дейности по управление на ЗЗ от мрежата Натура 2000 (съгласно
одобрени ПУЗЗ), като например:

• преглед и осъвременяване на Националната приоритетна рамка за
действие по Натура 2000

• разработване/актуализация на ПУЗТ за защитени територии
(национални паркове, природни паркове, поддържани резервати и
защитени местности, чийто предмет на опазване са влажни зони),
които са в обхвата на територията на ЗЗ от мрежата Натура 2000, и
изпълнение на мерки, заложени в тях, които се отнасят до:

• мерки от НПРД, свързани с инвазивните чужди видове

1.2. ● проучване на разпространението, оценка на състоянието и опазване
на видове и местообитания в ЗЗ от Натура 2000 в акваторията на
Черно море

1.3. ● система за мониторинг на биоразнообразието

1.4. ● изпълнение на информационни и комуникационни мерки за мрежата
Натура 2000 (вкл. такива от НИКС за мрежата Натура 2000) 9



ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

И НАТУРА 2000“ (3)

• анализи и проучвания на природозащитното състояние, целящи
поддържане и обогатяване на базата от познания за биологичното
разнообразие, които да подкрепят политиката в тази област със
съвременни научни данни и информация

2. Изпълнение на мерки, свързани с подобряване на знанията за
екосистемите и техните услуги, съгласно произтичащи от Стратегията
на ЕС за биоразнообразието към 2020 г. и националното
законодателство

2.1. Изпълнение на мерки за борба с инвазивните чужди видове

2.2. Изграждане на информационна система за генетичните ресурси и
традиционни знания за тях

2.3. Подобряване на знанията за екосистемните услуги

Бенефициенти: структури на МОСВ (дирекция „НСЗП“) и МЗХ, ИАОС,
НПО и други структури, отговорни за ЗЗ от мрежата НАТУРА 2000,
общински администрации (чрез ОИЦ), общини, ПУДООС, Областни
информационни центрове – за изпълнението на мерки от НИКС 10



ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ПОДКРЕПА ЗА ПОС И ПИК ПРИ

ПРИЛАГАНЕ НА ЕСИФ“

1. Дейности за подпомагане управлението на водите

2. Дейности за подпомагане управлението на отпадъците

3. Дейности за подпомагане политиката в областта по опазване на
биологичното разнообразие и НАТУРА 2000

4. Дейности за подпомагане други ПОС и ПИК, които ще допринесат
за ефективното изпълнение на СП и останалите ОП-ми, съгл.
Насоките за интегриране на ПОС и ПИК

Бенефициенти: институции/звена/структури, отговорни за
формиране, прилагане и изпълнение на ПОС и ПИК; общини (за
разработване на Общински програми в сектор „околна среда“ и
„изменение на климата“)

5. Дейности, насочени към насърчаване на устойчивото развитие,
включително в градска среда

Бенефициенти: институции/звена/структури, отговорни за
формиране, прилагане и изпълнение на ПОС и ПИК; физически и
юридически лица 11



1. Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа
за управлението и изпълнението на ОП

2. Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа
за публичност и популяризиране на ОП

3. Дейности, насочени към укрепване капацитета на институциите,
отговорни за прилагането на политиката по опазване на околната
среда

4. Дейности, насочени към „затваряне“ на програмния период
2007–2013

Бенефициенти: Управляващият орган; структури, отговорни
за управлението, изпълнението на ОПОС, както и такива, отговорни
за приключване на програмния период 2007 – 2013 г.;
бенефициенти, идентифицирани в рамките на приоритетни оси 1, 2
и 3.

ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“
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С.4. Интегриран подход за териториално развитие

• Насърчаване изпълнението на проекти в по-слабо развитите
райони
• Подход „водено от общността местно развитие“ чрез МИГ
• Съгласуваност с интегрираните планове за градско
възстановяване и развитие, Дунавската стратегия и Стратегията за
Черно море

С.7. Отговорни звена и роля на партньорите

С.8. Координация между ЕСИФ и другите финансиращи
инструменти

С.9. Предварителни условия

С.10. Намаляване на административната тежест

С.11. Хоризонтални принципи

СЕКЦИИ НА ОПОС 2014-2020 – 4 до 11
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Управляващ орган на ОПОС 2007-2013 г.
programming@moew.government.bg

ope@moew.government.bg

www.ope.moew.government.bg

14


