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Г-жа Малина Крумова, Директор Дирекция КПОС, МОСВ  откри третото заседание 
на РГ за разработване на ОПОС. Тя благодари за коментарите изпратени от членовете 
на работната група по анализа на анастоящата ситуация в сектор околна среда и 
изменение на климата, и отбеляза, че документа ще бъде предоставен за целите на 
подготовката на  Договора за партньорство. По отношение на приоритетите г-жа 
Крумова отбеляза, че са представени във формата, който ЕК е разписала. Някои от 
мерките и дейностите, които са били представени на предишни заседания са отпаднали 
и причина за това е напредъка по Насоките за интеграция на политиките по околна 
среда и изменения на климата във всички структурни инструменти. На 15-ти Декември 
е проведено заседание на СКУСЕС, където насоките за интегриране на ПОС и ПИК са 
официално одобрени и предстои тяхното представяне в Министерски съвет за 
окончателно утвърждаване. 

Г-жа Крумова даде думата на г-жа Виолета Попова, за да продължи заседанието с 
планираното обучение по основни понятия във връзка с процеса на програмиране за 
периода 2014-2020г. (виж публикуваните на интернет страницата на оперативната 
програма презентации „Процес на програмиране ОП за околна среда за период 2014 – 
2020 г.“ и „Зелена инфраструктура“)  

Следобедната част от заседанието продължи с представяне на Стратегията на 
програмата. Към момента тя е формулирана основно чрез графики и диаграми. Г-жа 
Попова поясни, че този подход е избран поради факта, че към момента ЕК е в процес 
на изготвяне на стандартни образци на оперативните програми. Те ще бъдат 
унифицирани и задължителни за всички държави – членки и за всички оперативни 
програми, които освен друго ще съдържат и ограничения за брой знаци. Съществен нов 
момент е ограничението на броя символи, които ще могат да се разпишат по отделните 
точки. Стратегията на програмата може да се разпише и много подробно и по-
синтезирано, но за момента удачен е схематичен вариант, като на по-късен етап и при 
по-голяма яснота екипът, отговорен за подготовката на програмата има готовност да 
подготви Стратегията в по-подробен вариант.  

 

 
 

Решения за 

      по-добър живот  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 0 7  –  2 0 1 3  г . ”  

 
 

Европейски съюз 

Европейски фонд за  

регионално развитие 

Кохезионен фонд 

Дир е к ц ия  “К о хе з ио н н а  п о л ит ик а  з а  о к о л н а  ср е д а” 

ope @ moe w.gove rnme nt.bg 



2 
 

Друга причина за този начин на представяне на Стратегията е реда, по който се 
изготвят  оперативните програми. За да се разпишат стратегията и проиритетите на 
оперативните програми е необходим готов  анализ на настоящата ситуация в държавата 
(анализа на нуждите за развитие съгласно изискванията на проекта на Общ регламент). 
Поради липсата му няма как да бъде направено сравнение дали това, което считаме, че 
трябва да бъдат стратегия, цели, приоритети на оперативната програма кореспондира в 
пълна степен с идентифицираните нужди, различия и потенциал за развитие в 
Споразумението за партньорство. МОСВ е предоставило своите предложения за целите 
на анализа, но към момента няма информация дали те са приети и отразени, доколко и 
по какъв начин. Изключително трудно е да се подготви стратегия на оперативна 
програма, без да се знаят националните нужди, цели и приоритети във връзка с 
фондовете на ЕС. В тази ситуация е възможно да се окаже, че подготвената оперативна 
програма е насочена само към един от националните приоритети, към повече от един 
или към нито един, което се  надяваме да не се случи. Поради тази причина на места са 
оставени многоточия в материала, тъй като към момента не знаем какво да запишем. 
Ако трябва да обобщим, считаме че нашата оперативна програма трябва да продължи 
да се реализира в обхват, свързан с изпълнението на  изискванията на европейското 
законодателство в ключови сектори. Ключови сектори идентифицираме като сектори, 
за които се изисква най-съществен финансов ресурс, който по всякакви правила е 
нормално, защитимо и логично да бъде осигурен чрез публични средства. На 
хоризонтален принцип ще спазваме изискванията на законодателни актове - 
директивата за ОВОС, директивите за птици и хабитати. Както в настоящия период, 
така и в следващия ще запазим стремежа си сред проектите финансирани по програмата 
да няма такива, които оказват негативно влияние върху зоните от мрежата НАТУРА 
2000. Предвид съдържанието на оперативните програми (Съгласно Общия регламент), 
представено по-рано в рамките на заседанието, ще се изпълняват и мерки за създаване 
и укрепване на административния капацитет, на хоризонтален принцип и доколкото 
това попада в обхвата на оперативната програма. Същото се отнася и за мерки за 
опростяване, като те ще надграждат върху вече предприетите стъпки в тази посока през 
настоящия програмен период. Ще се предприемат и мерки за намаляване на 
административните разходи и тежести, приоритетно спрямо бенефициентите, от които 
изключително зависи усвояването на средствата по различните приоритетни оси. При 
избора на проекти и през следващия програмен период ще се прилагат критерии, които 
да осигуряват съответствие с изискванията на Директивите, които са в обхвата на 
програмата и основните за хоризонталните принципи.  

Изготвената и разпространена стратегия на новата оперативна програма за околна 
среда се концентрира върху постигане на целите на Стратегия Европа 2020, която има 
три приоритета - приобщаващ растеж, устойчив растеж, интелигентен растеж. 
Оперативната програма за околна среда е насочена към приоритет за устойчив растеж, 
който има няколко основни компонента, съгласно дефиницията за устойчив растеж към 
Стратегия Европа 2020. От тях, към оперативната програма за околна среда, отношение 
имат следните:  

- Изграждане на по-конкурентноспособна нисковъглеродна икономика, в която 
ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин е компонент от 
дефиницията, който дава три основни насоки за включване в оперативната 
програма – адаптация към изменението на климата, ресурсна ефективност, зелена 
икономика, зелен растеж.  
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- Опазване на околната среда, намаляване на емисии, предотвратяване на загубата 
на биологично разнообразие. Това е основният елемент от дефиницията, към 
който е насочена оперативната програмата за околна среда.  

- Възползване от водещата позиция на Европа за разработване на нови екологични 
технологии и производствени методи – иновации, нови технологии еко-иновации, 
които спомагат за растеж и разкриване на нови работни места  за постигане на 
целите на Европа 2020, включително по отношение опазването на околната среда 
и изменението на климата.  

За изпълнението на приоритетите на Стратегия Европа 2020, са идентифицирани 
различни цели. Целите на ниво ЕС, свързани с постигането на приоритета за устойчив 
растеж са три (т.н. 20-20-20):  

- намаляване на парниковите газове с 20%,  

- увеличаване на енергията от ВЕИ с 20%  

- увеличаване на енергийната ефективност с 20%.   

Водещата инициатива във връзка с втория компонент от определението за устойчиво 
развитие е инициативата за ресурсно ефективна, по-зелена и по-конкурентноспособна 
икономика. Във връзка с нея Европейската Комисия разработва различни стратегически 
документи на ниво ЕС за периода до 2020 г., като например Пътната карта за ресурсна 
ефективност.  

Оперативната програма за околна среда, ще има принос към една от тези цели - 
намаляване на емисиите на парникови газове с 20% (на ниво ЕС). Повече информация 
за националното състояние и цели на страната по тази тема се съдържа в Насоките за 
интегриране на политиката по околна среда и изменение на климата, приети на 
заседание на СКУСЕС от 15.12.2012г., които съдържат таблица за състоянието на 
България във връзка с Националната програма за реформи.  

На база тази обща за ЕС архитектура са идентифицирани 4 приоритета на новата 
оперативна програма за околна среда. Това може да претърпи промяна, тъй като все 
още се следят някои дебати на национално ниво относно финансирането на 
техническите помощи и на нуждите за укрепване на административен капацитет. 
Поради това и четвъртия приоритет „Техническа помощ” все още не е разписан, но 
екипът отговорен за процеса и към настоящия момент има визия за този приоритет.  

Приоритет 1 „Води“ на новата оперативна програма е насочен към тематични цели 1, 5 
и 6 от проекта на Общ регламент (ТЦ 1 заради иновациите; ТЦ 5 заради елемента 
адаптация към климатичните промени; ТЦ 6 във връзка с дейностите насочени към 
водите и тяхното управление). 

Приоритет 2 „Отпадъци“ на новата оперативна програма също е насочен към 
тематични цели1, 5, и 6 от проекта на Общ регламент (ТЦ 1 заради иновациите във 
връзка с отпадъците; ТЦ 5 поради дейностите, които имат отношение към изменението 
на климата; ТЦ 6 заради всичко, което е свързано с управлението на отпадъците и 
нуждите от инвестиции в тази област).  

Приоритет 3 „Биоразнообразие и НАТУРА 2000“ е насочен към изпълнение на 
тематична цел 6 от проекта на Общ регламент. .  

Приоритет 4 „Техническа помощ” към момента е насочен към тематични цели 6 и 11, 
но са възможни изменения.  
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Предвид поетия ангажимент за представяне на финансово разпределение по отделните 
приоритети, г-жа Попова представи първите планове за такова разпределение. Предвид 
липсата на одобрен бюджет на ниво Европейски съюз, както и на информация и/или 
решения за разпределението на средствата за България между отделните оперативни 
програми, предложението за разпределение беше представено в процентно изражение:  

- За Приоритет 1 „Води“ – 98% от общото финансиране за програмата по КФ и 2% 
от общото финансиране за програмата по ЕФРР (за еко-иновациите в областта на 
водите).  

- За проритет 2 „Отпадъци“ – 75% от общото финансиране за програмата по ЕФРР 

- За проритет 3 „Биоразнообразие и НАТУРА 2000“ – 21% от общото финансиране 
за програмата по ЕФРР 

- За приоритет 4 „Техническа помощ“ – 2% от общото финансиране за програмата 
по КФ и 2% от общото финансиране за програмата по ЕФРР.  

Окончателните проценти ще зависят от реалния финансов ресурс, който ще бъде 
алокиран към програмата. Вероятно средствата няма да бъдат по-малко от това, което е 
за момента по програмата. 

Следващият слайд от презентацията ясно показва взаимовръзките между избраните 
приоритети, вкл. от гл.т. на техния обхват и пълното им съответствие със Седма 
програма за действие в областта на околна среда.  

Седма програма за действие в областта на околна среда е документ, изготвен и одобрен 
от ЕК, обхващащ периода 2013-2020г., който тепърва ще бъде разглеждан от държавите 
– членки. Той съдържа в себе си всички други стратегически документи в областта, за 
които стана въпрос по-рано – Пътна карта за ресурсна ефективност, Blueprint, 
Стратегията за биологично разнообразие и т.н. Седма програма за действие в областта 
на околна среда, включва и План за действие за екологични иновации (EcoAP), 
изготвен и представен от ЕК през 2011г., който също ще бъде съобразен при 
окончателното оформяне на предложенията за еко-иновации, в рамките на 
оперативната програма за околна среда.  

При подготовката на програмата се вземат предвид и други инициативи в областта на 
иновациите, като например „Европейско партньорство за иновации в областта на 
водите”, в рамките на която също се предоставя финансиране и следва да се осигури 
необходимото ниво на координация и допълняемост.  

През 2013г. се очаква Комисията да публикува Европейска стратегия за адаптация към 
климатичните промени, която също ще бъде взета предвид при изготвянето на 
програмата.  

Освен това, цялостната концепция на оперативната програма за околна среда се базира 
и на изпълнение на законодателни ангажименти в областта на околната среда и 
изменението на климата. Те са представено обобщено в следващата част на 
презентацията и са подробно описани в съответните приоритети на оперативната 
програма за водите, отпадъците и биоразнообразието и Натура 2000. Въпреки липсата 
на приоритет свързан с въздуха, е представено законодателство и в тази област, поради 
факта че се планират в рамките на приоритет 4 (към настоящия момент) дейности във 
връзка с качеството на въздуха и по-конкретно система за мониторинг. Останалите 
дейности във връзка с чистотата на въздуха са включени в другите оперативни 
програми, като повече информация се съдържа в Насоките за интегриране на 
политиките по околна среда и климат..  
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Следващият слайд от презентацията показва взаимовръзката между тематичните цели, 
инвестиционните приоритети и приоритетите на програмата, както и конкретни  
дейности  по всеки приоритет, които ще бъдат подробно представени от г-жа 
Горанова.  

ТЦ 1 може да бъде финансирана по линия на ЕФРР, със стрелка е означена връзката 
към съответния релевантен за тази оперативна програма инвестиционен приоритет:  

- „насърчаване на иновативни технологии, насочени към подобряване опазването 
на ОС и РЕ в сектори отпадъци, води, почви, въздух”.  

ТЦ 5 може да бъде финансирана и от двата фонда, поради което за нея имаме два 
инвестиционни приоритета:  

- „насърчаване на инвестициите за адресиране на специфични рискове, 
осигуряващи устойчивост към бедствия и развитие на системи за управление на 
бедствия” по КФ и  

- „подкрепа за инвестиции за адаптация към изменението на климата” по ЕФРР.  

Тематична цел 6 също може да бъде финансирана и от двата фонда, и е насочена към 
следните инвестиционни приоритети:  

- „адресиране на значителните нужди от инвестиции във водния сектор за 
покриване на изискванията на законодателството на ЕС в областта на ОС”, в 
рамките на КФ;  

- „адресиране на значителните нужди от инвестиции в сектор отпадъци за 
покриване на изискванията на законодателството на ЕС в областта на ОС”, в 
рамките на ЕФРР и  

- „опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите, и 
насърчаване на екосистемните услуги, вкл. Натура 2000 и зелена 
инфраструктура”, също в рамките на ЕФРР.  

Тематична цел 11 към момента може да се финансира и от двата фонда, като 
инвестиционните приоритети са:  

- „Укрепване на институционален капацитет и ефективността на  публичната 
администрация и публичните услуги, свързани с изпълнението на КФ” и  

- „Укрепване на институционален капацитет и ефективността на  публичната 
администрация и публичните услуги, свързани с изпълнението на ЕФРР“.  

Към момента са идентифицирани следните специфични цели:  

- За приоритет 1 „Води“: „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси; 

- За приоритет 2 „Отпадъци“: „Устойчиво управление на отпадъците за ресурсно – 
ефективна и зелена икономика“; 

- За приоритет 3 „Биоразнообразие и Натура 2000“: „Ограничаване и спиране на 
загубата на биологично разнообразие“.  

Възможно е да се формулират и нови специфични цели, както стана ясно по-рано в 
рамките на заседанието.  

Конкретните дейности по отделните приоритети ще бъдат представени по-подробно от 
г-жа Горанова, но най общо се планира следното по отделните приоритети на новата 
оперативна програма за околна среда:  
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- По приоритет 1 „Води“: инвестиции във ВиК инфраструктура  -  за населените 
места с над над 2,000 е. ж., система за мониторинг на водите, информационна 
система за управление на водите, системи за ранно предупреждение,  системи за 
подобряване управлението на риска от наводнения, пилотна схема за екоиновации 
за водите са предвидените дейности в рамките на приоритетна ос 1 води.  

- По приоритет 2 „Отпадъци“: изграждане на инсталации за биоразградими и 
зелени отпадъци, съоръжения за  битови отпадъци; събиране и транспортиране на 
битови отпадъци;  закриване и рекултивация на общински депа; съоръжения за 
опасни битови отпадъци, съоръжения за утайки от изградени ПСОВ; съоръжения 
за оползотворяване на биогаз; система електронно подаване на  данни за УО; 
пилотна схема за екоиновации за отпадъците.  

- По приоритет 3 „Биоразнообразие и Натура 2000“: дейности за видове и 
местообитания в ЗЗ от НАТУРА 2000 в Черно море;  мониторинг на 
биоразнообразието; изпълнение на мерки от НПРД по Натура 2000 (PAF); 
мониторинг, оценка и осъвременяване на НПРД; планирани са информационни и 
комуникационни мрки за НАТУРА 2000; изпълнение на мерки по планове за 
управление на ЗТ;  изпълнение на Национална стратегия за чужди инвазивни 
видове (Националната стратегия е пряко свързана с Стратегията за биологичното 
разнообразие до 2020г., в която също има заложена специална цел за чуждите 
инвазивни видове); изпълнение на планове за действие  за растителни и 
животински видове, изпълнение на ангажиментите по Протокола от Нагоя, във 
връзка с наличието на информационна система за генетичните ресурси и 
традиционни познания за тях.  

Г-жа Попова поясни, че така представеното предложение за обхват на приоритетите на 
програмата е първо и всички членове на работната група имат възможността да 
представят свои коментари, забележки и предложения. Също така са възможни 
съществени изменения, във връзка с дискусиите на Европейско и национално ниво и 
документите, които се очаква да бъдат финализирани и за които стана въпрос в 
началото на заседанието. Като благодари за вниманието, г-жа Попова даде думата на 
г-жа Силвия Горанова, началник на отдела, в дирекция КПОС, отговорен за процеса 
на програмиране за периода 2014-2020г.  

Г-жа Горанова представи проекта на приоритети за финансиране през програмния 
период 2014-2020 г. съгласно изпратените до членовете на РГ материали. През 
следващия програмен период продължава изпълнението на настоящите приоритети на 
ОПОС 2007-2013 г., свързани с изискванията на екологичното законодателство. 
Приоритетна ос 1 през следващия период ще  бъде с наименование „Води”, тъй като за 
разлика от настоящия, включва и други дейности освен изграждане на инфраструктура, 
като дейности във връзка с управлението на водите и еко-иновации.  Освен с ТЦ 5 и ТЦ 
6, свързани с климата и околната среда, тази приоритетна ос е обързана и с тематичната 
цел във връзка с изследователската дейност, защото имаме амбиция мерките, които се 
предприемат в областта на изграждане на инфраструктурата да се съобразят с еко-
иновациите. В представения от ЕК образец за съдържанието на оперативните програми, 
с който сме се съобразили, въпреки че към момента не е окончателен вариант,  
съществува изискване да се посочат инвестиционните приоритети от съответните 
фондове. По приоритетна ос 1 на оперативна програма за околна среда е предвидено 
финансиране освен чрез КФ, и чрез ЕФРР във връзка с еко-иновациите. 
Инвестиционния приоритет към КФ, широко формулиран и отговарящ  на целите на 
приоритетна ос 1 е „Адресиране на значителните нужди от инвестиции във водния 
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сектор за покриване на изискванията на законодателството на ЕС в областта на ОС”. 
Предвидените мерки във връзка с утайките имат отношение към ТЦ 5, във връзка с 
измененията на климата. Индикативните типове допустими дейности по оста включват 
мерки във връзка с изпълнението на изискванията на директивата за пречистване на 
водите в агломерации над 2000 е.ж.(което включва и двете групи агломерации от 2000 
до 10 000 е.ж. и над 10 000е.ж.). Изграждането на инфраструктурата в големите 
агломерации над 10 000е. ж. остава приоритет и за следващия програмен период,  
идентифициран и в официалната позиция на ЕК, във връзка със следващия програмен 
период, т.н. position paper. Това са дейностите, за които следва да бъде заделен най-
голям ресурс от предвиденото финансиране, като размерът на средствата за България, 
респективно за оперативна програма за околна среда също не е ясен. Включени са 
дейности за проектиране и изграждане на системата за мониторинг на водите, във 
връзка с изискванията за докладване по рамковата директива за водите (тематична цел 
6 и 5). В рамките на тази дейност ще бъдат изградени пунктове за контрол на водите, 
както по отношение на количество, така и по отношение на състав. Друга дейност в 
рамките на ос 1 е проектиране и изграждане на единна информационна система за 
управление на водите и модели за управление на водите, модели за прогнозиране и 
оценки на водните количества, за прогнозиране на наводнения и засушавания. Тази 
дейност също има отношение към ТЦ 5, във връзка с климатичните промени, а също 
така и с изпълнение на Директивата за наводненията. През настоящия период се 
поставя основата на такъв тип дейности, като се разработват карти на районите с риск 
от наводнения и се разработват планове за управление на риска от наводнения. Мерки в 
изпълнение на тези планове съгласно Насоките за интегриране на ПОС и ПИК, следва 
да бъдат включени в оперативната програма, която през периода 2014-2020г. ще бъде 
управлявана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Пилотна 
схема за екоиновации в сектор води е тема, която тепърва ще търпи развитие. Тя е 
насочена към използване на иновативни технологии и решения, основно свързани с 
подобряването на околната среда и ресурсната ефективност в сектор води. Надяваме се 
тази схема да се осъществи по такъв начин, че да бъде полезна при осъществяването на 
проектите в сектора през следващия програмен период, т.е. да има практическо 
приложение. На ниво ЕС, в проекта на регламент са предложени индикатори, които са 
задължителни при включване на определен вид дейности, като например изграждането 
на инфраструктура. Индикаторите в проекта на общ регламент към настоящия момент  
са единствено индикатори за изпълнение, като липсват индикатори за резултат. Като 
цяло впечатлението е, че т.нар. в проекта на регламент „индикатори за изпълнение” по-
скоро имат характеристиките на индикатори за резултат, т.е. нивото на индикаторите е 
по-високо. Така формулирането на индикатори за резултат става предизвикателство, 
тъй като те се доближават до индикатори за влияние. Следователно, за приоритетна ос 
1 на програмата, са включени релевантните индикатори за изпълнение от проекта на 
общ регламент: допълнително население обслужвано от подобрено пречистване на 
отпадъчни води, като мярката е еквивалентни жители; допълнително население 
обслужвано от подобрено водоснабдяване, като мярката е бр. жител. Формулираният 
индикатор за резултат от страна на УО на ОПОС е „Население, обхванато от 
интегрирани ВиК системи”. Разбивката на дейностите, попадащи в тази категория, е 
извършена съгласно основния документ по оста, насочена към водния сектор през 
настоящия период – „Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 
1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Основната разлика е, че водният 
компонент няма да бъде толкова ограничен, както в настоящата програма и ще има 
възможност за финансиране на проекти за интегриран воден цикъл. Г-жа Горанова 
отново напомни, че това е първоначален вариант на приоритетната ос и предстои 
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текстът да бъде доразвит и оформен, а след приключване на дейността на работната 
група, тепърва предстоят предварителна оценка на програмата и преговори с 
Комисията.  

Приоритетна ос 2 „Отпадъци” е насочена към тематични цели 1, 5, 6 и е насочена 
основно към изпълнение на рамковата директива за отпадъците. Освен изграждане на 
инфраструктура са предвидени и дейности за управление утайките, които се отнасят 
към ТЦ 5. Връзката с ТЦ 1 е предложената схема за еко-иновации в областта на 
отпадъците, насочена към инвестиционен приоритет „Насърчаване на иновативни 
технологии, насочени към подобряване опазването на ОС и РЕ в сектори отпадъци, 
води, почви, въздух”, към ЕФРР. Инвестиционният приоритет към ТЦ 6 е „Адресиране 
на значителните нужди от инвестиции в сектор отпадъци за покриване на изискванията 
на законодателството на ЕС в областта на ОС”. Инвестиционният приоритет 
съотвтстващ на ТЦ 5 е „Подкрепа за инвестиции за адаптация към изменението на 
климата”. Приоритетна ос 2 ще се финансира само от ЕФРР. Специфичната цел по оста 
е само една за момента - Устойчиво управление на отпадъците за ресурсно ефективна и 
зелена икономика. Това най-вероятно ще претърпи изменение, тъй като съгласно 
формата, представен от ЕК, е необходимо да се формулират специфични цели към 
всеки един от инвестиционните приоритети. Основен акцент по оста е изграждането на 
инсталации в рамките на регионалните системи за управление на отпадъците в 
съответствие с йерархията за управлението им. През настоящия програмен период са 
поставени основите на регионалните системи съгласно Националната програма за 
управление на дейностите по отпадъците, като е предвидено изграждането на първите 
клетки на депата за отпадъци и основните инсталации. Чрез подкрепа от настоящата 
оперативна програма е предвидено да бъдат изградени 23 регионални системи, за които 
е осигурено финансиране и са определени основните инсталации, които трябва да бъдат 
изградени. През следващия период амбицията на УО е да привлече всички 
заинтересовани страни по отношение на отпадъците, да се популяризира йерархията за 
управлението на отпадъците и като краен резултат да се подпомогне постигането на 
процента рециклиране съгласно рамковата директива за отпадъците. В тази връзка, там 
където има възможност е добре да се привлече и бизнесът, при изграждане на 
определени инсталации, което ще доведе и до разнообразяване на формите на 
финансиране, като е възможно предвиждане на финансов инженеринг.   

Изброени са различните видове инсталации, които трябва да бъдат изградени: за 
биоразградими отпадъци, за зелени отпадъци и за битови отпадъци. Предвижда се да 
продължи подкрепата за закриването и рекултивацията на депа, които не отговарят на 
нормативната база, както и за дейности във връзка с опасните отпадъци от потока на 
битови отпадъци. По отношение на строителните и промишлени отпадъци, в Насоките 
за интегриране на ПОС и ПИК се предвиждат действия по бъдещата оперативна 
програма ”Инвестиции и предприемачество”. Включени са група дейности във връзка с 
изграждане на съоръжения за управление на утайките. По приоритетна ос 1 ще се 
изграждат такива съоръжения като част от проект за ПСОВ. В случай на вече 
проектирани/ изградени ПСОВ, за които такива съоръжения не са били предвидени, 
тези съоръжения ще бъдат финансирани по ос 2. Предвижда се и подкрепа за 
изграждане на инсталации за оползотворяване на биогаз от депа. Включена са и 
дейности във връзка с изграждане на система за електронно подаване на данни, която 
да обезпечи докладването съгласно законодателството на ЕС в областта на  отпадъците. 
В системата ще бъдат въвеждани различен тип данни и ще се администрира от 
Министерство на околната среда и водите. Пилотната схема в областта на отпадъците 
цели да отговори на целите на стратегия Европа 2020, като отново считаме, че това 
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трябва да бъде практически насочена схема за малки и средни предприятия, в рамките 
на която да не се допускат самоцелни проучвания. Индикаторът за изпълнение по ос 2 е 
също съгласно проекта на регламент: допълнителен капацитет за рециклиране на 
отпадъци, който ще се измерва в  тонове за година. Формулираният от УО индикатор за 
резултат е население, обслужвано от регионалните системи за управление на 
отпадъците. Следващият приоритет по програмата е насочен към опазване на 
биоразнообразието и предвижда финансиране само от един фонд – ЕФРР, по една 
тематична цел „Опазване на околната среда и ресурсната ефективност” (ТЦ 6) и 
съответстващ инвестиционен приоритет по ЕФРР „Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие и почвите, насърчаване на екосистемните услуги, вкл. 
НАТУРА 2000 и зелената инфраструктура”. Специфична цел по оста е ограничаване и 
спиране на загубата на биологично разнообразие. Дейностите надграждат 
изпълняваното към момента по двете директиви за мрежата НАТУРА 2000 и 
предвиждат: изграждането на система за мониторинг на биоразнообразието; мерки по 
изпълнение на Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000, която 
ще се подготви през този програмен период. Независимо че разработването на този 
документ не е официална предварителна условност за получаване на финансиране през 
следващия преиод, службите на ЕК обръщат сериозно внимание, че от своевременната 
подготовка на документа зависи одобрението не само на бъдещата оперативна 
програма за околна среда. Разпределението на мерките във връзка с НАТУРА 2000 
между бъдещите ОПОС, ПРСР и ПМДР ще бъде извършено въз основа на 
окончателния вариант на рамката. По приоритетна ос 3 се предвижда и разработване/ 
актуализация на планове за управление на защитени територии и мерки, предвидени за 
изпълнение в тях, както и разработването на планове за действие за растителни и 
животински видове; изграждане на информационна система за генетични ресурси и 
традиционни знания за тях, във връзка с протокола от Нагоя. Включеният индикатор за 
изпълнение е съгласно проекта на регламент, а именно „Площ на хабитатите, 
подкрепени за постигане на подобрен консервационен статус”, а предложеният от 
индикаторът за резултат е процент от територията на България с изпълнени мерки за 
подобряване на консервационния статус. 

Г-жа Крумова отново напомни, че към момента ос 4 не е разписана, екипът отговорен 
за процеса на програмиране има визия за обхвата на оста, като се предвижда освен 
типичните дейности тя да включва и дейности, необходими за повишаване на 
капацитета на структурите ангажирани с контрола на политиките по околната среда и 
климат, вкл. оборудване за мониторинг и всичко необходимо, за да се гарантира 
изпълнението на тези политики. Г-жа Крумова даде думата на г-жа Попова за 
представяне на размера на финансиране по приоритетните оси. 

Г-жа Крумова предложи да се проведе дискусия като поясни, че и след заседанието 
може също да се дадат коментари по представените документи, в срок до 20 януари 
2013г. 

Г-жа Нели Данева, държавен експерт в дирекция ВиК на МРРБ, във връзка с 
представената информация по отношение на ос 1 и по-специално факта, че водният 
компонент няма да бъде толкова ограничен през следващия период, предложи при 
подготовката на програмата да бъдат взети предвид заключенията на регионалните 
планове, подготвяни в МРРБ, които се очаква да бъдат приети в началото на 2013г. 
Плановете ще отразяват водещите национални интереси и според г-жа Данева е 
необходимо да се използват възможностите на оперативната програма за околна среда 
за подкрепа при реализацията на тези планове. 



10 
 

Г-жа Крумова отбеляза в отговор, че както оперативната програма, така и проектите, 
които се подготвят през настоящия период и ще бъдат включени в списъка за 
финансиране през следващия, ще бъдат съобразени в най-голяма степен с тези планове, 
когато бъдат готови. Г-жа Крумова обърна внимание, че МОСВ участва в процеса на 
одобрение на тези генерални планове и също така очаква финансовата рамка, поради 
факта че тази информация ще е сред основните аргументи, при договаряне на ресурса 
по ос 1. Важно уточнение по отношение на водоснабдителния компонент е, че МОСВ 
не предприема промяна на политиката, а напротив, предвид приоритетите на Стратегия 
Европа 2020 и акцента по отношение на ресурсната ефективност, опазването на водния 
ресурс е от изключително значение, във ръзка с което целта е по-малко вода изобщо да 
се налага да се пречиства. 

Г-н Момчил Караиванов – представител на Южен Централен район, благодари за 
предоставената актуална и добре структурирана информация и запозна РГ с решение на 
Регионалния съвет за развитие, с което се настоява за целенасочена политика по 
отношение на област Смолян, като посочи, че областта е 100% планинска и над 40% от 
територията й е заета от площи, попадащи в НАТУРА 2000. Във връзка с 
възможностите чрез оперативната програма за околна среда, г-н Караиванов поясни, че 
има стратегия за развитие на ВиК сектора на Смолян, която е предпоставка за пълен 
воден цигъл на град Смолян. Към момента приключва разработването на План за 
управление на област Смолян, базиран на опита на държави от планински региони. 
Сред основните проблеми в региона е и високата безработица. В тази връзка г-н 
Караиванов отправи предложение за целенасочена помощ към региона, което да 
залегне в Споразумението за партньорство и уточни, че предстои предложението да 
бъде внесено и писмено.  

Г-жа Крумова отговори, че решение за интегрирани териториални инвестиции в 
приоритетни територии ще се вземе в МС. В случай че такова решение бъде взето за 
област Смолян (към момента се дискутира като приоритетен единствено 
Северозападният регион) и то залегне в Споразумението за партньорство, то ще бъде 
съобразено. ОПОС няма териториална насоченост, тя е програма на национално ниво за 
инвестиции във връзка с идентифицирани приоритетни нужди. Ще се вземе предвид, че 
голям процент от територията на областта попада в НАТУРА 2000.  

Г-жа Катерина Раковска отправи коментар по отношение на въздуха и предвид 
инициираното изменение на настоящата оперативна програма, постави въпрос относно 
необходимостта на по-ранен етап да се включат допълнителни „резервни” мерки и в 
следващата оперативна програма, за да не се налага последващо изменение, например в 
областта на въздуха. 

Г-жа Крумова отговори, че въвеждането на такава мярка не би било необходимо в 
бъдещата оперативна програма за околна среда, ако такива мерки бъдат включени в 
други ОП, съгласно Насоките за интегриране на политиките по околна среда. 
Дейностите във връзка с мониторинг и инвентаризация на емисиите са необходими за 
прилагане на законодателството, което е в компетенциите на МОСВ, затова те са 
включени в бъдещата програма за околна среда. Инвестициите с цел опазване на 
чистотата на въздуха са приоритет и ще продължат да бъдат приритет и занапред с още 
по-голяма сила, но те следва да бъдат включени в други програми, които ще ги 
адресират по-правилно. По отношение на изменението на настоящата оперативна 
програма, на първо място беше извършен анализ, който идентифицира и други нужди, 
но изменението бе насочено към въздуха, тъй като не бе наличен ресурс за тези 
дейности по другите ОП за момента. Не е възможно за следващия период да бъдат 
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заложени такива дейности, за които е предвидено финансиране по други програми. 
Разбирането на УО е, че доброто планиране и своевременната подготовка на проектите 
няма да наложат такъв тип изменение. Г-жа Крумова допълни, че изменение на 
оперативната програма е възможно и през следващия програмен период, като 
извънредна мярка, в случай на необходимост. 

Г-жа Катерина Раковска добави, че е било подадено предложение от страна на НПО 
за разработване на Национален план за биоразнообразието, което да бъде предвидено за 
финансиране. В момента се разработва Национална приоритетна рамка за действие по 
Натура 2000, но биологичното разнообразие се опазва и извън защитените зони и в тази 
връзка е необходимо разработване на Национален план за биологично разнообразие, 
тъй като тяхната времева рамка е за десет години, които за последния  изтекоха през 
2010г. По ос 3 следва да се заложат дейности, които произтичат именно от такъв план. 

Г-жа Крумова отговори, че са предприети всички необходими действия за 
разработване на плана в настоящия програмен период, като в рамките на проект по ос 
4, целящ подкрепа за процеса на програмиране, е предвидено финансиране за тази 
дейност. 

Г-н Иван Иванов, представител на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, се включи с коментар по отношение на приоритетна ос 1. На първо място г-н 
Иванов отбеляза, че е постигнат голям напредък и високо качество на подготвените 
документи, като са обхванати почти всички нужди в сектор води за следващия 
програмен период. Г-н Иванов подкрепи г-жа Нели Данева относно необходимостта 
дейностите по приоритетната ос да се съгласуват с  регионалните планове и допълни, 
че трябва да се съобрази и стратегията по ВиК, подготвяна от МРРБ. Отрасъл ВиК 
разчита много на подкрепа от оперативната програма за околна среда и е важно да се 
намери механизъм, чрез който средствата да се насочат към населени места, където 
цената на водата е достигнала тавана на социалната поносимост. Друга значителна 
нужда в сектор води е изграждането на язовири, което е декларирано като необходимо 
и от страна на МРРБ. До момента се обсъжда вариант за публично-частно партньорство 
но липсват такива практики, във връзка с което би могло да се обмисли възможността 
за финансиране чрез оперативните програми. Добре би било да е допустимо и  
закупуването на оборудване за поддържане на канализационни системи, но то ще е 
трудно да се обоснове, тъй като оборудването е обикновено собственост на фирмите. 
Следва да се помисли дали не е удачно като бенефициенти по тази ос да се предвидят 
МРРБ, като принципал на повечето ВиК оператори и Министерство на 
здравеопазването, във връзка с качеството на питейните води. Според г-н Иванов, не е 
добре еко-иновациите да са насочени само към малките и средни предприятия, защото 
това би ограничило част от водните оператори, които биха могли да разработват такива 
проекти. 

Г-жа Крумова обясни, че всички ВиК оператори попадат в дефиницията за средни 
предприятия, но отново ще се извърши проверка и ако се налага текстът ще се 
коригира, тъй като УО не желае да ограничава участието на ВиК операторите в такава 
схема. По отношение на останалите предложения, г-жа Крумова допълни, че МРРБ 
като принципал на ВиК операторите би могъл да бъде бенефициент единствено във 
връзка с евентуална нужда от подобряване на капацитета и поясни, че темата е открита 
за дискусии и очаква предложения в тази посока. УО на ОПОС взема предвид 
научените уроци от настоящия период, особено по отношение на ВиК 
инфраструктурата. При разписването на нуждите и приоритетите в сектор води се 
поддържа тясна връзка с колегите от МРРБ и надеждите са да бъдат изградени 
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наистина самоиздържащи се системи, които не са обект на непрекъснати инвестиции. В 
тази връзка разчитаме на всички документи, които ще излязат като продукт от 
финансирания проект на МРРБ по настоящата програма. Обмисляни са варианти за 
осигуряване на допълнително съфинансиране, както и въвеждане на гъвкави финансови 
механизми, с които да се привлече допълнителен частен ресурс. Тази тема все още се 
анализира, поради това не е представена в рамките на работната група, но всякакви 
предложения, идеи или опит са добре дошли. Съгласно Насоките за интегриране на 
политиката по околната среда в процеса на програмиране, изграждането на язовири не е 
предмет на финансиране от ОПОС. 

Г-жа Десислава Стойкова, представител на НСОРБ посочи, че от представените 
документи се вижда сериозната работа, която е извършена и предстои да се свърши. 
Поради факта, че документите за заседанието бяха изпратени до членовете на 
работната група с известно закъснение, те не са обсъдени в рамките на НСОРБ. Г-жа 
Стойкова пожела да постави няколко въпроса, които ще позволят по-голяма 
изчерпателност при представянето на документите на общините. Една от дейностите, 
заложени в рамките на ос 1 е изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 
2000 е.ж. Същевременно в Приложение 1 към Насоките за интеграция на ПОС и ПИК е 
посочено, че Програмата за развитие на селските райони ще поеме финансиране в 
селски райони с над 2000 е.ж. и постави въпроса дали това е обсъдено с МЗХ. 

Г-жа Крумова обясни, че съгласно Насоките и това което е комуникирано с МЗХ, част 
от техния ресурс ще бъде заделен за агломерации под 2000 е.ж. По отношение на 
канализацията е добре да се търсят по-ефективни решения за малки агломерации. 
Водят се разговори с МЗХ и се търсят варианти за финансиране на водоснабдителния 
компонент в агломерации над 2000 е.ж. попадащи в селски райони и в които е 
приключило изграждането на канализацията. Идеалният вариант би бил подготовка и 
изпълнение на интегрирани проекти, като част от средствата да бъдат предоставени от 
МЗХ. Проблемът е не липсата на средства или нежелание от страна на МЗХ, а 
изискванията на регламента, който по отношение на селските региони предвижда 
изпълнението на проекти на конкурентен принцип, различен от този по ОПОС. Поради 
тези различия не може да бъде постигната синергия към момента.  

Друг въпрос, който г-жа Стойкова повдигна, бе какъв принос се очаква от 
оперативната програма за околна среда, във връзка с интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие (ИПГВР) за 67-те града, за които такива се разработват.  

Г-жа Крумова обясни, че допустимите инвестиции по отношение на градовете, за 
които се разработват ИПГВР ще са същите както и за останалите градове в страната. 
Разликата е в процесите на одобрение, като стремежът е да се постигне опростяване, 
т.е. когато дадена дейност е включена в ИПГВР и идентифицирана като приоритетна, 
да не се изисква специфично одобрение от страна на ОПОС. Интегрираните планове ще 
се изпълняват от 67-те общини, като разходите ще се предявяват пред различни ОП. 

Г-жа Стойкова допълни, че има предложение от общините за включване на дейности в 
рамките на приоритет 1 за изграждане на водоснабдителни съоръжения или ПСПВ, 
които не са част от проекти  за воден цикъл на съответната община. 

Г-жа Крумова отговори, че ако има необходимост от такива съоръжения, то те следва 
да са включени и приоритизирани в генералния план за дадената община, тогава такива 
съоръжения биха били допустими. 

Г-жа Стойкова повдигна и въпроса за минералните води и доколко те биха могли да 
имат място в бъдещата програма. 
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Г-жа Крумова отбеляза, че минералните води не попадат в обхвата на програмата, тъй 
като те са потенциал за генериране на приходи. 

Г-жа Попова допълни, че минералните води са пример за интегрирани териториални 
инвестиции, като част, която не се включва във финансирането чрез публични средства. 
Ще е полезно НСОРБ да планира мероприятие, на което да представи визията на 
българските общини относно  интегрирани мерки за околна среда, които се залагат в 
ИПГВР и предстои да бъдат изпълнявани чрез тези планове. Министерствата участват с 
един или няколко представители в процеса по разглеждане и одобрение на тези 
планове, но е необходимо и по широко представяне на тези планове. 

По отношение на ос 2 „Отпадъци” и липсата на дейности по изграждане на общински 
депа, г-жа Стойкова повдигна въпроса дали МОСВ като компетентно ведомство има 
визия по отношение на общините, които не са успели да си изградят такива. Също така, 
г-жа Стойкова предложи включване на системи за събиране и транспортиране на 
биоразградими отпадъци, тъй като се предвижда изграждане на инсталации за 
биоразградими отпадъци. 

Г-жа Крумова подчерта, че включването на закупуването на подобни системи е 
възможно. Тя призова то да бъде подадено като предложение и да се обмисли. По 
отношение на депата, г-жа Крумова подчерат, че на всички са известни  5- те депа, 
които не бяха изградени, както и огромните усиля, които МОСВ прави, за да се 
осъществят тези проекти. Националното сдружение на общините би могло също да 
съдейства, така че тези 5 регионални системи да бъдат завършени в рамките на 
настоящия програмен период. В случай че проектите не се реализират,  тези 
съоръжения ще трябва да се изградят за сметка на засегнатите общини. 

Г-жа Попова добави, че Пътната карта за ресурсна ефективност до 2020 г. предвижда 
нулево депониране към 2020 г. и в рамките на различни формати към Съвета на ЕС, ГД 
„Околна среда” на ЕК е заявила, че ще направи всичко възможно  средства от 
фондовете на ЕС да не се предоставят за изграждане на депа. 

Г-жа Крумова призова членовете на РГ още веднъж за допълнителни писмени 
коментари, забележки и въпроси по представените документи до 20 януари 2013 г. 
Следващото заседание ще се проведе през месец февруари 2013 г., като г-жа Крумова 
предложи през януари, февруари и март 2013г. да се проведат срещи в  различен 
формат, като допълнителна информация ще бъде изпратена до членовете. 

 


