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Второто заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна 
среда беше открито от председателя на работната група, госпожа Малина Крумова. Тя 
благодари на членове на работната група за присъствието и представи накратко 
предварително изпратения дневен ред. Г-жа Крумова информира присъстващите, че 
до датата на провеждане на заседанието не са постъпили предложения за допълнителни 
теми, като предостави възможност в случай че е идентифицирана необходимост от 
някой от членовете на РГ, такива да бъдат включени. Не бяха предложени нови теми и 
дневният ред беше приет, като окончателен. 
 
Г-жа Крумова предостави думата на г-жа Светла Иванова, държавен експерт в 
дирекция КПОС, МОСВ (УО на ОПОС 2007-2013г.) за представяне на напредъка по 
предварителните условности.  
 
Г-жа Иванова представи информация в рамките на темата, а именно от къде 
произтичат предварителните условности, връзката им с дейността на работната група, 
националния координационен механизъм за тяхното изпълнение и наблюдение, както и 
хода на изпълнението им. Предварителните условности са нова тема в разработения от 
ЕК проект на общ регламент за периода 2014-2020 г. Съгласно чл. 17 от документа 
държавата член трябва да провери дали специфичните цели по приоритети към дадена 
тематична цел отговарят на определени изисквания. Този процес на самооценка трябва 
да бъде извършен предварително, за да се гарантира наличието на регулаторна рамка в 
ДЧ и че инвестицията на средства на ЕС ще постигнат успешно изпълнение. Всяка 
държава членка има възможност съгласно определени критерии да прецени доколко 
отговаря на дадени предварителни условности и в случай че не отгаваря, да предприеме 
съответни действия или да изготви план с действията които възнамерява да 
предприеме, като този план следва да бъде изпълнен най-късно до 31 декември 2016 г. 
В проекта на общ регламент е заложено, че в Договора за партньорство, държавите 
членки трябва да гарантират ефективното изпълнение на предварителните условности. 
В бъдещите оперативни програми също трябва да има описание как са удовлетворени 
предварителните условности към тематичните цели от регламента, към които се 
отнасят приоритетите на програмата. 
Задължение на работната група за подготовка на Договора за партньорство, който се 
подготвя координирано от МС и на работните групи за разработване на тематични 
оперативни програми за периода 2014-2020 г. е да се следи напредъка по изпълнение на 
общите предварителни условности и тематичните предварителни условности. 
Задължението произтича от приетото през януари 2012 г. от МС, ПМС 5 за 
разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за 
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управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския 
съюз за програмния период 2014-2020 г. Тематичната програма която се разработва от 
настоящата Работната група е за околна среда и в тази връзка г-жа Светла Иванова 
уточни, че при представяне на предварителните условности ще се фокусира върху 
предварителните условности, свързани с «околна среда» и «климат», които са 
идентифицирани като приложими. Предвид че ангажиментите по предварителните 
условности произтичат от общия регламернт, г-жа Иванова припопмни, че текстовете 
на регламентите не са все още окончателни и на ниво ЕС все още текат дискусии по 
тях. В рамките на МС е изготвен списък с всички предварителни условности 
(включително криитерии за изпълнение) по всички 11 тематични цели от регламента, 
като са посочени и отговорните ведомства и предприетите до момента действия. 
Документът е публикуван на интернет страницата на Министерски съвет. За успешното 
изпълнение на оперативна програма в сектор околна среда са идентифицирани 
предварителни условности, свързани с тематични цели 1, 4, частично 5, 6, 11, както и 
обща предварителна условност - законодателство във връзка с ЕО и ОВОС. Това са 
следните тематични цели: 
1 - Засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и 
иновациите. 
4   -  Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икиномика във всички сектори 
5   -  Насърчаване на адаптацията към изменение на климата и превенця на риска 
6  -  Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото използване на ресурсите 
11- Повишаване на административния капацитет 
 
Към  дейности по тематична цел 1 са дефинирани следните предварителни условности: 
Предварителна условност 1.1: Наличие при целесъобразност на национална или 
регионална стратегическа рамка на политиката в областта на научните изследвания и 
иновациите за интелигентно специализиране в съответствие с националната програма 
за реформи, целяща набирането на частни средства за научноизследователската 
дейност и иновациите. 
Предварителна условност 1.2: Наличие на многогодишен план за включване в бюджета 
и определяне на приоритетите на инвестициите. 
Г-жа Светла Иванова уточни, че по посочените предварителни условности 
условности за отговорно ведомство е определено Министерство на икономиката 
енергетиката и туризма и поради тази причина няма да докладва за напредък по тях.  
 
Г-н Бранков постави въпросът дали действително тези предварителни условности не 
касаят и Министерство на околната среда и водите, ако става въпрос за приоритет на 
инвестициите, общо за всички инвестиции в страната. 
 
Г-жа Иванова припомни че с Решение на МС 668/06.08.12, като отговорно ведомство 
по предварителна условност 1.2 е определено МИЕТ, като отбеляза че на база 
публикувана информация на интернет страницата на Министерски съвет би могла да 
информира присъстващите за предприетото от МИЕТ но по-скоро целта е да представи 
извършеното до момента от МОСВ.  
 
Думата взе г-жа Малина Крумова, която уточни че, предварителните условности не 
определят приоритетните инвестиции, а са разработени като изисквания към държавите 
членки (ДЧ) с цел да осигурят необходимите условия в рамките на ДЧ, да се случат 
приоритетните инвестиции, т.е. те са условия, реформи които трябва да бъдат 
изпълнени, като могат да бъдат законодателни, стратегически и т.н. Целта на 
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предварителните условности, поради което те са задължителни, е да се гарантира че ДЧ 
ще предприеме необходимите мерки, за да се гарантира че СФ ще се използват в 
условия, които позволяват да се постигнат целите на структурната политика, но 
предварителните условности не определят приоритетните инвестиции.  
 
Г-жа Виолета Попова, заместник председател на РГ допълни защо е важно и 
обръщаме внимание на предварителни условности 1.1 и 1.2., независимо че МОСВ не е 
отговорно ведомство. Както в рамките на РГ за оперативна програма в сектор околна 
среда и климат за периода 2014-2020 г., ще се представя и обсъжда напредъка по 
предварителните условности, за които отговорно ведомство е МОСВ, така работните 
групи за разработване на другите тематични програми за следващия програмен период 
ще обсъждат напредъка по останалите предварителни условности. Поради факта че 
политиката по околна среда и климат е хоризонтален въпрос, голяма част от останалите 
тематичните условности имат отношение към работата на работната група за 
подготовка на оперативна програма за околна среда. Като пример г-жа Попова посочи 
„иновациите” и техния частен случай „еко - иновациите”, с което се изяснява защо се 
уточняват, в рамките на заседанието и предварителните условности, по които МОСВ не 
е отговорно ведомство.  
 
Г-н Бранков, БСК уточни че би било добре подготвените за заседанията презентации 
да бъдат изпращани предварително, за да е възможно детайлно запознаване с 
информацията от страна на членовете на РГ.  
 
Въпреки че МОСВ не е отговорно ведомство по условност 1.1 и 1.2 , г-жа Иванова 
информира, че по тези тематични условности МИЕТ е поело ангажимента да разработи 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация, като на 27 юли 2012 г. е 
подписано споразумение между МИЕТ и Международната банка за възстановяване и 
развитие за предоставяне на консултантски услуги в тази връзка и е създадена работна 
група за разработване на тази стратегия.  
 
Г-н Бранков отбеляза, че България е получавала консултации нееднократно по 
различни въпроси от външни експерти, като даде за пример пенсионната система на Р 
България, разработена отново с подкрепата на експерти от Световната банка и 
препоръча да се въвлекат в тези процеси българските експерти, които познават 
българските проблеми.  
 
Г-жа Малина Крумова уточни, че така породилата се дискусия доказва още веднъж 
необходимостта всички предварителни условности да бъдат представени и обсъдени в 
рамките на РГ. Тя също обърна внимание, че присъстващите са членове и на други 
формати, в рамките на които въпросът може да бъде разглеждан и в случай че 
работната група излезе с такова решение, в рамките на работната група за разработване 
на Договора за партньорство могат да бъдат включени и други лица. МОСВ като 
заинтересована страна участва в РГ за разработване на Договора за партньорство и г-жа 
Крумова пое ангажимента да информира присъстващите за случващото се в рамките на 
работната група, включително за приноса на българските експерти. 
 
Г-жа Иванова благодари за поясненията и предложенията и продължи с представянето 
на тематичните условности. Към дейности по тематична цел 4 са дефинирани следните 
предварителни условности: 
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Предварителна условност 4.1 «Извършени са действия за насърчаване на 
разходоефективни подобрения на ефективността при крайното потребление на енергия 
и разходоефективни инвестиции в енергийната ефективност при изграждането или 
реновирането на сгради“ и предварителна условност 4.2 „Извършени са действия за 
насърчаване на високоефективно комбинирано производство на топлинна енергия и 
електроенергия“.  
По тези предварителни условности отново за отговорно ведомство е определено МИЕТ. 
Съгласно Решение на МС 668/06.08.2012 г., във връзка с предварителна условност 4.1, е 
поет ангажимент за разработване на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
енергийната ефективност в срок до месец септември 2012 г. Към момента от страна на 
МИЕТ е докладвано, че проект на закона е в процедура за междуведомствено 
съгласуване. По отношение на предварителна условност 4.2. е докладвано, че 
условието е изпълнено към настоящия етап и не се предвиждат допълнителни действия, 
тъй като се смята, че няма да има проблеми в случай на инвестиции в тази област, тъй 
като ще изпълняваме критериите. 
 
Предварителни условности, по които МОСВ има ангажимент със силно и пряко 
действие на основните интервенции на сектор околна среда, са 5, 6 и общата 
предварителна условност в областта на законодателството за ОВОС.  
Предварителната условност 5.1 е с наименование „Превенция и управление на риска: 
Наличие на национални или регионални оценки на риска за целите на управлението на 
бедствията, които вземат под внимание приспособяването към изменението на 
климата“. Водеща институция по тази условност е МВР. МОСВ допринася за 
изпълнението на тази условност в частта, свързана с изменението на климата. В тази 
връзка МВР е поело ангажимент да разработи Наредба за условията, реда, органите за 
извършване на анализ, оценка, картографиране на рисковете от бедствия. Докладвано е 
че наредбата е приета от РГ и се провежда процедура на нейното окончателно влизане в 
сила. По тази условност се изисква въвеждане на национална или регионална оценка на 
риска  като следва да се отчита, където е целесъобразно, на националните стратегии за 
приспособяване към изменението на климата. В тази връзка в МОСВ предстои да се 
възложи рамков документ “Анализ, оценка и управление на риска от екстремни 
явления и бедствия с оглед на адаптацията към изменението на климата”. По 
информация от дирекция ПИК, МОСВ в следващите 1-2 седмици ще бъде сключен 
договор за изготвянето на документа. 
 
Г-н Д.Бранков, БСК постави под въпрос капацитета на МВР за справяне с 
изпълнението на тази предварителна условност, тъй като очевидно не е единственото 
отговорно министерство за справяне с бедствия като пожари и наводнения. Г-н Бранков 
предложи за водещи ведомства МРРБ, МОСВ. 
 
Г-жа Иванова разясни, че съгласно тематичната цел обхваща всички видове риск, като 
климата е само част от тях. 
 
Г-жа Крумова спомена, че в рамките на МВР работи и Главна дирекция "Пожарна 
безопасност и защита на населението". В тематичната цел се има предвид риск от 
всякакъв характер – наводнения, пожари, засушаване, земетресение. Поради това, че 
тези рискове не са свързани с компетенциите на една политика и едно ведомство, е 
необходимо едно ведомство да е водещо, в случая МВР и същевременно е важно 
участието и на други в зависимост от конкретния риск.  
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Г-жа Иванова  обясни, че МВР е определено като водещо ведомство, като в РГ за 
разработване на наредбата са взели участие представители на МОСВ, МЗХ, МИЕТ, 
МРРБ. Ангажимента на МОСВ е разработване на стратегически документи по 
отношение на адаптацията и справянето с климатичните промени. Г-жа Иванова 
продължи с предварителна условност 6.1. Воден сектор: Наличие на а) политика за 
определяне на цените на водата, която осигурява на потребителите подходящи стимули 
да използват водните ресурси ефективно и б) адекватен принос на различните 
потребители на вода към възстановяването на разходите за водни услуги на равнище, 
определено в одобрения план за управление на речни басейни за инвестиции, 
подкрепени от програмите. Водеща институция е МОСВ като се търси сътрудничество 
и с други институции в посока изпълнение на тази условност. Целта е да се увеличи 
обхвата на наличните само в МОСВ компетенции и да се вземат предвид евентуални 
инвестиции в други сектори на икономиката – МСП, в земеделието, инвестиции, които 
МРРБ предвижда да финансира. Списъкът от конкретни действия, предложени от 
МОСВ е доста изчерпателен, като е приет от ДКЕВР и МРРБ. Основна роля за 
изпълнението на условността ще играе реформата във ВиК сектора, за която вече 
ОПОС е предоставила финансиране през настоящия програмен период. Друг важен 
момент за изпълнение на тази условност е актуализиране на Наредбата за 
водопотребление,  която е доста остаряла. Актуализирането на тази наредба е част от 
проекта, финансиран от ОПОС. Още един важен ангажимент на МОСВ е подготовка на 
изменение а Закона за водите, с което да се въведат прости и приложими механизми за 
определяне на таксата за замърсяване. Изменението на Закона за водите ще бъде 
осъществено след изменение на наредбата от страна на МРРБ и след извършване на 
посочения анализ. Ангажимент на МОСВ е и подготовката на изменение на Тарифата 
за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, с което да се 
определят по-високи такси, когато се надвишават нормите за водопотребление; да се 
определят различни такси за замърсяване за пречистена и за непречистена вода; да се 
приведе тарифата в съответствие с промените в Закона за водите. Срокът за изпълнение 
на ангажимента е януари 2014 г. 
Друг подкритерий към предварителна условност 6.1. е приемане на план за управление 
(ПУ) на речни басейни за региона на речния басейн с обоснована концентрация на 
инвестиции в съответствие с член 13 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на политиката за водите. Този ангажимент е докладван от 
страна на МОСВ като изпълнен, тъй като през март 2010 г. ПУ на четирите речни 
басейна са изпратени официално на ЕК. 
В сектор отпадъци ангажиментите са свързани с йерархията за управление на 
отпадъците „Насърчаване на икономически и екологично устойчиви инвестиции в 
сектора на отпадъците, по-конкретно чрез разработването на планове за управление на 
отпадъците в съответствие с Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и с йерархията 
на отпадъците“. Основна цел по отношение на отпадъците е след изграждане на 
регионалните системи за управление на отпадъците, е осигуряване на допълнителни 
съоръжения за отклоняване на отпадъчния поток във връзка с новата йерархия за 
управление на отпадъците. МОСВ е докладвало, че с изменението на Закона за 
управление на отпадъците през юли 2012 г. са въведени междинни цели за поетапно 
постигане на целите по чл. 11. Разработени са технически спецификации и 
необходимата документация за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител за разработване на Национален план за управление на отпадъците (2014-
2020г.) и Програма за предотвратяване образуването на отпадъците. 
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По отношение на обща предварителна условност 6 „Наличие на уредба за ефективното 
прилагане на законодателството на Съюза относно околната среда, свързано с ОВОС и 
СООС“ МОСВ е водещо ведомство. МОСВ е ангажирало външна помощ за 
разработване на 4 вида ръководства в сектор води, отпадъци, транспорт и въздействия 
върху трансгранични райони. Счита се, че готовите ръководства и предвидените 
обучения ще изпълнят изискванията за изпълнение на предварителната условност. 
Дирекция „Превантивна дейност“ към МОСВ е предприела мащабни действия за 
обучение на служители в РИОСВ и не само. 
 
По предварителна условност 11 „Наличие на стратегическа рамка на политиката за 
укрепване на административната ефикасност на държавата членка, включително 
реформа на публичната администрация“ работят всички институции. Демонстрация на 
административен капацитет за управление на предвидените инвестиции трябва да се 
докаже от всяка една институция с такъв ангажимент.  
 
Съгласно чл. 17 от проект на Общ регламент ДЧ доказва дали счита изпълнението на 
предварителните условности за удовлетворително или не. В случай че ДЧ счита за 
изпълнени ангажиментите си по предварителните условности, а ЕК има различна 
позиция, то ЕК следва да докаже на ДЧ, че не са изпълнени условията. Г-жа Иванова 
благодари за вниманието. 
 
Г-н Д. Бранков, БСК направи коментар по предварителната условност 4, свързана с 
нисковъглеродната икономика, която е свързана и с адаптацията към изменението на 
климата и с приоритетите от Националната програма за развитие за инвестиции в мерки 
за енергийна ефективност и ВЕИ. Г-н Бранков поясни, че нисковъглеродна икономика 
може да има към 2020 г. без да има високо развита икономика, ръст на доходите и 
доближаване до средното равнище на ЕС, т.е. едната цел да бъде постигната без 
постигане на другата цел. Фокусът следва да бъде дали България ще има достъпна 
електроенергия на конкурентни цени или няма да има, както и дали тази енергия ще е 
нисковъглеродна. България е преизпълнила своите ангажименти по отношение 
изменение на климата чрез намаляване на парниковите газове спрямо базовата 1988 г. 
като е на едно от първите места в света. За останалите страни с ангажименти към 
намаляване на парниковите газове базовата година е 1990 г., Унгария е с осреднена 
базовата стойност за период от 3 години. Г-н Бранков коментира и по отношение на 
превенцията на образуването на отпадъците, в т.ч. битовите отпадъци. МОСВ следва да 
има по-активна политика, която неизбежно ще е в противоречие с интересите на 
общините. Превенция на образуването на битови отпадъци няма да е възможно докато 
таксата за битовите отпадъци, въведена от общините в противоречие с Конституцията 
на РБългария не бъде изменена. Нито едно правителство, нито един състав на 
парламента не разглежда тази тема, за да не се скарат с избирателите и общините. 
Изключително важно е МОСВ да има активна позиция по този въпрос. В противен 
случай и до 2020 г. няма да има превенция и ефективно управление на отпадъците.  
Бизнесът няма с кого да договаря третирането на опасните отпадъци – няма капацитети, 
няма оторизирани оператори, инфраструктура, както е налице и невъзможност за 
изнасяне на голяма част от тези отпадъци извън страната. 
По отношение на водния сектор г-н Бранков изиска пълна яснота по изпълнението на 
ангажиментите по „водната директива“. В предоставения анализ на настоящата 
ситуация са посочени ангажиментите за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж., както и 
над 10 000 е.ж. Следва да има пълна яснота за членовете на работната група и очевидно 
за обществото, какво е постигнато и какво предстои. Също така е важно да се знае 
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какво ще се финансира от оперативната програма и от други източници като би 
трябвало да има връзка с Националната програма за развитите. Представителят на БСК 
изиска разработваните документи да са по-фокусирани, по-ясни, с по-малко на брой 
цели и приоритети. Той предложи да се търси финансиране и от други източници, за да 
не се разчита на ограничения финансов ресурс за програмата. 
 
Г-жа В.Попова, заместник – председател благодари на г-н Бранков за изказаното 
мнение за предварителните условности. Тя отбеляза, че МОСВ е наясно с 
необходимостта от пълен анализ, който ще е основата за определяне на последващите 
приоритети. Завършването на анализа е обвързано с резултата от преговорите по 
Многогодишната финансова рамка. Информацията към момента е, че се върви към 
намаляване на средствата, предложени от ЕК. В този смисъл ще се върви към дебат с 
други ведомства за това кои приоритетни дейности от кого ще бъдат финансирани, 
защото ангажиментите ще бъдат част не само по оперативна програма за околна среда, 
но и в Договора за партньорство. В частност въпросът за превенция на отпадъците 
зависи от финансовия пакет и от решенията кои източници ще бъдат използвани. 
Настоящият анализ няма да анализира секторите околна среда и изменение на климата, 
а ще анализа състоянието във връзка със средствата по фондовете. Ще трябва да има 
текстове, които да показват координация и допълняемост на този анализ с анализа по 
принцип. Анализът ще бъде фокусиран върху тези приоритети, които могат да се 
финансират със средства от фондовете. По същия начин ще се разработват и 
стратегията и приоритетите на програмата.  
 
Г-жа М.Крумова, председател благодари на г-н Бранков за коментарите. Тя отбеляза, 
че съществен елемент от работата на групата е идентифицирането на възможностите за 
частни финансови средства, с които биха могли да се постигнат целите на политиката 
по околна среда. В този смисъл всякакви предложения са добре дошли.  
Първото предложение за приоритетите е доста широко формулирано. Те тепърва ще 
трябва да бъдат фокусирани. От сега е ясно, че наличният ресурс не е достатъчен да 
покрие всичко и ако се търси постигане на реални интервенции, трябва да се върви към 
фокусиране. Предложените приоритети не покриват целия сектор околна среда и 
изменение на климата и въпреки това те ще трябва да се конкретизират допълнително. 
  
Г-жа В.Попова, заместник – председател представи подробна информация за 
интегриране на политиките за околна среда и изменение на климата във фондовете за 
периода 2014 – 2020 г. По време на първото заседание на работната група г-жа Попова 
представи темата като за настоящото заседание се е планирало да има напредък, който 
да бъде докладван, но поради обективни причини, не е постигнат такъв. Заместник- 
председателят  отбеляза, че по съдържанието на проектите на регламенти, представено 
на първото заседание, няма съществени изменения, но въпреки това следва да се взимат 
предвид последно представените презентации по темата, тъй като в тях се отразят и 
дебатите по регламентите, текстовете и изискванията, които те налагат.  
Необходимостта от насоките произтича от текстовете на проекта на Общ регламент, чл. 
6 и 8, в които няма съществени изменения. Тези членове са основата, върху която 
април-май месец 2012 г. беше взето решение да се разработват насоки за интеграция на 
политиките за околна среда и изменение на климата. ЕК от друга страна започна 
разработването на „position paper“ за всяка страна-членка – документ, в който е 
отразено виждането на ЕК по тематичните цели в чл. 9, какво трябва да бъде 
финансирано и до голяма степен това съвпада с насоките. Съображение 12, чл.14, 24 и 
87 касаят тематичната концентрация във връзка с изменението на климата. Към 
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момента има дебати дали изискването за 20% финансиране на мерки, свързани с 
изменение на климата е насочено само към 5-те фонда от проекта на общ регламент или 
към многогодишната финансова рамка, като при всички положения разпределението 
ще е пропорционално и в единия и в другия случай. В ДП следва да се посочи 
процентът от бюджета, разпределен за дейности срещу изменението на климата, като 
ДЧ ще трябва да дебатира с ЕК защо е определила точно този процент. Същото важи и 
за оперативните програми. В програми, в които обективно няма как да се алокират 
средства за дейности за адаптиране и справяне с изменението на климата (напр. за 
техническа помощ), няма да се търси такова разпределение. Други членове от проекта 
на общ регламент с отношение към разработването на насоките за интеграция на ПОС 
и ПИК са 16 и 84. Чл. 16 разглежда тематичната концентрация или изискванията към 
интервенциите, предлагани от държавите. Чл. 84 разглежда целевото финансиране или 
т.нар. earmarking на аспекти, политики, дейности. Наблюдава се промяна единствено в 
целевото финансиране от Социалния фонд като към момента е 20 – 25 %.  
Тематична концентрация има и в проектите на регламентите за ЕФРР и КФ като на 
базата на предложените концентрации ще се формират бюджетите на оперативните 
програми. Също така целевото финансиране има отношение и към предложенията на 
МОСВ за интеграция на политиките за околна среда и изменение на климата в 
различните оперативни програми. 
Интеграцията на ПОС и ПИК в различните оперативни програми, финансирани от 5-те 
фонда, МОСВ разделя условно на няколко етапа като в момента се фокусира върху 
фаза програмиране. Процесът на интеграция би следвало да започва с рамката на 
политиките – всички стратегически документи и регламенти, на основата на които да 
започва фазата на програмирането. Поради наличие все още на проекти на 
документите, се налага комбиниране на двата процеса – рамката на политиките и 
програмирането. 
Проектът на насоки за фаза програмиране обхваща 5 етапа. Първият е анализ на 
състоянието, приложим за ДП и ОП. Анализът на състоянието към ОП следва да 
включва разглеждане на отделните сектори или политики от гледна точка на техния 
потенциал за изпълняване на изискванията на ПОС и ПИК като отчитат регламентите 
за 5-те фонда, определеният обхват на ОП, общия финансов ресурс общо за държавата 
в рамките на ДП, както и отделно по ОП и институционалната рамка (бъдещи 
бенефициенти по ОП). В разработването на анализите трябва да се вземат предвид и 
анализите на докладите от независимите оценки на ОП през настоящия период, които 
разглеждат аспектите, свързани с опазване на околната среда. МОСВ като инициатор 
на процеса по интеграция следва да осигури материал за законодателните изисквания за 
ПОС и ПИК през новия програмен период, за чието изпълнение е необходимо 
планиране и осигуряване на съществен финансов ресурс, който не може да бъде 
осигурен само с национални публични средства. Този материал не е част от насоките, 
но се работи по него. Такъв материал е включен в проекта на анализ на състоянието, 
който се представя на РГ за изготвяне на оперативна програма за околна среда в частта 
с информация за директивите, къде сме и какво е необходимо. 
Вторият етап от фаза програмиране е етапът „стратегия, цели и приоритети“, приложим 
към ДП и ОП. Считаме, че всяка ОП трябва да определи стратегиите и целите в отговор 
на анализа на състоянието като са ориентирани предимно към най – приоритетни 
законодателни изисквания, налагащи значителни инвестиции. При определяне на 
целите на ОП е добре да се формулират адекватен брой цели ориентирани към 
изпълнение на изискванията за интеграция на ПОС и ПИК в 5-те фонда към ОСР. 
Важно е целите, свързани с ПОС и ПИК, да са ясно, кратко и точно формулирани като 
съдържат качествени и количествени показатели. МОСВ като компетентен орган ще 
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настоява за формулирането на такива цели и изпълнението им в разумни граници. 
Приоритетите и дейностите/операциите трябва да са адекватно определени и 
съобразени с целите, да са достатъчни и адекватни за изпълнение на изискванията за 
интеграция на ПОС и ПИК в 5-те фонда, да са директно ориентирани към необходимия 
финансов ресурс за изпълнение на най – приоритетни законодателни изисквания, 
налагащи значителни инвестиции, да са достатъчни и адекватни за изпълнение на 
изискванията за интеграция на ПОС и ПИК в 5-те фонда и не на последно място да са 
съобразени с изискванията за тематична концентрация на фондовете от ЕС.  
За настоящия програмен период процесът на интегриране ще се осъществява с 
двустранни срещи, за да се установи къде и какво може да бъде включено като цели, 
приоритети и дейности във връзка с ПОС и ПИК. МОСВ в сътрудничество с ОП следва 
да разработят групи критерии, които да бъдат прилагани при избора на конкретните 
групи дейности/операции по всеки приоритет на всяка ОП. Например по ОП 
Конкурентоспособност, предприемачество и иновации, МСП да не получават 
финансиране, ако в резултат на дейността си ще генерират по-голямо количество 
отпадъци от това, което предприятието стандартно генерира. По този начин 
модернизирането на предприятието ще доведе до технологичното и техническото 
осъвременяване, както и ще се засегне околната среда. Реалните дискусии ще се 
осъществят когато вече има дефинирани цели и приоритети. За целта ще бъдат 
ангажирани централната администрация на МОСВ, ИАОС и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ, тъй като в тези структури е 
съсредоточена експертизата по ПОС и ПИК. С помощта на колегите от другите ОП ще 
бъде установено кои експерти ще бъдат необходими във всеки конкретен случай. 
Предложение на МОСВ е създаване на национална мрежа на компетентните органи по 
околна среда и УО на ОП към администрацията на МС за дебат, дискусии и обмен на 
добри практики, които могат да бъдат полезни в процеса на интеграция. 
Предложението е аналог на вече съществуваща мрежа с представители на 
министерства, работещи по ПОС и ПИК, от ДЧ, започнала работа през настоящия 
програмен период. 
Друго предложение на МОСВ е анекс към насоките с конкретни интервенции, 
необходими за интеграция на ПОС и ПИК в 5-те фонда, които да се финансират от ОП. 
Те са основен инструмент за изпълнение на изискванията за интеграция на ПОС и 
ПИК. Включени са и разяснения за осигуряване на допълняемост между отделните ОП. 
Интервенциите са представени в табличен вид, като целта е да са максимално ясно и 
конкретно формулирани. 
Третият етап е програмирането на финансовата рамка. Общата цел за ДП и ОП следва 
да бъде определяне на финансов пакет за всяка ОП, който е достатъчен за изпълнение 
на стратегията, целите и приоритетите на ОП. МОСВ предлага в РГ за СП да се 
предприемат мерки за осигуряване на инструментариум (методологии, указания, 
методики, др.) за бъдещо проследяване (tracking) на четири вида разходи: за ЕЕ, ВЕИ, 
изменение на климата и биоразнообразие (вкл. Натура 2000) поне по всички 5 фонда. 
Възможно е да се търси проследяване и на други фондове и програми, напр. централно 
управляваните от ЕК поради факта, че в СП следва да се осигурят всички механизми за 
допълняемост и координация между ОП и 5-те фонда от една страна и от друга страна с 
програмите, управлявани на европейско ниво. Към настоящия момент не могат да 
бъдат дефинирани по-прецизно процесите, тъй като зависят от ОСР. ОСР продължава 
да бъде дебатирана по ключови елементи. 
Последните два етапа от интегрирането на ПОС и ПИК обхващат екологичните и 
предварителните оценки на ОП. Считаме, че тези две оценки по законодателни 
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изисквания и по указания от ЕК, налични в съответните ведомства, са ключов 
инструментариум за интеграция на ПОС и ПИК. 
Предложенията за интервенции, които са част от насоките (анекс към насоките) все 
още са в работен вариант, тъй като „position paper-а“ на ЕК не е финализиран, а той ще 
окаже съществено влияние върху текста на предложението на насоките и конкретните 
интервенции. Друга причина таблицата с интервенции да е все още в работен вариант е 
липсата на индикация за бюджетите на ДЧ като обща сума и за бюджетите по 
отделните програми.  
Амбицията на МОСВ е към края на 2012 г. е да има наличен първи окончателен проект 
на насоките, който да бъде вземан предвид при изготвянето на конкретните стратегии, 
цели, приоритети, т.е. текстовете на ОП. През 2013 г. ще започне разработването на 
насоките за следващата фаза – изпълнение на СП и ОП, един по-сложен и трудоемък 
процес. Г-жа Попова благодари за вниманието и се обърна към РГ с предложение за 
задаване на въпроси по представената информация. 
 
М.Крумова, председател допълни, че средата на ноември представители на ЕК ще 
пристигнат в България, за да представят „position paper-а“, т.е. преговорната позиция на 
ЕК във връзка с договарянето на фондовете за следващия програмен период, което ще 
позволи приемането на насоките в края на годината в окончателен вариант за този етап 
на програмирането. 
 
К.Раковска, WWF предложи включването на хоризонтална мярка в оперативни 
програми, които изискват финансирането на инженерни съоръжения или техническа 
инфраструктура, а именно резерв, който да финансира технически варианти, които са 
природосъобразни. Например при изграждане на път понякога се налага и поставяне на 
инженерни съоръжения за опазване на биологичното разнообразие, които се явяват 
допълнителен разход.  
 
М.Крумова, председател уточни, че предложението е по-скоро приложимо като 
критерий, които да е приложим към всяка една мярка. Следва да се има предвид, че 
такъв тип мерки, ако са предвидени като конкретни мерки, трябва да са съобразени с 
другите инструменти на ЕС, особено тези които са централно управлявани от ЕК. 
Предложението ще бъде коментирано и включено в насоките по някакъв начин. 
Председателят покани членовете на РГ за кратка почивка. 
 
Г-жа М.Крумова, председател предложи да се пристъпи към следващата точка от 
дневния ред, а именно анализ на настоящата ситуация в сектор околна среда и 
изменение на климата, както и първо предложение за приоритети на ОПОС. Това първо 
предложение покрива много повече сектори от тези, които е възможно да бъдат 
финансирани със средства от оперативната програма предвид ограничените ресурси и 
дебатите, които вървят на ниво Европейски съюз и на Национално ниво. Съдържанието 
на презентацията ще се фокусира основно върху предложението за приоритети. 
Анализът на настоящата ситуация е изготвен в рамките на МОСВ със съдействието на 
колегите от специализираните дирекции, на които г-жа Крумова благодари. 
Необходимостта от изработването на този анализ произтича както от заповедта за 
работната група, която упоменава анализ на настоящата ситуация в секторите околна 
среда и климат, така и за нуждите от събиране, анализиране и обобщаване на 
информация  за целите на общия анализ, който следва да бъде към договора или 
споразумението за партньорство. Този анализ е единствения задължителен в рамките на 
настоящия програмен период съгласно проектите на регламентите, които до момента се 
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разглеждат на европейско ниво, но от страна на МОСВ като компетентно ведомство по 
двете политики следва да бъде предоставена необходимата информация.  Г-жа Крумова 
отбеляза, че анализи са правени в рамките на националната програма за реформи, но за 
съжаление не би могло да се твърди, че секторите околна среда и изменение на климата 
са сериозно застъпени в тези две национални програми. Именно поради това този 
анализ стъпва върху тези документи като основна база, но също така и върху 
законодателните изисквания. Както  Г-жа Попова спомена, има все още ново 
Европейско и Национално законодателство, свързано с изисквания, чието изпълнение 
има нужда от сериозни инвестиции – инвестиции в инфраструктура; инвестиции в 
развитие на  информационни системи; инвестиции свързани със закупуване на 
оборудване с цел прилагане на определени политики или контролни дейности. Именно 
това сме се опитали да обобщим в анализа като дадем оценка на настоящото състояние 
в петте сектора, които са разгледани – Води, Отпадъци, Биоразнообразие, Климат и 
Въздух. Необходимо е да се посочат законодателните изисквания, които са свързани с 
някакъв тип инвестиции, защото онези, които не са свързани с инвестиции, могат да 
бъдат постигнати и без участието на структурните инструменти. Въз основа на тази 
информация се определя какви приоритети е добре да бъдат финансирани от 
структурната политика в следващия програмен период. По време на настоящата 
работна среща следва да бъде коментирана стратегията на оперативната програма. 
Видно от изпратените материали, към настоящия момент няма стратегия и има 
обективни причини за това.  Г-жа Крумова отбеляза, че Г-н Бранков е споменал, че за 
да се разработи стратегията на оперативната програма, както и на всяка от другите 
оперативни програми е необходимо да има яснота и по отношение на това, откъде ще 
дойдат останалите средства, които не се покриват от оперативната програма. Въпреки, 
че стратегията е за това как със структурните инструменти, с оперативната програма ще 
се постигат целите на Европа 2020. Ако няма яснота как ще се постигат останалите 
цели, които остават извън обхвата на съответните оперативни програми, дори и за 
целите на договора за партньорство (където е необходимо да се посочи как ще се 
изпълнява изискването за допълняемост, т.е. как непокритите приоритети ще бъдат 
финансирани) ние няма как да определим стратегията. Поради тази причина и поради 
дебатите, които вървят на Европейско и на Национално ниво относно финансовите 
пакети, не е на лице предложена конкретна стратегия. Г-жа Крумова предложи да се 
даде възможност за коментари и допълнения, така че да продължава работата по 
анализа и той да бъде оформен като кратък, съдържателен документ,  даващ основата, а 
в последствие и разработена стратегия. Поради тази причина и първото предложение за 
приоритетите е толкова всеобхватно и обхваща всички видове приоритети,  
идентифицирани като нужди от анализа. Тези приоритети следват структурата на 
анализираните сектори, подсектори на околна среда и изменение на климата, отпадъци, 
биоразнообразие и климат.  
Най-всеобхватен е сектор Води, където има няколко цели – със съответните им подцели  
Г-жа Крумова определи първия приоритет като постигане на добро състояние на водите 
и подобряване на управлението им. В него се включват изпълнения на мерки по 
плановете за управление на речните басейни, които трябва да бъдат приети през 2015 г. 
Именно за това усилията се фокусират върху изпълнението на мерките от тях; 
актуализация на плановете за управление на речните басейни, съобразно изискванията 
на Европейското законодателство; изграждането на информационни системи и 
въвеждане на моделиране при управлението на водите (основна задача от гледна точна 
постигане на управление на водите, опазване на водите и т.н.). 
Вторият приоритет е планиране, проектиране и изпълнение на мерки за 
мониторинговата система за водите включително и инвестиции в оборудване. Г-жа 
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Крумова спомена, че онези от присъстващите, които са членове на комитета за 
наблюдение са забелязали, че това е идентифицирана мярка и в спешните мерки, които 
са включени в изменението на оперативната програма за този програмен период. В 
анализите се установява, че един от основните проблеми при прилагане на политиката 
по околна среда и политиката за изменение на климата, е липсата на капацитет, 
включително техническо обезпечаване на контролните и мониторингови функции във 
връзка с мониторинга на различните компоненти на околната среда ( въздух, вода и 
т.н.). 
Във всеки един от идентифицираните приоритети съществува дейност - предложение за 
такава мярка, тъй като това е важно от гледна точка както на набиране на информация, 
така и от гледна точка на вземане на правилните управленски решения, включително и 
по отношение на правилните инвестиции. За това предложението за дейност в рамките 
на този приоритет или подприоритет е разширяване и оптимизиране на мрежите за 
мониторинг на състоянието на водите, включително и изграждане и оборудване на 
станции; оптимизиране на позиционирането на различни мониторингови станции, така 
че да може да се получава адекватна своевременна и пълна информация за състоянието 
на водните ресурси. 
Г-жа Крумова отбеляза третия подприоритет в сектор Води като опазване на ресурсите 
на пресни води и преодоляване на проблемите със засушаването и недостига на вода. 
От стратегията за водите, която към настоящия момент се коментира на Национално 
ниво, става ясно, че макар и да има водни ресурси, в България има риск от засушаване 
и недостиг на вода, ако не е оптимална инфраструктурата, която се използва или 
системите и начините за използване на тази вода. Това е залегнало като предложение за 
приоритет, в който да се включват разработване на планове и програми за 
преодоляване на засушаването и недостиг на вода; съхранението на ресурсите от 
прясна вода; изпълнение на мерки за намаляване на загубите на вода и решаване на 
съществуващи или прогнозирани проблеми. В това число спадат и стратегическите или 
аналитичните документи, свързани с идентифицираното на рискове за изменението на 
климата, като един от основните рискове е засушаването. Последният подприоритет е 
проектиране и изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточници за 
питейни води с цел опазването им. 
Г-жа Крумова определи четвъртия подприоритет в сектор Води - изграждането на ВиК 
инфраструктура. За да могат да се постигнат целите на регламента и стратегията 
Европа 2020, е необходимо да се фокусират усилия не само към канализационна 
инфраструктура, а и към водоснабдителната инфраструктура. Първият приоритет е 
достатъчно количество вода, качествата на която отговарят на изискванията на 
нормативната уредба. Вторият приоритет е изграждането на канализационна 
инфраструктура и инфраструктура за пречистване на отпадъчни води с цел опазване на 
водните ресурси в България. Към настоящия момент се предприемат стъпки за 
подготовка на проекти, като задачата е да бъде възможно заедно с бенефициентите 
(общини), да се намерят най-оптималните и  ефективни решения за изграждането на 
тази инфраструктура. Относно това, решенията да бъдат оптимални и ефективни, г-жа 
Крумова спомена, че в следващия програмен период ще се обърне особено внимание на 
изискването решенията, които се предлагат и се финансират да бъдат енергийно 
ефективни т.е. да водят до минимизиране на потреблението на електроенергия и да 
водят до съществено намаляване на водозагубите, което продължава да бъде един от 
основните проблеми във ВиК инфраструктурата на територията на България. 
Като пети приоритет се посочи подобряване на управлението на риска от наводнения. 
Това е един от въпросите, които трябва да бъдат решени на национално ниво и в тази 
връзка се предлагат за приоритетни дейности: финансирането на развитие на 
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информационни системи; изграждането на системи за ранно предупреждение; 
подобряване и прогнозиране на наводненията като такива; инвестиционни мерки за 
осигуряване на превенцията на риска от наводнения. Доброто прогнозиране е свързано 
с намаляване на човешки жертви и намаляване на икономически загуби от 
наводненията. Никой не може да спре климатичните промени или силата на водата, 
която колкото и да дава живот, би могла да бъде абсолютно унищожителна. Г-жа 
Крумова подчерта, че е важно да бъде прогнозирано къде, кога и какво ще се случи за 
да бъдат предприети своевременни мерки, които да доведат до минимизиране на 
загубите – човешки или предметни. 
Втори подприоритет в рамките на този приоритет е актуализацията на плановете за 
управление риска. В момента такива планове се разработват на басейново ниво, и те ще 
бъдат част от плановете за управление на речните басейни. Тяхната постоянна 
актуализация е необходима, за да бъде актуален този план. Определянето на границите 
на водите и водните обекти и оценка на земеползването, както и осигуряване на 
проводимост, са с оглед минимизиране на наводненията и на щетите от наводненията, 
когато такъв природен катаклизъм се случи. В сектор Води отново се предлага 
прилагането на Националната морска стратегия;  програма за мониторинг на 
състоянието на морската околна среда и програма от мерки за постигането на добро 
състояние на морската околна среда. Това са мерки, които са във връзка със 
стратегически документи за прилагането на националната морска стратегия, като те 
имат връзка и с въздействието на риболова, аквакултурите (т.е. и с биоразнообразието в 
известна степен). 
Г-жа Крумова отбеляза като втори приоритет сектор отпадъци. Предвид етапа на 
изпълнение на настоястощата оперативна програма, до голяма степен основната 
инфраструктура следва да бъде изградена, но е важно обществото да намали 
генерираните отпадъци, както и да бъдат постигнати цели за рециклиране. Те са доста 
сериозни както по отношение на рециклируемите материали, така и по отношение на 
разградимите отпадъци. Приоритетите, които се оформят в рамките на сектор отпадъци 
са изграждането на различни типове инсталации за третиране на отпадъците (на 
различни отпадъчни потоци); инсталации за сепариране на рециклируеми отпадъци и 
биоразградими отпадъци; обезвреждане чрез оползотворавяне за енергия; разширяване 
и оптимизирането на системите за събиране на битовите отпадъци и то именно в посока 
разделното събиране на различните потоци отпадъци (това обикновено оптимизира и 
съоръженията за тяхното третиране); компостиращи инсталации за зелени отпадъци с 
цел минимизиране на биоразградимите отпадъци постъпващи на депа; компостиращи 
инсталации за биоразградими отпадъци в рамките на домакинства (което води до 
предотвратяване на постъпването на тези отпадъци в общия поток от битовите 
отпадъци).  
Г-жа Крумова поясни, че усилията ще бъдат насочени към съоръжения, които 
намаляват образуването или постъпването на отпадъците в потока, или на депа. 
Начинът за финансирането на тези системи подлежи на по-нататъшна дискусия. Други 
приоритети, които могат да бъдат идентифицирани в рамките на сектор отпадъци са 
закриването и рекултивацията на съществуващи общински депа. Това все още 
продължава да бъде един от основните въпроси в рамките на този сектор, тъй като с 
изграждането на новите регионални депа ще бъде възможно преустановяване 
използването на старите общински депа, които трябва да бъдат закрити и 
рекултивирани. Предотвратяването и намаляването образуването на отпадъци е 
всеобхватна дейност и мерките могат да бъдат най – разнообразни:  популяризиране;  
промяна на общественото съзнание;  меки мерки; въвеждане на системи за електронно 
подаване и данни за управление на отпадъците; подобряване на наличната система за 
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отчитане. Това има връзка и с необходимостта от наличие на техническа обезпеченост 
за контролните функции, които се осъществяват включително от ИАОС, както и за 
подобряване на управлението, тъй като такива информационни системи биха могли да 
предоставят актуална информация на съответните органи или компетентни лица, 
вземащи решения във връзка с управлението на отпадъците; разработване и изпълнение 
на информационни и комуникационни мерки относно управлението на отпадъците 
(меки мерки включително обучение, информиране на населението, бизнеса и учебните 
заведения за въвеждане на иновативни практики по отношение на промяна на 
поведението на населението ). Освен такса битови отпадъци, която трябва да бъде 
променена като концепция, основното нещо, за да се намали образуването на 
отпадъците е промяна на съзнанието  и екологосъобразно обезвреждане на негодни за 
употреба пестициди или други препарати. В случая конкретно са посочени 
пестицидите, тъй като до момента към тях не са били насочени никакви мерки. 
Подобни потоци опасни отпадъци също биха могли да бъдат предмет на мерки, 
включени в оперативната програма. 
Г-жа Крумова определи сектор въздух като нов за ОП. Една от основните задачи, които 
се предлагат в рамките на следващата оперативна програма е по отношение на 
системата за мониторинг на въздуха. Това е компонент на околната среда, за чието 
постоянно наблюдение е изключително важно да бъдат взети правилните управленски 
решения. Много често, ако няма информация, няма и достатъчно данни – тогава ЕК ни 
критикува, че нещо не е направено, когато в действителност то е реално е направено, но 
няма как да бъде доказано. 
По отношение на сектор климат, г-жа Крумова подчерта, че той е важен аспект, който 
не се постига само с една ОП, а трябва да бъде разглеждан на хоризонтално ниво. Това 
не може да бъде постигнато със секторна програма или само с едни конкретни мерки. В 
сектор климат биха могли да се идентифицират следните приоритетни мерки, които да 
се финансират от ОПОС: оползотворяване на метана от утайки на вече изградени 
пречиствателни станции, или изграждащи се такива за вбъдеще; изграждане на 
инсталации за оползотворяване на отделения биогаз от депа за неопасни отпадъци; 
система за инвентаризация на емисиите от парникови газове, включително проучвания 
специфични за страната емисионни фактори и показатели. Последното е свързано с 
необходимостта от мерки за прилагането на различните политики и по отношение на 
вземане на правилните управленски решения. Първите две са идентифицирани като 
необходимост още в рамките на настоящия програмен период. Един от основните 
проблеми със съществуващите пречиствателни станции е правилното оползотворяване 
на утайките като единия от възможните начини е оползотворяването на метана от 
утайките при правилната им обработка. Това може да доведе до използването на метана 
като енергиен ресурс и  възобновяем енергиен източник. 
Г-жа Крумова определи сектор биоразнообразие като сложен за идентифициране  и 
приоритизиране. Той е свързан със сериозни изисквания, предвид обхвата на 
Националната екологична мрежа и обхвата на мрежата Натура 2000 на територията на 
страната. Покритието на Натура 2000 е огромно и затова като пръв подприоритет е 
посочен разработването на план за управление на защитени зони с предмет на опазване 
на типове местообитания и местообитания на видове, както и зоните за птиците. Това 
частично е започнало като процес в рамките на настоящия програмен период, но трябва 
да продължи, за да могат да бъдат определени правилните мерки за опазването на 
зоните в рамките на мрежата Натура 2000.  
Повишаването на информираността на общините и населението за мрежата Натура 
2000 е процес, който би подпомогнал правилното управление на тази екологична 
мрежа. Също така следва се отбележи, че в рамките на този програмен период по 
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проект, изпълняван от дирекция НСЗП, е разработена националната комуникационна 
стратегия, която може да предложи мерките, чиито изпълнение да подобри 
информираността на населението и общините. 
Г-жа Крумова определи като четвърти приоритет - изпълнение на мерките от 
Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД). Това е 
документ, който ЕК и по-конкретно Генерална дирекция Околна среда коментира и 
разглежда като задължителен за приемането на всички оперативни програми. НПРД ще 
определи приоритетните мерки, които да доведат до благоприятен консервационен 
статус – опазване на благоприятния консервационен статус на видовете и 
местообитанията или подобряването на негативен консервационен статус, ако такъв е 
констатиран. Тя ще се разработва през 2012 и 2013 г. и мерките, които ще се предложат 
в нея могат да бъдат изпълнявани както с тази ОП, така и да станат предмет на 
финансиране на други ОП.  
Остава като тема обявяването на защитените зони за местообитанията, които трябва да 
бъдат обявени, за да бъдат ясни режимите в съответните защитени зони.  
Като подприоритет се предлага и проучване, разпространение и определяне на 
природозащитното състояние на морските типове природни местообитания. В рамките 
на този програмен период се изпълнява мащабен проект, който е свързан с картирането 
на местообитанията на видовете на територията на цялата страна, но поради 
ограничения на времето, в обхвата му не попаднаха морските местообитания. Затова 
той остава като приоритет, за да може да има необходимата информация за вземане на 
правилни решения и определяне режимите на опазване. Г-жа Крумова подчерта, че 
изпълнението на дейности за опазване, поддържане и възстановяване на 
благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и 
видове на географско и национално ниво, както и осъществяване на мониторинг на 
биоразнообразието (включително инвестиции в оборудването), са неща свързани с 
прилагането на политиката, която важи за абсолютно всички сектори.  
Изпълнението на мерките, необходими за опазване, поддържане и възстановяване на 
биологичното разнообразие в защитените територии, които имат най - сериозен режим 
на защита (в тях най-лесно може да се поддържа биоразнообразието стига то да бъде 
възстановявано по правилния начин, ако това е необходимо) са: разработване на 
планове за действие за застрашени видове; изпълнение на мерките от одобрени планове 
за управление, както за защитени територии, така и за защитени зони от Натура 2000; 
изпълнение на мерки от националната стратегия за инвазивни и чужди видове. 
Вниманието се фокусира основно върху приоритетните за изпълнение мерки от 
утвърдени планове за управление. Биоразнообразието е сектор, в който има много 
стратегически документи, но много от тях не се изпълняват поради липса на финансов 
ресурс. Затова предвид покритието на Националната екологична мрежа е важно поне 
част от този финансов ресурс да бъде насочен към изпълнение на тези планове за 
управление. 
Г-жа Крумова подчерта, че е предвиден и приоритет Техническа помощ, в който ще 
бъдат включени мерки за изпълнение на ОП; мерки за популяризиране и изпълнение на 
необходимата публичност на ОП; мерки за разработване и прилагане на секторни 
стратегически документи за планиране на политиката в сектор околна среда и климат;  
разработване на иновационни и нови технологии в областта на водите;  въвеждане на 
нови методи в областта на оценката на състоянието, мониторинга, управлението и 
пречистването на водите, както и в другите сектори.  
Г-жа Крумова благодари за вниманието и даде думата за въпроси и коментари по 
изложените приоритети и анализ, които все още са в проектен вариант.  
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Г-жа Р. Петрова, Дирекция УВ, МОСВ се включи с коментар относно анализа и 
предложените приоритети в сектор води. Тя предположи, че в следващите седмици ще 
бъдат усъвършенствани предложенията и вижданията и предложи идея за ползване на 
максималистичен подход. В предложенията за приоритети по ОП, има и приоритети, 
които са за други програми. Г-жа Петрова отправи предложение за организиране на 
обучение по отношение на дефинициите, принципите и изискванията в 
програмирането, тъй като повечето членове на РГ са експерти в съответните области, а 
не експерти по програмиране. 
 
Г-жа Крумова благодари за коментара и обеща да бъде организирано обучение, което 
вероятно ще бъде комбинирано със следващото заседание. Тя се съгласи с коментара, 
че подхода е максималистичен и е необходимо да се търси баланса между 
приоритетите, които конкретно ще залегнат в ОПОС, и тези, които ще бъдат заложни в 
другите оперативни програми. 
 
Думата се предостави на Г-жа К. Раковска,WWF, която постави въпроса за причината 
за забавянето на инфраструктурните проекти за води и отпадъци. Тези мерки са 
оставени на общините, които не винаги имат капацитета, волята и мотивацията да 
изпълнят това навреме и забавяне е налице като резултат от това. От тук следва, че за 
следващата ОП трябва да се промени нещо в планирането и управлението на проектите, 
за да не се налага връщане на пари или да се допусне да не бъдат усвоени тези средства. 
Второто, което г-жа Раковска отбеляза е, необходимостта да съществуват възможности 
за малки иновативни проекти (за общини с еквивалент жители между 2000 и 10 000) 
във всички сектори. Тези проекти да съдържат технологично леки решения, които са 
много по - евтини. Относно загубите на воден ресурс (високият процент през 2008 г.), 
най-голям приоритет следва да бъдат мерките срещу тези загуби, както и отстраняване 
на причините за воден режим на населените места. Г-жа Раковска постави въпросът 
дали всички мерки от първите планове са изпълнени. По отношение на плановете за 
управление на риска от наводнения, според нея е необходимо да бъдат включени и 
мерки, в които да не се инвестира само в тежка инфраструктура, а и в места за заливане 
на територии (зони на потенциално разливане). В плановете за управление на речни 
басейни трябва да има подходящи забрани от страна на басейновите дирекции, както и 
компенсации за стопаните. По отношение на отпадъците, г-жа Раковска подчерта, че 
повишаването на процента на рециклиране, най - евтино и с най - високо качество на 
събираните материали, е възможно когато това става при източника, а не в депото. 
Относно компонент биоразнообразие г-жа Раковска отправи предложение за включване 
на Национален план, тъй като старият е изтекъл през 2010 г., и се надява една от 
мерките да бъде финализиране на обявяването на защитени зони. Необходимо да се 
добавят изпълненията на дейности от вече приети планове за действие. Мярката, която 
бе заложена в Индиктивната работна програма в настоящата ОПОС, и е необходимо да 
се изпълни е проучване на вариантите за създаване на административни органи на 
Натура 2000, поради големия обхват на мрежата. Г-жа Раковска отправи предложение 
за осигуряване на средства за охрана на защитени територии (например резервати и 
природни паркове без охрана), въпреки ограничението да не се финансират повтарящи 
се действия. Г-жа Раковска постави въпросът дали се предвижда обществено 
обсъждане на Нациоанлната приоритетна рамка за Натура 2000. 
 
В отговор на коментара, Г-жа М. Крумова отбеляза, че има техническо задание и в 
рамките на договора е предвидено обществено обсъждане, когато бъде изготвена 
НПРД. По отношение на административните органи за големите защитени зони, това е 
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едно от нещата, които няма да могат да бъдат изпълнени в рамките на този програмен 
период, макар, че бе посочено като конкретна мярка в настоящата ОП. Тук стои 
въпросът коя е най - правилната форма на тези органи, а не самото им създаване, което 
е по-лесно. Според г-жа Крумова предвидената охрана на националните паркове е 
абсолютно недостатъчна за функциите, които изпълнява, и териториите, които трябва 
да покрива. Структурните фондове не бива да се превръщат в нещо, което замества 
националното финансиране, както и в единствен източник на изпълнението на 
ангажиментите на администрациите както такива. Трябва да се мисли в посока 
оптимизиране на наличните ресурси или да се предоставят инвестиции в посока 
подобряване на информационни технологии и технологично обезпечаване на охраната, 
а не осигуряване на работни места за физическа охрана. 
 
Относно изпълнението на мерките от първите планове за речните басейни, г-жа 
Крумова даде думата на г-жа Петрова, която заяви, че през Декември 2012 г. предстои 
да бъде докладван пред ЕК напредъка по изпълнението на програмата от мерки по 
първите планове за управление на речните басейни. Събраната до момента информация 
не показва голяма успеваемост по изпълнение на мерките по финансови и други 
причини (не повече от 40-50 % изпълнение). Задълженията на всички държави-членки е 
към края на 2012 г. всички гореспоменати мерки да бъдат оперативни, т.е. да е 
започнало изпълнението им, макар и само проектиране. Затова е разграничен приоритет 
Изпълнение на мерки от плановете. Голяма част от мерките, които не са изпълнени в 
момента са мерки, които предвиждат различни видове проучвания и изследвания, въз 
основа на които трябва да се направи оценката на състоянието на водите. Тя е основа за 
планиране на мерките. Не е осъществена и приоритетната задача относно 
въздействието на изменението на климата върху водните ресурси и други. 
 
За хоризонталното предложение по отношение на екоиновациите, г-жа Крумова 
отбеляза, че е добре такъв тип иновации във всички сектори да бъдат подкрепени. 
Често проблема е в Закона за обществени поръчки. Например ако малка община 
идентифицира проблем и възложи проучване на проектанти, мислещи в 
конвенционални схеми - самата община е ограничена от закона за обществените 
поръчки и в това кой може да извърши проучването.  
 
Г-н Терзов, Дирекция УВ,МОСВ постави въпросът „Какво е иновация?“ Той даде за 
пример опита на английска компания, която събира различни предложения на 
иновации, одобрява ги и търси начин за внедряването им. Според г-н Терзов е добра 
идеята за създаване на работна (експертна) група със съответно представителство, 
която да: събира иновативни решения; да ги предлага за обсъждане; да приема някои от 
тях; да търси възможности за финансирането и внедряването им в съответния сектор. 
 
Думата взе г-жа Д. Ковачева, Консорциум УИГ и партньори, която благодари за 
поканата и спомена, че във връзка с екоиновациите, в момента се обмисля приоритетно 
да бъдат финансирани иновативни проекти, които подпомгат за постигане на цели като 
нисковъглеродна икономика, околна среда, води, отпадъци и т.н. Основната идея е да 
се акцентира върху екоиновациите по Оперативна програма предприемачество и  
иновации, което би подпомогнало и ОПОС, защото иновациите биха могли да се 
прехвърлят към малките и средни предприятия. По този начин може да се подпомага 
изпълнението на тематична цел 4, тематична цел 6, дори и тематична цел 5. Според г-
жа Ковачева е добре да се обсъди съвместно сътрудничество. Тя спомена, че фондовете 
не финансират загубите на води, тъй като са смятани за проекти, които носят приходи и 
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загубите на вода се дължат на водопроводните системи. Затова е нужно да се търсят 
други източници на финансиране като държавата, европейската банка и др. 
 
Г-жа Крумова благодари за коментара и подчерта, че проблема за иновациите са 
ограниченията в ЗОП и начина на финансирането на иновациите.  
 
Г-жа Р.Петрова, дирекция УВ, МОСВ уточни, че по отношение на водите на тема 
иновации в момента на европейско ниво се разработва стратегически план за 
европейско партньорство за иновации при водите. Той съдържа 8 приоритетни области, 
една от които е областта на ВиК. Има вероятност към края на декември да има 
стратегически план за иновации при водите. 
 
Г-жа К. Аврамова, ИАОС подчерта, че според  Националната система за мониторинг, 
данните за фини прахови частици в Табл. 1 от предтсавения анализ са силно занижени 
спрямо съществуващите в момента в България. Тя отбеляза и неточност в анализа по 
отношение на площта на защитените територии (липса на числена стойност). По 
отношение на приоритетите тя предложи да се допълни в приоритет 8 от таблицата с 
приоритети „информационни системи и модели за оценка“ (за Национална система за 
мониторинг на биологичното разнообразие). 
 
Г-жа Крумова благодари за коментара и подчерта, че данните за фините прахови 
частици са взети от country fact sheet-а и има вероятност да е станало объркване. 
Относно предложението за изменение на приоритета, г-жа Крумова подчерта, че 
иновационните модели са важни за оценката и предложението се приема.  
 
Г-жа Аврамова добави, че в Табл.1 данните за емисиите на парникови газове също не 
съответстват.  
 
Г-жа Крумова отговори, че данните ще бъдат поправени и съгласувани с докладваните 
данни от Европейската агенция по околна среда. 
 
Г-жа Д. Стойкова, Национално сдружение на общините благодари за възможността 
за изпращане на коментари в двуседмичен срок. Тя попита дали приоритетът в скетов 
води обхваща самостоятелна реконструкция на водопроводни мрежи и изграждане на 
пречиствателни станции в населени места с население под 2000 е.ж. Общините 
предлагат по приоритет 5 на сектор води да се добавят и дейности като корекции на 
речни корита, изграждане на диги и др. Относно сектор отпадъци,  г-жа Стойкова 
постави въпросът какво ще се случи с предвидените за този програмен период проекти 
за изграждане на клетките към регионалните депа, и дали тяхното финансиране ще 
остане като приоритет. Относно биоразградимите отпадъци се поставя и въпросът ще 
бъдат ли предвидени дейности по събирането и транспортирането им. За сектор въздух, 
г-жа Стойкова се съгласи, че мониторингът е много важен и допълни, че е добре да се 
изпълняват мерки за намаляване на съответните емисии относно качеството на въздуха, 
тъй като показателите са доста лоши. 
 
Г-жа Крумова благодари за коментара и отбеляза, че по отношение на депата срокът за 
изпълнение на изискванията на директивата за депата беше юли 2009 г., т.е. няма как 
това да продължава да бъде приоритет като инвестиция. С оперативната програма в 
настоящия момент се покрива почти цялата територия, в края на този период вероятно 
ще останат 4 региона, които биха могли да имат затруднения с депата. Те бяха 



19 
 

приоритетни за този програмен период, тъй като се разглеждат като базова 
инфраструктура, по която да е възможно надграждане. За следващия програмен период 
това не би могло да бъде приоритетно, защото целите са насочени към намаляване 
образуването на отпадъци; увеличаване на рециклирането; предотвратяване на 
постъпването на биоразградими отпадъци на депата. Относно изграждане на 
съоръжения за обезвреждане (клетки и т.н.), в такса битови отпадъци би следвало да са 
включени средства за подмяна на съоръженията след изчерпване на капацитета им.  
Занапред съоръженията биха били насочени към по-високите нива на йерархията на 
отпадъците, а не към най-ниското – депонирането. Г-жа Крумова добави, че за 
събирането на биоразградимите отпадъци в изготвената презентация е налице 
оптимизиране на системите за събиране на отпадъците, а това включва и разделното 
събиране на различните потоци отпадъци. 
 
Г-жа В.Попова отбеляза, че във връзка с депата, в началото на тази година, ЕК 
публикува пътна карта за ресурсна ефективност с определени цели за постигането й. 
Включени са и т.нар. “mile stone”-и, в които в частта отпадъци фигурира като 0% 
депониране на отпадъците до 2020 г. Дори и процентът да бъде променен и да не е 
нула, а да се промени до някакъв малък процент, това отново няма да помогне да бъдат 
включени проекти за депа. 
 
Г-жа Р. Петрова отбеляза, че в последната колона на таблицата се вижда кога е 
предвидено финансиране на агломерации от ОПОС, ако те не попадат в обхвата на 
селските райони. Тази таблица вероятно ще бъде разпределена между различните ОП. 
ЕК обмисля и тества специален механизъм за 12-те нови държави- членки, които имат 
неизпълнение на директивата за пречиствателните станции и директивата за питейните 
води. Вероятно ще бъде допуснато финансиране по ОП, когато те са приоритизирани 
във връзка с основното изискване за постигане на доброто състояние на водите. По 
отношение на изграждането на корекции и диги, трябва да се има предвид, че за 
следващия програмен период ще има проекти за планове за риска на наводнения. 
Предвидените в тях мерки следва да бъдат финансирани. 
 
Г-жа Крумова допълни, че обхвата на мерките за водите зависи до голяма степен и от 
наличния ресурс, който все още не е определен за тази ОП. Основни критерии и 
фактори ще бъдат ресурсната ефективност и намаляване на потреблението на 
енергийни и водни ресурси. Основополагащо за решенията кои мерки да бъдат 
финансирани, са регионалните мастър–планове и идентифицираните на регионално 
ниво приоритети. Ще бъдат търсени оптималните решения от гледна точка 
потреблението на енергия и намаляване на водозагубите. Водоснабдяването е 
проблемно, но не и невъзможно. Относно късния старт на подготовката на проектите, г-
жа Крумова отбеляза, че в момента се започва работа по подготовка на проектите и 
техническите решения, така че в началото на следващия програмен период голяма част 
от проектите да бъдат готови. 
 
Г-жа Нели Данева, дирекция ВиК, МРРБ взе отношение по приоритет 3.3 – 
проектирането и изграждането на санитарно охранителните зони. Според нея са налице 
проблеми с учредяване и прехвърляне на собственост в Пояс 1 поради неяснота в 
нормативните документи. Г-жа Данева предложи допълнение в текста, с което да се 
конкретизират отговорностите – какъв механизъм да бъде следван и как да бъде 
правена промяна на собствеността. 



20 
 

Г-жа Крумова благодари и се съгласи с коментара, но подчерта че едва ли такъв 
документ има място в ОПОС. Тя определи документа като „нормотворчески“ и 
регулационен. 
 
Г-жа Крумова даде думата на С.Божкова, дирекция УООП, МОСВ която допълни, че 
в страната ще останат четири региона, които няма да имат изградени регионални депа, 
което е малка част от предвиденото за изпълнение. Целите заложени в Рамковата 
директива няма как да бъдат изпълнени, ако голяма част от отпадъците продължават да 
бъдат депонирани, а не третирани на по-високо ниво в йерархията (рециклиране и т.н.) 
 
Г-жа Крумова благодари на всички за участието в дискусията и предложи датите и 
темите за обсъждане по време на следващото заседание. Предвид протичащите процеси 
на национално и европейско ниво, е подходящо следващото заседание на РГ да бъде 
проведено в седмицата 10-14 декември 2012 г. Предложеното обучение ще бъде 
организирано заедно със заседанеито. Темите за следващото заседание ще са: проект на 
стратегия за ОП с по-подробен индикативен списък от дейности, предложения за 
бенефициенти и формулирани идеи за финансов план и индикативно финансово 
разпределение по приоритети, отчитайки коментарите и предложенията отправени от 
присъстващите на заседанието. 
 


