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№

Наименование
на
процедурата

Цели на
Начин на
предоставяната провеждане на
БФП2 по
процедурата
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС № 162
от
2016 г.

Извър Общ размер
шване на БФП по
на процедурата
предва
(лв.)
рителе
н
подбор
на
концеп
ции за
проект
ни
предло
жения3

Допустими
кандидати

Примерни
допустими дейности

Категории
допустими
разходи4

Максимален
Дата на
Краен срок
Представлява ли
Размер на БФП за
% на съобявяване на за подаване процедурата/част от нея7
проект (лв.)8
финансиране процедурата5 на проектни
минимална минимал максима
предложения държавна
помощ9
помощ10
ен
лен
6

Приоритетна ос 1 „Води“

1.

Изграждане на
ВиК
инфраструктура

Увеличаване
броя на
агломерациите
в съответствие
с изискванията
на Директива
91/271/ЕИО
относно
пречистване на
отпадъчни
води от
населените
места и на
Директива
98/83/ЕО за
качеството на
водите
предназначени

Процедура
чрез
директно
предоставяне

не

1 550 000
000

ВиК
оператори и
Столична
община

- Проектиране
/изграждане/рехабил
итация/
реконструкция на
съоръжения за
пречистване на
отпадъчните води,
вкл. на съоръжения
за третиране на
утайки;
- Проектиране
/изграждане/реконст
рукция/
рехабилитация или
подмяна на
канализационни
мрежи и съоръжения

- Разходи за
СМР;
- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;
- Разходи за

Въз основа
на АРП на
проектите
и
становище
по
отношение
на
законодателството
за
държавните помощи

Трето/
четвърто
тримесечие
на 2017 г.

Първо/
второ
тримесечие на
2018 г.

Уточняване на
приложимия режим
на
държавни
помощи от
МРРБ,
като
отговарящо за
политиката в
отрасъл
ВиК, след
което се
съгласува
с МФ по

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.

нп

Въз
основа
на
АРП
на
проектите и
становище
по
отношение
на
законо
дателството
за държавни

1 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите,
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
2 Безвъзмездна финансова помощ.
3 Отбелязва се „да“ или „не“.
4 Посочените категории допустими разходи са индикативни.
5 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
6 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
7 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“.
8 Ако е приложимо.
9 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
10 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).

за консумация
от човека

към или от ПСОВ с
цел приоритетно
осигуряване на
екологосъобразни и
икономически
ефективно
функциониране на
ВиК системите;
- Проектиране
/изграждане/
реконструкция/
рехабилитация на
водоснабдителни
мрежи и съоръжения,
вкл. ПСПВ,
резервоари и
помпени станции;

провеждане и
участие в
мероприятия;

реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.11

- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.

те
помощи

- Проектиране
/изграждане на
съпътстваща
инфраструктура
(напр.
електроснабдяване,
път,
водоснабдяване),
която обслужва само
изгражданите
обекти.

Доизграждане на
мрежите за
мониторинг на
количеството на
водите

2

Доизграждане
и/или
оптимизиране
на мрежите за
мониторинг на
количеството
на водите за
постигане на
съответствие с
изискванията
на
европейското и
националното
законодателство

- Дейности по
доизграждане и/или
оптимизиране на
мрежите за
мониторинг на
количеството на
подземните и
повърхностните
води;
Процедура
чрез
директно
предоставяне

не

15 000 000

Дирекция
„Управление
на водите“,
МОСВ

- Дейности по
закупуване на уреди
за измерване на
място;
- Дейности за
провеждане и
участие в
мероприятия;
- Дейности за
подготовка на
проекта.

- Разходи за
СМР;
- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;

100 %

Първо
тримесечие
на 2017 г.

Първо/
второ
тримесечи
е на 2017 г.

не

не

нп

15 000
000

- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;
- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и

11

Обявяването на процедурата ще се съобрази с уточнения режим на държавни помощи .

2

разходи за
информация и
комуникация
на проекта.
- Проучване на
химичното състояние
на подземните водни
тела и оценка на
въздействието от
човешката дейност
върху тях;
- Планиране и
проектиране на
разширяването
(оптимизацията) на
мониторинговата
мрежа;

3

Доизграждане
и/или
оптимизиране на
мрежите за
контролен и
оперативен
мониторинг на
химичното
състояние на
подземните води

Подобряване
на
мониторинга
на качеството
на подземни
води

Процедура
чрез
директно
предоставяне

не

15 000 000

ИАОС

- Проучване в
процеса на
изграждане на
съоръжения за
подземни води,
подготовка на
документация за
проучването и
изграждане на нови
мониторингови
пунктове или
възстановяване на
съществуващи във
водни тела, повлияни
или в риск да бъдат
повлияни от
човешката дейност,
както и в
трансгранични водни
тела, вкл.
ограждането им, и
при необходимост,
проектиране и
изграждане на
инфраструктура за
осигуряване на
достъп само до
пунктове за целите
на мониторинга;

- Разходи за
СМР;
- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;
- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;
- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.

100%

Първо
тримесечие
на 2017 г.

Първо/
второ
тримесечи
е на 2017 г.

не

не

нп

15 000
000

- Оборудване на
съществуващи и на
новоизградени
пунктове за
мониторинг на
подземните води с
устройства за
измерване,
автоматично
съхранение и/или
предаване на данните

3

вкл. закупуване на
преносимо
оборудване за
измерване на място и
за прочерпване на
сондажи ;
- Дейности за
подготовка на
проектна;
- Дейности за
провеждане и
участия в
мероприятия със
заинтересованите
страни по проекта.
- Проектиране
/изграждане/рехабили
тация/реконструкция
на съоръжения за
пречистване на
отпадъчните води,
вкл. на съоръжения за
третиране на утайки;

Регионален
инвестиционен
ВиК проект за
обособената
територия на
„ВиК” ЕООД
Смолян

4

Прилагане на
регионален
подход при
изпълнение на
инвестиции
във ВиК
инфраструктура,
финансирани
по Оперативна
програма
„Околна среда
2014-2020 г”

Процедура
чрез
директно
предоставяне

не

70 000 000

„Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД Смолян

- Проектиране
/изграждане/реконстру
кция/рехабилитация
или подмяна на
канализационни
мрежи и съоръжения
към или от ПСОВ с
цел осигуряване на
екологосъобразни и
икономически
ефективно
функциониране на
ВиК системите;
- Проектиране
/изграждане/реконстру
кция/рехабилитация
на водоснабдителни
мрежи и съоръжения,
вкл. ПСПВ;
- Проектиране
/изграждане на
съпътстваща
инфраструктура
(напр.
електроснабдяване,
път,
водоснабдяване),
която обслужва само
изгражданите

12

- Разходи за
СМР;
- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;
- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;
- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.

Въз основа
на АРП на
проекта

Второ/
Трето
тримесечие
на 2017 г.

Трето/
Четвърто
тримесечие на
2017 г.

Уточняване на
приложимия режим
на
държавни
помощи от
МРРБ,
като
отговарящо за
политиката в
отрасъл
ВиК, след
което се
съгласува
с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.12

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.

нп

Съглас
но
АРП
на
проект
аив
зависи
мост
от
станов
ище по
отнош
ение
на
законо
дателс
твото
за
държа
вните
помощ
и

Обявяването на процедурата ще се съобрази с уточнения режим на държавни помощи.

4

обекти.
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“
- Проектиране и
изграждане на
анаеробни
инсталации за
разделно събрани
биоразградими
отпадъци;

5

6

Проектиране и
изграждане на
анаеробни
инсталации за
разделно
събрани
биоразградими
отпадъци

Проектиране и
изграждане на
инсталация за
комбинирано
производство на
енергия в София
с
оползотворяване
на RDF – трета
фаза на
интегрирана
система от
съоръжения за
третиране на
битовите
отпадъци на
Столична
община

13

Намаляване на
количеството
депонирани
битови
отпадъци чрез
осигуряване на
допълнителен
капацитет за
разделно
събиране и
рециклиране
на
биоразградими
отпадъци

Процедура
чрез
директно
предоставяне

не

91 500 000

РСУО Русе,
РСУО
Бургас и
РСУО
Благоевград,
определени
въз основа
на
предварително проучване
и потвърден
интерес от
регионите

- Проектиране и
изграждане на
съпътстваща
инфраструктура
(напр.
електроснабдяване,
път,
водоснабдяване),
която обслужва само
изгражданите
обекти;

- Разходи за
материални
активи;

- Осигуряване на
необходимото
оборудване,
съоръжения и
техника за разделно
събиране на
биоразградими
отпадъци, в т.ч. и на
съдове за събиране
на биоотпадъците
при източника на
образуване и на
специализирани
транспортни
средства.

- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за

- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;

организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.

- Разходи за
СМР;

Осигуряване
на
допълнителен
капацитет за
оползотворяване на битови
отпадъци с
добив на
енергия

Процедура
чрез
директно
предоставяне

не

Общият
размер на
БФП по
процедура
та ще бъде
определен
въз основа
на АРП на
проекта.13

Столична
община
с партньор
„Топлофикация
София“ ЕАД

Проектиране и
изграждане на
инсталация за
комбинирано
производство на
енергия в София с
оползотворяване на
RDF, включително и
довеждаща
инфраструктура

нп

Съглас
но
АРП
на
проект
аи
станов
ище по
отнош
ение
на
законо
дателс
твото
за
държа
вните
помощ
и, но
не
повече
от 30
500
000 лв.
на
проект

нп

Размер
ът на
БФП
за
проект
а ще
бъде
опреде
лен
въз
основа
на
АРП
на
проекта

- Разходи за
СМР;

- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;
- Непреки
разходи – в т.ч.

Въз основа
на АРП на
проектите
и
становище
по
отношение
на
законодателството
за
държавните помощи

Макс. % на
съфинансиране ще
бъде
определен
въз основа
на АРП на
проекта и
след
анализ за
приложимостта на
законодателството
за
държавни
помощи,

Първо/
второ
тримесечие
на 2017 г.

Трето/
четвърто
тримесечие
на 2017 г.

12 месеца
от датата
на
публикува
не на
обявата за
общини от
РСУО
Бургас;
20.10.2017
г. за
общини от
РСУО
Благоевград;
30.04.2018
г. за
общини от
РСУО Русе

Първо/
второ
тримесечие на
2018 г.

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.

Възможно
е да се
прилагат
правилата
за
държавни
помощи,
като това
ще бъде
определено на база
анализ за
приложимостта на
законодателството
за
държавни

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.

не

Индикативната стойност на проекта е в размер на 284 204 939 лв. без ДДС.

5

разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.

7

8

Проектиране и
изграждане на
компостиращи
инсталации за
разделно
събрани зелени
и/или
биоразградими
отпадъци

Втора
комбинирана
процедура за
проектиране и
изграждане на
компостиращи
инсталации и на
инсталации за
предварително
третиране на
битови отпадъци

Намаляване на
количеството
депонирани
зелени и/или
биоразградими
битови
отпадъци чрез
разделното им
събиране и
рециклиране

Намаляване на
количеството
депонирани
битови
отпадъци чрез
осигуряване на
допълнителен
капацитет за
предварително
третиране на
битови
отпадъци и за
разделно
събиране и
рециклиране
чрез
компостиране
на разделно
събрани зелени
и /или
биоразградими
отпадъци.
Осигуряване
на
необходимото
оборудване и
на съоръжения

Процедура
чрез
директно
предоставяне

не

50 000 000

Общини от
РСУО,
определени
въз основа
на анализ

- Проектиране и
изграждане на
компостиращи
инсталации за
разделно събрани
зелени и /или
биоразградими
битови отпадъци,
включително и
довеждаща
инфраструктура;
- Осигуряване на
необходимото
оборудване и на
съоръжения и
техника за разделно
събиране на зелени и
биоразградими
битови отпадъци.

Процедура
чрез
директно
предоставяне

не

35 000 000

Общини от
РСУО
Шумен,
Асеновград,
Златица и
Елхово

- Проектиране и
изграждане на
компостиращи
инсталации за
разделно събрани
зелени и /или
биоразградими
битови отпадъци и за
проектиране и
изграждане на
инсталации за
предварително
третиране на битови
отпадъци;
- Изграждане на
довеждаща
инфраструктура
(напр.
електроснабдяване,
път,
водоснабдяване),
която обслужва само
изгражданите
обекти;
- Осигуряване на
необходимото
оборудване и на

планиран
за извършване от
Джаспърс

помощи,
планиран
за извършване от
Джаспърс

- Разходи за
СМР;
- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;

Въз основа
на АРП на
проекта

Трето
тримесечие
на 2017 г.

- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.

Два срока
за
кандидатст
ване: 3
месеца от
датата на
публикува
не на
обявата и 9
месеца от
датата на
публикува
не на
обявата

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.

3 месеца
от датата
на
публикува
не на
обявата

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.

Съглас
но
АРП
на
проект
ите

Съглас
но
АРП
на
проект
ите и
спрямо
вид и
капаци
тет на
инстал
ациите

Съглас
но
АРП
на
проект
ите

Съглас
но
АРП
на
проект
ите и
спрямо
вид и
капаци
тет на
инстал
ациите

- Разходи за
СМР;
- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.

Въз основа
на АРП на
проекта

Трето/
четвърто
тримесечие
на 2017 г.

6

и техника за
разделно
събиране на
зелени и
биоразградими
битови
отпадъци.

9

Завършване на
проект
"Прилагане на
децентрализиран
модел за
управление на
био-отпадъците в
един от
регионите за
управление на
отпадъци в
България, вкл.
изграждане на
необходимата
техническа
инфраструктура
– система за
разделно
събиране и
съоръжение за
рециклиране на
събраните биоотпадъци"

съоръжения и
техника за разделно
събиране на зелени и
биоразградими
битови отпадъци, в
т.ч. и на съдове за
събиране на
биоотпадъците при
източника на
образуване и на
специализирани
транспортни
средства.
- Разходи за
СМР;

Намаляване на
количеството
депонирани
зелени и/или
биоразградими
битови
отпадъци чрез
разделното им
събиране и
рециклиране

Процедура
чрез
директно
предоставяне

не

2 500 000

Общини от
РСУО
Севлиево

- Изграждане на 2
компостиращи
инсталации за
разделно събрани
зелени и /или
биоразградими
битови отпадъци,
включително и
довеждаща
инфраструктура;

- Разходи за
материални
активи;

- Осигуряване на
необходимото
оборудване и на
съоръжения и
техника за разделно
събиране на зелени и
биоразградими
битови отпадъци.

- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.

- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;

Въз основа
на АРП на
проекта

Трето/
четвърто
тримесечие
на 2017 г.

3 месеца
от датата
на
публикува
не на
обявата

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.

Първо
тримесечие
на 2017 г.

Трето
тримесечие на
2017 г.

не

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.

не

Съглас
но
АРП
на
проект
ите

2 500 0
00

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“
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Повишаване на
информираността на
заинтересованите страни за
мрежата Натура
2000

Организация
на различни
видове
събития с
цел
повишаване
на информираността на
заинтересова
ните страни
за мрежата
Натура 2000

Процедура
чрез директно
предоставяне

не

4 300 000

Дирекция
„Национална
служба за
защита на
природата“ в
МОСВ

- Провеждане на три
национални
информационни
кампании за
представяне на
ползите, които
предоставя мрежата
Натура 2000;
- Провеждане на
форуми по актуални
теми, свързани с
мрежата Натура
2000;
- Актуализиране на
НПРД.

- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;
- Разходи за
персонал;
- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;
- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за

100 %

нп

4 300 000

7

информация и
комуникация
на проекта.
- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;

11

Определяне и
допълване на
мрежата от
морски защитени
зони

Завършване
фазата
на
изграждане
на мрежата
Натура 2000

Процедура за
директно
предоставяне

не

11 734 980

Дирекция
„Национална
служба за
защита на
природата“ в
МОСВ

Картиране
и
определяне
на
природозащитното
състояние на видове
и местообитания в
морски
защитени
зони

- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;

100%

- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;

Първо
тримесечие
на 2017 г.

Второ/
трето
тримесечие на
2017 г.

не

6 месеца
от
обявяване
на
насоките

Предстои
да бъде
уточнено
в процеса
на
съгласува
не с МФ
по реда
на
Наредба
№ 4 от
22.07.201
6 г.

не

нп

11 734 980

нп

60 евро за
хектар и
в
зависимос
т от
мерките,
посочени
в
проектите

- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.
- Разходи за
СМР;
- Дейности, свързани
с подготовката на
проектното
предложение;
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Подобряване на
природозащитно
то състояние на
видове от
мрежата Натура
2000 чрез
подхода ВОМР

Подобряване
на
природозащитното
състояние на
видове от
мрежата
Натура 2000

Процедура
чрез подбор на
проекти

не

34 910 789

ЮЛНЦ,
общини

- Дейности за
подобряване на
природозащитното
състояние на видове
в мрежата Натура
2000;
- Информационни
дейности и дейности
за въвличане на
заинтересованите
страни, свързани с
изпълнение на
консервационни
мерки.

- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;
- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;

100 %

Насоките се
обявяват от
МИГ/МИРГ

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуване
с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016 г.

- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за

8

организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.
- Разходи за
СМР;

13

Подобряване на
природозащитно
то състояние на
видове и типове
природни
местообитания
на територията
на мрежата
Натура 2000,
попадащи в
национални
паркове,
природни
паркове и
поддържани
резервати

Подобряван
е на
природозащ
итното
състояние
на видове и
типове
природни
местообитан
ия на
територията
на мрежата
Натура
2000,
попадащи в
национални
паркове,
природни
паркове и
поддържани
резервати

- Разходи за
материални
активи;
Дейности
за
подобряване
на
структурата
и
функциите
на
горските природни
местообитания
Процедура
чрез директно
предоставяне

Не

41 072 430

ДНП, ДПП и
РИОСВ

Дейности
за
изграждане/рехабили
тация/реконструкция
на инфраструктура,
необходима
за
възстановяване
на
природни
местообитания
и
видове.

- Разходи за
услуги;

6 месеца
от датата
на
публикува
не на
обявата

Предстои
да бъде
уточнено
в процеса
на
съгласува
не с МФ
по реда
на
Наредба
№ 4 от
22.07.
2016 г.

Предстои да
бъде
уточнено в
процеса на
съгласуване
с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016 г.

нп

В зависимост от
мерките,
посочени
в
проектите

Трето
тримесечи
е на 2018 г.

Предстои
да бъде
уточнено
в процеса
на
съгласува
не с МФ
по реда
на
Наредба
№ 4 от
22.07.
2016 г.

Предстои да
бъде
уточнено в
процеса на
съгласуване
с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016 г.

нп

1 000 000

- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;
- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;

100%

Трето/
Четвърто
тримесечие
на 2017 г.

- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

- Дейности, свързани с
подобряване на
задържането на водите;
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Мерки за
въвеждане на
решения за
превенция и
управление на
риска от
наводнения

Ремонт и
реконструкция на
защитна
инфраструктура и
хидротехнически
съоръжения

Процедура
чрез подбор на
проекти

не

20 000 000

Общини

- Дейности за
превенция на риска за
населените места –
напр. ремонт и
реконструкция на
защитна
инфраструктура и/или
хидротехнически
съоръжения;
- Дейности за
повишаване на
подготвеността на
населението за реакция
при наводнения.

- Разходи за
СМР;
- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация

100 %

Трето
тримесечие
на 2017 г.

9

на проекта.

15
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Изпълнение на
проучвания и
оценки във
връзка с втори
ПУРН за
периода
2022-2027 г.

Екосистемнобазирани
решения за
превенция и
управление на
риска от
наводнения

Извършване
на подготвителни
дейности,
проучвания,
актуализация
на карти,
оценки и
изготвяне на
втори ПУРН
за периода
2022 – 2027
г. в
съответствие
с
Директивата
за
наводненията и
Стратегията
за защита от
бедствия

Управление
на риска от
наводнения
чрез
изграждане
на зелена
инфраструктура

Процедура
чрез директно
предоставяне

Процедура
чрез подбор на
проекти

не

не

13 200 000

7 000 000

Дирекция
„Управление на
водите“,
МОСВ в
партньорст
во с
Басейнови
те
дирекции
за
управлени
е на водите

Общини

- Извършване на
проучвания, оценки,
анализи, разработки
във връзка с ПУРН за
периода 2022 – 2027 г.;
- Провеждане и
участие в мероприятия
- Организиране на
събития във връзка с
осъществяване
трансграничната
координация по
проекта;
- Разработване на
информационна
система (интернет
платформа) за
управление на риска от
наводнения за достъп
на компетентните
органи,
заинтересованите
страни и
обществеността;
- Актуализация на
предварителната
оценка на риска от
наводнения и районите
със значителен
потенциален риск от
наводнения, вкл.
определянето на
РЗПРН ;
- Актуализация на
картите на районите
под заплаха от
наводнения и картите
на районите с риск от
наводнения;
- Актуализация на
ПУРН, вкл.
провеждане на
обществени
консултации по
проектите на втори
ПУРН, извършване на
екологичната оценка на
проектите на ПУРН
- Дейности по
възстановяване на
заливни зони;
- Дейности, свързани с
подобряване на
задържането на водите;
- Дейности по
биологично укрепване

- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;

Второ
тримесечи
е на 2018 г.

Предстои
да бъде
уточнено
в процеса
на
съгласува
не с МФ
по реда
на
Наредба
№ 4 от
22.07.
2016 г.

Второ
тримесечие на
2018 г.

Предстои
да бъде
уточнено
в процеса
на
съгласува
не с МФ

- Разходи за
такси;
- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;

100 %

Четвърто
тримесечие
на 2017 г.

- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.

- Разходи за
СМР;
- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални

100 %

Трето/
четвърто
тримесечие
на 2017 г.

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуване
с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016 г.

Предстои
да бъде
уточнено в
процеса на
съгласуване
с МФ по
реда на
Наредба №

нп

13 200 000

нп

В зависимост от
мерките,
включени
в
проектите

10

на бреговете.

активи;

по реда
на
Наредба
№ 4 от
22.07.
2016 г.

- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;

4 от
22.07.2016 г.

- Разходи за
материали;
- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;
- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи
за
информация и
комуникация
на проекта.
Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

17

Мерки за
подобряване
качеството на
атмосферния
въздух

Намаляване
замърсяването на
атмосферния
въздух чрез
понижаване
количествата
на ФПЧ 10 и
NOx

Процедура
чрез подбор на
проекти/
директно
предоставяне

не

111 348
825

Общини с
нарушено
качество
на
атмосферния въздух

- Мерки, адресиращи
замърсяването
от
битовото
отопление,
като например:
•
подмяна на
стационарни
индивидуални
и
многофамилни
домакински
горивни
устройства на твърдо
гориво;
•
поставяне на
филтри за прахови
частици
на
индивидуални горивни
инсталации;
•
мерки
за
алтернативно
отопление на жилищни
райони, състоящи се от
индивидуални
къщи
и/или
малки
многофамилни сгради,
използващи
твърдо
гориво за отопление.
- Мерки, адресиращи
замърсяването
от
обществения
транспорт,
като
например:
•
намаляване
използването
на
конвенционални

- Разходи за
СМР;
- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;
- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;
- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи
за
информация и
комуникация
на проекта.

100% или
въз основа
на АРП на
проекта

Трето/
четвърто
тримесечие
на 2017 г.

Четвърто
тримесечие
на 2017 г./
Първо
тримесечие на
2018 г.

Предстои
да бъде
уточнено
в процеса
на
съгласува
не с МФ
по реда
на
Наредба
№ 4 от
22.07.
2016 г.

Предстои да
бъде
уточнено в
процеса на
съгласуване
с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016 г.

Съг
лас
но
АР
П
на
про
ект
ите

Съгласно
АРП на
проектите
и
становищ
е по
отношение на
законодателството
за
държавни
те
помощи
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горива в обществения
транспорт, замяна на
изпускателните
устройства (retrofitting)
на превозните средства
на градския транспорт;
- други допълнителни
мерки,
идентифицирани като
подходящи
от
бенефициентите
за
постигане целите на
проекта;
- Мерки за привеждане
на
системите
за
мониторинг качеството
на атмосферния въздух
в
съответствие
с
изискванията
на
законодателството, при
доказана и обоснована
от общинските власти
и
компетентните
органи необходимост.
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