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Национална програма за развитие

БЪЛГАРИЯ 2020

• Рамков дългосрочен документ, обхваща всички сектори и
източници на финансиране

• Основа в програмирането на стратегическите

документи/програми в следващия програмен период

• Изготвян при спазване на принципите за:

oПрозрачност

oПартньорство

Европейски съюз
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Предприети стъпки за изготвянето на

Националната програма за развитие

БЪЛГАРИЯ 2020

• Създаден Съвет за развитие като орган на Министерския
съвет

• Създадена Междуведомствена работна група към Съвета
за развитие с основна задача изготвяне на НПР

БЪЛГАРИЯ 2020

• Сформирани Тематични работни групи по министерства

Европейски съюз
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Предприети стъпки за изготвянето на

Националната програма за развитие

БЪЛГАРИЯ 2020

• В процеса на подготовката на документа бяха изготвени
следните документи свързани с програмирането в
страната:

1. Концепция за развитие на програмирането на Република
България;

2. Методически указания за целите, задачите и принципите на
работа на Тематичните работни групи в процеса на
подготовка на Националната програма за развитие: 
БЪЛГАРИЯ 2020.

Европейски съюз
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Националната програма за развитие

БЪЛГАРИЯ 2020

• Разработени са структурата на Националната програма
за развитие БЪЛГАРИЯ 2020, както и структурата на
аналитичната част на документа

• Изготвен е Анализ на социално-икономическото
развитие на Република България

• Изготвен SWOT-анализ на българската икономика
• Формулирани и приети от Съвета за развитие са визия, 

стратегически цели и приоритети за развитието на
страната

• Изготвен проект на списък с показатели

Европейски съюз
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Националната програма за развитие

БЪЛГАРИЯ 2020

Визия

Към 2020 г. България e държава с
конкурентоспособна икономика, осигуряваща
условия за пълноценна социална, творческа и
професионална реализация на личността чрез

интелигентен, устойчив, приобщаващ и
териториално балансиран икономически растеж

Европейски съюз
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Националната програма за развитие

БЪЛГАРИЯ 2020

Стратегически цели

� Повишаване на жизнения стандарт чрез
конкурентоспособно образование и обучение, създаване
на условия за качествена заетост и социално включване и
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.;

� Повишаване на конкурентоспособността на икономиката
чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, прилагане
на иновативни решения и повишаване на ресурсната
ефективност;

� Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи
оптимални условия за развитие на икономиката и
качествена и здравословна околна среда за населението.

Европейски съюз
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Националната програма за развитие

БЪЛГАРИЯ 2020
Приоритети

� Подобряване на достъпа и повишаване на качеството
на образованието и обучението и качествените
характеристики на работната сила

� Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното приобщаване

� Постигане на устойчиво и интегрирано регионално
развитие чрез използване на местния потенциал

� Развитие на земеделието за осигуряване на
хранителна сигурност и за производство на продукти
с висока добавена стойност при устойчиво
управление на природните ресурси

Европейски съюз
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Националната програма за развитие

БЪЛГАРИЯ 2020
Приоритети

� Подкрепа за развитие на високопроизводителна
индустриална база и модерна иновативна
инфраструктура, стимулиране на иновативната
активност и научните изследвания

� Укрепване на институционалната среда за по-висока
ефективност на публичните услуги за гражданите и
бизнеса

� Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, 
подкрепа за повишаване на ресурсната ефективност и
намаляване на енергийната зависимост

� Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до
пазари

Европейски съюз
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Разработване на частта по околна среда (детайлна
стратегия) към Националната програма за развитие

• Създадена тематична работна група със Заповед на
министъра на околната среда и водите № РД –
779/27.08.2010 г.

• Съгласно Общата концепция за програмиране на
развитието, работната група има следните задачи:

1. Анализ на изпълняваната политика по околна среда

2. Изготвяне на сценарии за развитието на сектор Околна среда до
2020 г.

3. Формулиране на цели и приоритети в съответния сектор
(стратегическа рамка на политиката) за периода до 2020 г.

4. Изготвяне на рамка на мерките за постигане на определените цели

Европейски съюз
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Разработване на частта по околна среда (детайлна
стратегия) към Националната програма за развитие

• Съгласно Общата концепция за програмиране на

развитието, работната група има следните задачи:

5. Индикативна финансова рамка за изпълнение на мерките

6. Оценка на ефектите от изпълнението на планираните мерки

7. Оценка на изпълнението на предишни стратегически документи

8. Оценка на съгласуваността на детайлната стратегия по околна

среда с други стратегически документи на европейско, 
национално и регионално ниво

Европейски съюз
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Разработване на частта по околна среда (детайлна
стратегия) към Националната програма за развитие

Анализ на изпълняваната политика по околна среда

– Актуално състояние и причини, които предизвикват
проблеми

– Изводи (силни и слаби страни, възможности и заплахи)

– Цели за постигане (съгласно европейско и национално
законодателство) и мерки с хоризонт до 2020 г. 

– Сравнителен анализ България-Европейски съюз

Европейски съюз
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Разработване на частта по околна среда (детайлна
стратегия) към Националната програма за развитие

Разработване на рамка/матрица на целите и мерките
(в табличен вид)

– Цели

– Мерки

– Финансова рамка

– Описание на постигнатото

– Ефекти от изпълнението на мерките

– Индикатори

Европейски съюз
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и
използване на местния потенциал

Подприоритет 3.3 Създаване на условия за опазване и подобряване на
околната среда в регионите и адаптиране към промените на климата в

полза на устойчивия растеж

Области на въздействие и мерки към тях:

• Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните

услуги за бизнеса и населението в регионите и доближаване до

европейските стандарти в тази област – технически и технологични
мероприятия в съответствие със стратегия за ВИК инфраструктурата за

изграждане на нови и реконструкция на водоснабдителни мрежи, 
подобряване техническото състояние на водопроводни системи и

изграждане на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на

водоснабдяването и качествата на питейните води. 

Европейски съюз
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Области на въздействие и мерки към тях:

• Устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез

изграждане и модернизиране на канализационни системи и пречистване

на отпадъчни води – технически и технологични мероприятия в
съответствие със стратегия за развитие на ВИК инфраструктурата за

изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за

отпадъчни води в населени места над 2000 е.ж. Изграждане на биологично
стъпало на пречиствателни станции за отпадъчни води за всички

агломерации с над 2 000 еквивалентни жители (е.ж.) и на стъпало за
отстраняване на биогенни елементи (азот и фосфор), на пречиствателни
станции за отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж., които заустват
пречистените отпадъчни води в чувствителни зони. 

Европейски съюз
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Области на въздействие и мерки към тях:
• Превенция на риска от наводнения на територията на регионите -
предварителна оценка на риска от наводнения за всеки речен басейн; 
изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения, на районите за
които са определени, че има значителен потенциален риск от наводнения
или може да се предвиди такъв; разработване и изпълнение на Планове за
управление на риска от наводнения за определените райони.
• Предотвратяване и адаптиране към негативните последици от
изменението на климата върху водните ресурси и екосистемите - оценка
на необходимостта от вода в средносрочен и дългосрочен план за
различни икономически сектори; оценка на икономическото въздействие
от изменението на климата върху различни икономически сектори; 
поддържане, възстановяване и изграждане на инженерна инфраструктура; 
мерки за борба с абразията и ерозията, включващи укрепване на свлачища
и бреговата ивица на Черно море, ограничаване на добива на инертни
материали от речните корита, провеждане на дейности, ограничаващи
ерозията в речните тераси, вследствие на добив на инертни материали; 
ефективно използване и управление на водите.

Европейски съюз
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Области на въздействие и мерки към тях:
• Подобряване на околната среда на Черно море и българското
черноморско крайбрежие – първоначална оценка на състоянието на
околната среда в морските води, определяне на доброто състояние на
морската околна среда и определяне на екологичните цели с индикаторите

за тяхното измерване; разработване и одобряване на програма за
мониторинг за състоянието на морската околна среда; разработване, 
обсъждане и приемане на Национална стратегия по интегрирана морска

политика и Програма от мерки за постигане на добро състояние на

морската околна среда; разработване на индикатори за оценка на степента
на постигане на интегрирано управление на крайбрежните зони и за

оценка на натиска и въздействията от наземно-базирани източници на
замърсяване

Европейски съюз
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Области на въздействие и мерки към тях:
• Ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране

събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за

разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, 
рециклиране и екологосъобразно обезвреждане в изпълнение на Пътната

карта за ефективно използване на ресурсите в Европа за периода до 2020 
г. - да се ограничи вредното въздействие върху здравето на хората и
околната среда посредством намаляване образуването на отпадъци и

увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, 
както и намаляване използването на природните ресурси, да се подобрят
действията по предотвратяване на отпадъците и за да се улесни

разпространението на най-добрите практики в тази област, се въвежда
изискване да се разработят програми за предотвратяване на отпадъците, 
които се съсредоточават върху ключовите въздействия върху околната

среда и се има предвид целия жизнен цикъл на продуктите и материалите. 
г.).

Европейски съюз



19

Първи вариант на Националната програма за развитие

Области на въздействие и мерки към тях:
• Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното
разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на
регионите- разработване/актуализиране на планове за управление на
защитени територии и изпълнение на мерки; разработване на планове за
управление на защитени зони по „НАТУРА 2000”и изпълнение на мерки; 
картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони за
местообитанията от мрежата Натура 2000, вкл. в акваторията на Черно
море”; поддържане на благоприятно природозащитно състояние на
типовете природни местообитания и видове на локално (ниво зона), 
биогеографско и на национално ниво; разработване и прилагане на
планове за действие за застрашени животински и растителни видове; 
осъществяване на мониторинг за установяване на евентуални промени в
състоянието или разпространението на природни местообитания и видове, 
с оглед предприемане на своевременни и адекватни мерки; въвеждане на
концепцията за екосистемни услуги и тяхното устойчиво и социално
поносимо управление.

Европейски съюз
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Области на въздействие и мерки към тях:
• Подобряване на екологична инфраструктура - за пречистване и
отвеждане на отпадните води в агломерациите над 2 000 и над 10 000 
еквивалент жители; съхраняване на водни количества; изграждане на
регионални центрове за третиране/ компостиране на утайки генерирани от
ПСОВ.

• Повишаване качеството на атмосферния въздух на територията на

страната, в т.ч в големите градски центрове - намаляване на общите
годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични
съединения и амоняк в атмосферния въздух;  постигане изискванията на
новата Директива, относно емисиите от промишлеността; изпълнение на
мерките от условията на комплексните разрешителни на предприятията; 
изпълнение на мерките от общинските програми за управление на

качеството на атмосферния въздух в райони с нарушено качество на

въздуха.

Европейски съюз
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Подприоритет 3.8 Интегрирано устойчиво градско развитие и
укрепване функциите на полицентричната мрежа на

градовете

Области на въздействие и мерки към тях:

• Изграждане на интегриран градски транспорт – мерки, насочени към
намаляването на емисиите на вредни вещества и достигане на добро

качество на атмосферния въздух на територията на цялата страна; мерки, 
свързани с подобряване и развитие на интегриран градски транспорт; 
разработване и изпълнение на План за действие за насърчаване

навлизането и развитието на устойчив зелен транспорт.

Европейски съюз
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Области на въздействие и мерки към тях:

• Подобряване на градската среда - въвеждане на нормативите за
постигане на устойчива градска среда и агломерации при изготвяне на

актуализираните устройствени планове на населените места, отчитайки
нуждите за възстановяване на съществуващи зелени площи и изграждане

на нови, за подобряване качеството на атмосферния въздух в градската
среда, за създаване на паркове, рекреационни зони, модернизация на
зоопарковете и превръщането им в центрове за информация и образование

на населението относно опазването на околната среда в градовете и

районите с потенциал за развитие на туризма; за изграждане, 
възстановяване и въвеждане на ефективно управление на състоянието на

уличните настилки, с оглед намаляване на емисиите на прах и шумовите
замърсявания.

Европейски съюз
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на
хранителна сигурност и за производство на продукти с висока
добавена стойност при устойчиво управление на природните
ресурси

Подприоритет 4.5 Устойчиво използване и управление на
природните ресурси
Области на въздействие и мерки към тях:
• Насърчаване на земеделските производители да предоставят
екологични услуги и услуги, свързани с климата – подкрепата ще бъде
насочена към отделни или групи земеделски производители, които
доброволно се задължават да извършват дейности, състоящи се от един
или повече многогодишни ангажименти за агроекология и климат по
отношение на земеделска земя. В рамките на Първи стълб на ОСП ще се
предоставя подкрепа за прилагане на задължителни едногодишни
практики, насочени към разнообразяване на културите, поддържане на
постоянни пасища и зони от Натура 2000. 
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Селскостопанските производители ще бъдат насърчавани да преминават

към или да поддържат биологично земеделие. Ще продължи прилагането
на дейностите за ефективно управление на зони от Натура 2000 и за
преодоляване на недостатъци в районите на речни басейни, произтичащи
от прилагането на Директива 2000/60/EО (Рамкова директива за водите) в
областта на политиката за водите. Ще продължи подпомагането на
земеделските стопани за прилагане на задължителните изисквания за

опазване на водите в нитратните уязвими зони, съгласно Директива на
Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с
нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО).
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Области на въздействие и мерки към тях:
• Поддържане на земеделските дейности в райони с природни или

други специфични ограничения – механизми за подкрепа и насърчаване
на земеделските производители в планинските или в други райони с

природни или други специфични ограничения, да продължат да
упражняват своите земеделски дейности. 

• Поддържане и съхраняване на горските ресурси – подкрепата ще
бъде насочена към борбата с ветровата и водна ерозия, с опустиняването и
неблагоприятните последствия от затоплянето на климата. Ще се
стимулира въвеждането на превантивни мерки за предпазването на горите

от пожари, възстановяването на горските масиви и осъществяването на
залесителните дейности с оглед увеличаване площите, използвани по
устойчив начин, преобразуване на нискокачествената изоставена земя в
гори, намаляване на почвената ерозия и подобряване на водния баланс.
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Приоритет 7: Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, 
подкрепа за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на
енергийната зависимост

Подприоритет 7.5 Повишаване на ефективността на използване на
ресурсите

Области на въздействие и мерки към тях:
• Въвеждане на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни
технологии - въвеждане на стимули за иновациите в широко използвани
методи на производство, насочени към оптимална ефективност по
отношение на ресурсите; разработване на пазарни инструменти за
насърчаване на екологосъобразни продукти, произведени при ефективно
използване на ресурсите; стимулиране на обмена на добри практики
между предприятията по отношение на ефективно използване на
суровините в производството; методическо подпомагане на малките и
средните предприятия за постигане на по-ефективно използване на
ресурсите; разработване на стимули за поощряване на инвестициите на
частния сектор в научноизследователска дейност и иновации, насочени
към ефективност на ресурсите.
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Области на въздействие и мерки към тях:

• Оползотворяване и рециклиране на по-голямо количество отпадъци
- насърчаване на инвестициите в съвременни съоръжения за
оползотворяването на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване
и/или извличане на вторични суровини и енергия; въвеждане на стимули
при публичното финансиране на проекти да се дава приоритет на

дейностите, свързани с по-високите нива в йерархията на отпадъците
съгласно Рамковата директива 2008/98/ЕС за отпадъците; насърчаване на
разширяването на отговорността на производителите, така че тя да
обхваща пълния жизнен цикъл на произвежданите от тях продукти

(включително чрез нови бизнес-модели, насоки относно схемите за
връщане и рециклиране и чрез подпомагане на ремонтни услуги); 
методическо подпомагане на дружествата за съвместна дейност, за да се
възползват от отпадъците и вторичните продукти, които генерират
(например използване на промишлена симбиоза). Въвеждане на мерки за
изграждане на адекватна енергийна инфраструктура за ко-генерация на
биологични отпадъци от земеделието и утайки генерирани от ПСОВ.
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до
пазари

Подприоритет 8.4 Ограничаване негативното въздействие на транспорта
върху околната среда и здравето на хората

Области на въздействие и мерки към тях:

• Ограничаване на вредните емисии и замърсяването от транспортния

сектор, както и неблагоприятното влияние върху климата - изграждане и
въвеждане в експлоатация на интелигентни транспортни системи по

републиканската пътна мрежа и вътрешноградския транспорт в големите

градове; увеличаване дела на биогоривата за автомобилния транспорт; 
развитие и стимулиране на ползването на „хибриден” и електрически
автомобилен транспорт; въвеждане на евростандартите за лекотоварни и
тежкотоварни автомобили по отношение на емисиите на парникови газове

и прахови частици; разработване на стратегически карти на шума за
основни пътни артерии, основни ж.п. линии и основни летища.
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Първи вариант на Националната програма за развитие

Области на въздействие и мерки към тях:

• Създаване на благоприятна среда и предпоставки за съществен ръст

на превозите с интермодален транспорт - относително намаляване на
пътуванията с лични моторни превозни средства, чрез стимулиране на
комбинираното ползване на масовия обществен транспорт; разработване и
прилагане на политика, стимулираща ползването на воден и железопътен
транспорт;

• Обновяване и модернизация на транспортния парк, инсталациите и
съоръженията – разработване на политика за симулиране обновяването на
транспортния парк; модернизация на подвижния състав в железопътния
сектор; модернизация на транспортния парк в автомобилния сектор; 
поетапно въвеждане на техническите спецификации за оперативна

съвместимост.
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