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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“
1
 

2016 ГОДИНА 
 

№ 
Наименование  

на   

процедурата  

Цели на 

предоставяната 

 БФП2  по  

процедурата 

Начин на 

провеждане на 

процедурата 

съгласно чл. 2 

от ПМС № 162 

от 

2016 г. 

Извър

шване 

на 

предва

рителе

н 

подбор 

на 

концеп

ции за 

проект

ни 

предло

жения3 

Общ размер 

на БФП  по 

процедурата 

(лв.) 

Допустими 

кандидати 

Примерни            

допустими дейности 

Категории          

допустими 

разходи4 

Максимален  

% на съ-

финансиране 

Дата на 

обявяване на 

процедурата5 

Краен срок 

за подаване 

на проектни 

предложения
6 

Представлява ли 

процедурата/част от нея7 

Размер на БФП за 

проект (лв.)8 

държавна 

помощ9 

минимална  

помощ10 

минимален максима

лен 

Приоритетна ос 1 „Води“ 

1.  

Изпълнение на 

ранни ВиК 
проекти – 

компонент 2 

Изпълнение на 
ВиК проекти 

до 

разработването 
на РПИП 

Процедура 

чрез 
директно 

предоставяне 

не 
116 989 

791 
Общини 

- Проектиране 

/изграждане/рехабилита

ция/реконструкция на 

съоръжения за 

пречистване на 

отпадъчните води, вкл. 
на съоръжения за 

третиране на утайки; 

 - Проектиране 

/изграждане/реконструк
ция/рехабилитация или 

подмяна на 

канализационни мрежи 
и съоръжения към или 

от ПСОВ с цел 

приоритетно 

- Разходи за 
СМР; 

- Разходи за 

материални 

активи; 

- Разходи за 
нематериални 

активи; 

- Разходи за 

услуги; 

- Разходи за 
такси; 

- Разходи за 

материали;  

Въз основа 

на АРП на 

проектите 

 Второ 

тримесечие 

на 2016 г. 

 

30.09. 

2016 г. 

 

Съобразно 
становище 

на МФ  

 
 

Съобраз

но 
станови

ще на 

МФ 
 

нп 

Съглас

но 

АРП 
на 

проек- 

тите 

                                                 
1 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
2 Безвъзмездна финансова помощ. 

3 Отбелязва се „да“ или „не“. 

4 Посочените категории допустими разходи са индикативни. 
5 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 

6 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 

7 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“. 
8 Ако е приложимо. 

9 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

10 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.201 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 
г.). 
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осигуряване на 

екологосъобразни и 
икономически 

ефективно 

функциониране на ВиК 
системите; 

- Проектиране 

/изграждане/реконструк

ция/рехабилитация на 
водоснабдителни мрежи 

и съоръжения, вкл. 

ПСПВ, резервоари и 

помпени станции; 

- Проектиране 

/изграждане на 

съпътстваща 
инфраструктура (напр. 

електроснабдяване, 

път, водоснабдяване), 
която обслужва само 

изгражданите обекти. 

- Разходи за 

персонал; 

- Разходи за 
провеждане и 

участие в 

мероприятия; 

- Непреки 
разходи – в т.ч. 

разходи за  

организация и 
управление и 

разходи за 

публичност и 
визуализация 

(информация и 

комуникация) 
на проекта. 

2.  

Подготовка на 
РПИП за 

водоснабдяване 

и канализация за 
територията на 

Столична 

община 

 

Подготовка на 
ВиК 

инфраструктур

ен проект за 
територията на 

Столична 

община в 
унисон с 

целите на 
реформата във 

ВиК сектора 

Процедура 

чрез 
директно 

предоставяне 

не 4 500 000 
Столична 
община  

Подготовка на РПИП 
за водоснабдяване и 

канализация за 

територията на 
Столична община 

 

- Разходи за 

нематериални 

активи; 

- Разходи за 
услуги; 

- Разходи за 

такси; 

- Разходи за 

материали;  

- Разходи за 
персонал; 

- Разходи за 

провеждане и 

участие в 
мероприятия; 

- Непреки 

разходи – в т.ч. 
разходи за  

организация и 

управление и 
разходи за 

публичност и 

визуализация 
(информация и 

комуникация) 

на проекта. 
 

100% 

Първо 

тримесечие 

на 2016 г. 

 

30.06. 

2016 г. 

Съобразно 

становище 

на МФ  

Съобраз
но 

станови

ще на 
МФ  

нп 
4 500 
000 



         
 Европейски съюз 

3 

 

3. 

Доизграждане на 
системите за 

мониторинг на 

количеството на 
водите 

Доизграждане 

и/или 

оптимизиране 
на мрежите за 

мониторинг на 

количеството 
на водите за 

постигане на 

съответствие с 
изискванията 

на 

европейското и 
националното 

законодател-

ство 

Процедура 

чрез 

директно 

предоставяне 

не 15 000 000 

Дирекция 
„Управлен

ие на 

водите“, 
МОСВ 

- Планиране и 

проектиране на 

разширяването 
(оптимизацията) 

съгласно планирания 

мониторинг за вторите 
ПУРБ, вкл. 

осигуряване на 

техническа помощ, 
подпомагане и 

подкрепа при 

разработване на 
проектите; 

- Изграждане на 

пунктове и станции, 
включително за 

мониторинг в 

трансгранични водни 
тела; 

-  Оборудване на 

съществуващи и на 

новоизграждани 
пунктове и станции с 

измервателни 

устройства и 
устройства за 

автоматично 

съхранение и/или 
предаване на данните, 

при прилагане на ИКТ- 

базирани решения;  

- Анализ на 
пространственото 

положение на 

повърхностните водни 
тела, обосноваване на 

необходимите 

измервания на водното 
количество във връзка 

с оценката на 

състоянието на 
повърхностните водни 

тела; 

- Определяне на 

местата на измерване, 
като се вземат предвид 

планираните и 

изградени станции към 
Националната система 

за управление на 

водите в реално време; 

- Разходи за 
СМР; 

- Разходи за 

материални 
активи; 

- Разходи за 

нематериални 

активи; 

- Разходи за 
услуги; 

- Разходи за 

такси; 

- Разходи за 

материали;  

- Разходи за 

персонал; 

- Разходи за 

провеждане и 

участие в 
мероприятия; 

- Непреки 

разходи – в т.ч. 

разходи за  

организация и 
управление и 

разходи за 

публичност и 
визуализация 

(информация и 

комуникация) 
на проекта. 

100 % 

Второ 

тримесечие 

на 2016 г. 

 

30.12. 

2016 г. 

 не не нп 15 000 

000 
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- Стабилизиране на 

профила на водния 

обект в точката на 
измерване; 

- Закупуване на уреди 

за измерване на място, 

като например 
преносими 

хидрометрични витла, 

кабелни 
хидрометрични уредби, 

нивомери и др. 

4. 

 

Доизграждане 

и/или 

оптимизиране на 
мрежите за 

контролен и 

оперативен 
мониторинг на 

химичното 

състояние на 
подземните води 

Подобряване 
на 

мониторинга 

на качеството 
на подземни 

води 

Процедура 

чрез 

директно 
предоставяне 

не 15 000 000 ИАОС 

- Планиране и 

проектиране на 
разширяването 

(оптимизацията) 

съгласно планирания 
мониторинг за вторите 

ПУРБ, вкл. 

осигуряване на 
техническа помощ, 

подпомагане и 

подкрепа при 
разработване на 

проектите; 

- Извършване на 

национално проучване 
за химичното 

състояние на 

подземните водни тела 
и обосноваване на 

мониторинга  за целите 

на третите ПУРБ; 
- Изграждане на 
пунктове в райони, 

повлияни или в риск да 

бъдат повлияни от 
човешката дейност, 

както и в 

трансгранични водни 

тела; 

- Оборудване на 

съществуващи и на 
новоизграждани 

пунктове с устройства 

за измерване, 
автоматично 

съхранение и/или 

предаване на данните, 
при прилагане на ИКТ 

базирани решения.  

- Разходи за 

СМР; 

- Разходи за 
материални 

активи; 

- Разходи за 

нематериални 
активи; 

- Разходи за 

услуги; 

- Разходи за 

такси; 

- Разходи за 
материали;  

- Разходи за 

персонал; 

- Разходи за 

провеждане и 
участие в 

мероприятия; 

- Непреки 

разходи – в т.ч. 
разходи за  

организация и 

управление и 
разходи за 

публичност и 
визуализация 

(информация и 

комуникация) 
на проекта. 

100% 
Второ 

тримесечие 

на 2016 г. 

 
30.12. 

2016 г. 

 
не 

 

 не нп 
15 000 

000 
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5. 

Подобряване 

мониторинга за 

качество на 
питейните води 

Привеждане на 

мониторинга 

на качеството 
на питейната 

вода по обем и 

честота в 
съответствие с 

изискванията 

на 
европейското и 

национално 

законодател- 
ство 

Процедура 

чрез 

директно 
предоставяне 

не 10 000 000 

Министер-

ство на 

здравео-
пазването 

Обновяване и 
модернизиране на 

лабораториите на 

органите на Държавния 
здравен контрол с нови 

средства за измервания 

за целите на 
мониторинга на питейни 

води 

- Разходи за 

материални 
активи; 

- Разходи за 

нематериални 

активи; 

- Разходи за 
услуги; 

- Разходи за 

такси; 

- Разходи за 

материали;  

- Разходи за 
персонал; 

- Разходи за 

провеждане и 

участие в 
мероприятия; 

- Непреки 

разходи – в т.ч. 

разходи за  
организация и 

управление и 

разходи за 

информация и 

комуникация 

на проекта. 

100 % 
Трето 

тримесечие 

на 2016 г. 

 
31.01. 

2017 г. 

 не  не нп 
10 000 

000 

6.  

Регионален 

инвестиционен 

ВиК проект за 

обособената 

територия на 

„ВиК” ЕООД 
Смолян 

 

 

 

Прилагане на 
регионален 

подход при 

изпълнение на 
инвестиции 

във ВиК 

инфраструк- 
тура, 

финансирани 

по Оперативна 
програма 

„Околна среда 

2014-2020 г” 
 

 

Процедура 

чрез 
директно 

предоставяне 

не 70 000 000 

„Водоснаб

дяване  и 

канализа- 
ция“ 

ЕООД - 

Смолян 

- Проектиране 

/изграждане/рехабилита

ция/реконструкция на 
съоръжения за 

пречистване на 

отпадъчните води, вкл. 
на съоръжения за 

третиране на утайки; 

 
 - Проектиране 

/изграждане/реконструк

ция/рехабилитация или 
подмяна на 

канализационни мрежи 

и съоръжения към или 
от ПСОВ с цел 

осигуряване на 

екологосъобразни и 
икономически 

ефективно 

функциониране на ВиК 
системите; 

 

- Проектиране 

- Разходи за 

СМР; 

- Разходи за 

материални 
активи; 

- Разходи за 

нематериални 

активи; 

- Разходи за 

услуги; 

- Разходи за 

такси; 

- Разходи за 

материали;  

- Разходи за 
персонал; 

- Разходи за 

провеждане и 

участие в 
мероприятия; 

Въз основа 

на АРП на 

проекта 

Четвърто 

тримесечие 

на 2016 г. 

Първо 

тримесечи

е на 2017 г. 

Предстои 

да бъде 

уточнено 

Предсто

и да бъде 

уточнено 

нп 

Съглас

но 
АРП 

на 

проект
а и в 

зависи

мост 
от 

станов

ище по 
отнош

ение 

на 
законо

дателс

твото 
за 

държа

вните 
помощ

и 
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/изграждане/реконструк

ция/рехабилитация на 
водоснабдителни мрежи 

и съоръжения, вкл. 

ПСПВ; 
 

- Проектиране 

/изграждане на 
съпътстваща 

инфраструктура (напр. 

електроснабдяване, път, 
водоснабдяване), която 

обслужва само 

изгражданите обекти. 

- Непреки 

разходи – в т.ч. 
разходи за  

организация и 

управление и 
разходи за 

информация и 

комуникация 
на проекта. 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ 

7.  

Комбинирана 

процедура за 

проектиране и 
изграждане на 

компостиращи 

инсталации и на 
инсталации за 

предварително 

третиране на 
битови отпадъци  

Намаляване на 

количеството  
депонирани 

битови 

отпадъци чрез 
осигуряване на 

допълнителен 

капацитет за 
предварително 

третиране на 

битови 
отпадъци и за 

разделно 

събиране и 
рециклиране 

чрез 

компостиране 
на разделно 

събрани зелени 

и /или 
биоразградими 

отпадъци.  

 

Осигуряване 

на 
необходимото 

оборудване и 

на съоръжения 
и техника за 

разделно 

събиране на 
зелени и 

биоразградими 

битови 
отпадъци. 

Процедура 

чрез 

директно 
предоставяне 

не 
  

144 

144 671 

Общини от 

26 РСУО, 

които 
съгласно 

НПУО 

имат 
потребност 

от двата 

вида 
инстала- 

ции и 

които 
нямат 

изградени 

такива, 

обслужващ

и всички 
общини в 

РСУО 

 

- Проектиране и 

изграждане на 

компостиращи 
инсталации за разделно 

събрани зелени и /или 

биоразградими битови 
отпадъци и за 

проектиране и 

изграждане на 

инсталации за 

предварително 

третиране на битови 
отпадъци; 

- Изграждане на 

довеждаща 

инфраструктура (напр. 
електроснабдяване, 

път, водоснабдяване), 

която обслужва само 
изгражданите обекти; 

- Осигуряване на 

необходимото 

оборудване и на 
съоръжения и техника 

за разделно събиране 
на зелени и 

биоразградими битови 

отпадъци, в т.ч. и на 
съдове за събиране на 

биоотпадъците при 

източника на 
образуване и на 

специализирани 

транспортни средства. 

- Разходи за 
СМР; 

- Разходи за 

материални 

активи; 

- Разходи за 
нематериални 

активи; 

- Разходи за 

услуги; 

- Разходи за 
такси; 

- Разходи за 

материали;  

- Разходи за 

персонал; 

- Разходи за 
провеждане и 

участие в 

мероприятия; 

- Непреки 
разходи – в т.ч. 

разходи за  
организация и 

управление и 

разходи за 
информация и 

комуникация 

на проекта. 

100% или 

въз основа 

на АРП на 
проектите 

и 

становище 
по 

отношение 

на 
законодате

лството за 

държавнит

е помощи 

 

Четвърто 

тримесечие 
на 2016 г. 

 

6 месеца 

от датата 
на 

публикува

не на 
обявата 

Предстои 
да бъде 

уточнено 

Предстои да 
бъде 

уточнено 

Съг
лас

но 

АР
П 

на 

про
ект

ите 

Съгласно 

АРП на 

проекта, 
спрямо 

вид и 

капацитет 
на 

инсталаци

ите и 
становищ

е по 

отношени
е на 

законодат

елството 

за 

държавни
те 

помощи 
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8. 

Проектиране и 

изграждане на 

анаеробни 
инсталации за 

разделно 

събрани 
биоразградими 

отпадъци  

Намаляване на 

количеството 

депонирани 

битови 

отпадъци чрез 

осигуряване на 
допълнителен 

капацитет за 

разделно 
събиране и 

рециклиране 

на 
биоразградими 

отпадъци 

Процедура 
чрез 

директно 

предоставяне 

не 
122 

043 792  

Общини от 

5 (или 

комбинаци
я с 6-то) 

РСУО, 

определен
и въз 

основа на 

предвари-
телно 

проучване 

- Проектиране и 

изграждане на 
анаеробни инсталации 

за разделно събрани 

биоразградими  
отпадъци;  

- Проектиране и 

изграждане на 

съпътстваща 
инфраструктура (напр. 

електроснабдяване, 

път, водоснабдяване), 
която обслужва само 

изгражданите обекти; 

- Осигуряване на 

необходимото 
оборудване, 

съоръжения и техника 

за разделно събиране 
на биоразградими 

отпадъци, в т.ч. и на 

съдове за събиране на 
биоотпадъците при 

източника на 

образуване и на 
специализирани 

транспортни средства. 

- Разходи за 

СМР; 

- Разходи за 
материални 

активи; 

- Разходи за 

нематериални 
активи; 

- Разходи за 

услуги; 

- Разходи за 

такси; 

- Разходи за 
материали;  

- Разходи за 

персонал; 

- Разходи за 

провеждане и 
участие в 

мероприятия; 

- Непреки 

разходи – в т.ч. 
разходи за  

организация и 

управление и 
разходи за 

информация и 

комуникация 
на проекта. 

Въз основа 

на АРП на 

проектите 

и 

становище 
по 

отношение 

на 
законодате

лството за 

държавнит
е помощи 

Трето/ 
четвърто 

тримесечие 

на 2016 г. 

 
6 месеца 

от датата 

на 
публикува

не на 

обявата 

Предстои 

да бъде 
уточнено 

Предстои да 

бъде 
уточнено 

нп 

Съгласно 
АРП на 

проекта и 

станови- 
ще по 

отношени

е на 
законода-

телството 

за 
държавни-

те 

помощи 

9. 

Проектиране и 
изграждане на 

инсталация за 

комбинирано 
производство на 

енергия в София 

с 

оползотворяване 

на RDF – трета 

фаза на 
интегрирана 

система от 

съоръжения за 
третиране на 

битовите 

отпадъци на 
Столична 

община  

Осигуряване 
на 

допълнителен 

капацитет за 
оползотворява

не на битови 

отпадъци с 
добив на 

енергия 

Процедура 

чрез 

директно 
предоставяне 

не 

Общият 
размер на 

БФП  по 

процедура-
та ще бъде 

определен 

въз основа 
на АРП на 

проекта и 

след 
анализ за 

приложи-

мостта на 
законода-

телството 

за 
държавни 

помощи, 

планиран 
за 

извършва-

Столична 
община 

в 

партньор-
ство с 

„Топлофи- 

кация 
София“ 

ЕАД 

Проектиране и 

изграждане на 
инсталация за 

комбинирано 

производство на 
енергия в София с 

оползотворяване на 

RDF, включително и 
довеждаща 

инфраструктура 

 

- Разходи за 

СМР; 

- Разходи за 
материални 

активи; 

- Разходи за 

нематериални 

активи; 

- Разходи за 

услуги; 

- Разходи за 

такси; 

- Разходи за 
материали;  

- Разходи за 

персонал; 

- Разходи за 

провеждане и 

Макс. % на 
съ-

финансира

не ще бъде 
определен 

въз основа 

на АРП на 
проекта и 

след 

анализ за 
приложим

остта на 

законодате
лството за 

държавни 

помощи, 
планиран 

за 

извършван
е от 

Джаспърс 

Четвърто 
тримесечие 

на 2016 г. 

Първо 
тримесечи

е на 2017 г. 

Възмож-
но е да се 

прилагат 

правила-
та за 

държавни 

помощи, 
като това 

ще бъде 

определе-
но на 

база 

анализ за 
приложи-

мостта на 

законода-
телството 

за 

държавни 
помощи, 

планиран 

не нп 

Размерът 
на БФП  

за проекта 

ще бъде 
определен 

въз основа 

на АРП на 
проекта и 

след 

анализ за 
приложи-

мостта на 

законода-
телството 

за 

държавни 
помощи, 

планиран 

за 
извършва-

не от 
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не от 

Джаспърс 

участие в 

мероприятия; 

- Непреки 
разходи – в т.ч. 

разходи за  

организация и 
управление и 

разходи за 

информация и 
комуникация 

на проекта. 

за извър-

шване от 
Джаспърс 

Джаспърс 

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ 

10. 

Повишаване на 

информираност-

та на 
заинтересовани-

те страни за 

мрежата Натура 
2000 

Организация 
на различни 

видове 

събития с 
цел 

повишаване 

на 
информира-

ността на 

заинтересо-
ваните 

страни за 

мрежата 
Натура 2000  

 

Процедура 
чрез директно 

предоставяне 

не 4 300 000 

Дирекция 

„Нацио-

нална 
служба за 

защита на 

природата“ 
в МОСВ 

- Провеждане на три 

национални 
информационни 

кампании за 

представяне на 
ползите, които 

предоставя мрежата 

Натура 2000; 

- Провеждане на 
форуми по актуални 

теми, свързани с 

мрежата Натура 2000; 

- PR дейности, пряко 
свързани с 

популяризирането на 

форумите; 

- Актуализиране на 
НПРД. 

- Разходи за 
материални 

активи; 

- Разходи за 

нематериални 

активи; 

- Разходи за 

услуги; 

- Разходи за 

такси; 

- Разходи за 

материали;  

- Разходи за 

персонал; 

- Разходи за 

провеждане и 
участие в 

мероприятия; 

- Непреки 

разходи – в т.ч. 

разходи за  
организация и 

управление и 

разходи за 
публичност и 

визуализация 

(информация и 
комуникация) 

на проекта. 

100 % 
Второ  

тримесечие 

на 2016 г. 

 
30.12. 

2016 г. 

не не нп 4 300 000 

11. 

Подобряване на 

природозащит-

ното състояние 
на видове в 

мрежата Натура 

2000 чрез 
подхода ВОМР 

Подобряване 

на 
природоза-

щитното 

състояние на 
видове от 

мрежата 

Натура 2000 

 
 

Процедура 

чрез подбор на 
проекти 

 

не 
3 147 042  

 

ЮЛНЦ, 

общини 

Дейности за 
подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове в 
мрежата Натура 2000  

 

- Разходи за 
СМР; 

- Разходи за 
материални 

активи; 

- Разходи за 

нематериални 

активи; 

- Разходи за 

100 % 

 

Насоките се 

обявяват от 
МИГ/МИРГ 

6 месеца 
от 

обявяване 

на 
насоките, 
но не по-

късно от 
30.06.2017 

г. 

Предстои 
да бъде 

уточнено 

Предстои да 
бъде 

уточнено 

нп 

60 евро за 
хектар и 

в 

зависимос
т от 

мерките, 

посочени 
в 

проектите  
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услуги; 

- Разходи за 

такси; 

- Разходи за 

материали;  

- Разходи за 

персонал; 

- Разходи за 

провеждане и 

участие в 
мероприятия; 

- Непреки 

разходи – в т.ч. 

разходи за  

организация и 
управление и 

разходи 

информация и 
комуникация 

на проекта. 

12. 

Подобряване на 

природозащитно

то състояние на 
видове и 

местообитания в 

мрежата Натура 
2000 

Подобрено 
природоза-

щитно 

състояние на 
видове и 

местообита-

ния в 
мрежата 

Натура 2000 

Процедура 

чрез подбор на 

проекти 
 

не 
  

54 000 000 

Структури 

на МОСВ 

и МЗХ, 
ЮЛНЦ, 

общини, 

научни 
институти 

- Поддържане и 

подобряване на 
състоянието на 

местообитания и 

видове; 
 

- Изграждане и 

поддържане на 
инфраструктура, 

необходима за 

възстановяване на 
природни 

местообитания и 

видове. 

- Разходи за 
СМР; 

- Разходи за 

материални 

активи; 

- Разходи за 
нематериални 

активи; 

- Разходи за 

услуги; 

- Разходи за 
такси; 

- Разходи за 

материали;  

- Разходи за 

персонал; 

- Разходи за 

провеждане и 

участие в 

мероприятия; 

- Непреки 
разходи – в т.ч. 

разходи за  

организация и 
управление и 

разходи за 

информация и 
комуникация 

на проекта. 

100% 
Четвърто 

тримесечие 

на 2016 г. 

Второ 

тримесе-

чие на 
2017 г. 

Предстои 
да бъде 

уточнено 

Предстои да 
бъде 

уточнено 

нп 

В зависи-
мост от 

мерките, 

посочени 
в 

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

13. 

Мерки за 
въвеждане на 

решения за 
превенция и 

управление на 

риска от 
наводнения, в т. 

ч. екосистемно 

базирани 
решения 

Изграждане 
на зелена 

инфраструк-
тура, 

защитна 

инфраструк-
тура и 

хидротехни-

чески 
съоръжения 

Процедура 
чрез подбор на 

проекти 

не 20 000 000 Общини  

- Дейности по 

възстановяване на 
заливни зони;  

- Дейности, свързани с 

подобряване на 

задържането на водите;  

- Дейности по 
биологично укрепване 

на бреговете; 

- Дейности за 
превенция на риска за 

населените места – 

напр. проектиране и 
изграждане/укрепване/

рехабилитация/ликвида

ция на защитна 
инфраструктура и/или  

хидротехнически 

съоръжения. 

- Разходи за 

СМР; 

- Разходи за 
материални 

активи; 

- Разходи за 

нематериални 
активи; 

- Разходи за 

услуги; 

- Разходи за 

такси; 

- Разходи за 

материали;  

- Разходи за 

персонал; 

- Разходи за 
провеждане и 

участие в 

мероприятия; 

- Непреки 

разходи – в т.ч. 

разходи за  

организация и 
управление и 

разходи за 

информация и 
комуникация 

на проекта. 

100 % 
Четвърто 

тримесечие 

на 2016 г. 

 

Второ  
тримесе-

чие на 

2017 г. 

Предстои 
да бъде 

уточнено 

Предстои да 
бъде 

уточнено 

нп 

В зависи-
мост от 

мерките, 

включени 
в 

проектите  

14.  

Превенция и 

противодействие 
на свлачищните 

процеси за 

ограничаване на 
риска от тях 

(вкл. по 
републиканска 

пътна мрежа) 

- Превенция 
на риска от 

възникване 

на 
свлачищни 

процеси 

 
- Планиране 

и 

проектиране 
на 

инфраструк-
турни 

геозащитни 

дейности в 
свлачищни 

райони за 

ограничава-
не на риска 

Процедура 

чрез директно 
предоставяне 

не 
65 519 199 

 

 

 

Структури 
на/Звена в 

структурат
а на МРРБ; 

 

Общини  

- Проекто-
проучвателни работи 

(предпроектни, 

прединвестиционни 
проучвания, 

инженерно-геоложки, 

хидрогеоложки и др. 
проучвания, 

инвестиционно 

проектиране); 
 

- Оценки за 
съответствието на 

проектите със 

съществените 
изисквания към 

строежите; 

 
-   Изпълнение на 

- Разходи за 

СМР; 

- Разходи за 
материални 

активи; 

- Разходи за 

нематериални 
активи; 

- Разходи за 

услуги; 

- Разходи за 
такси; 

- Разходи за 

материали;  

- Разходи за 

персонал; 

100% 

Четвърто 

тримесечие 
на 2016 г. 

Второ 
тримесе-

чие на 
2018 г. 

Предстои 

да бъде 
уточнено 

Предстои да 

бъде 
уточнено 

нп 65 519 199  
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от 

възникване 
на 

свлачищни 

процеси с 
оглед 

опазване 

живота и 
здравето на 

населението, 

инфраструк-
турата и 

околната 

среда 
 

- Планиране, 

проектиране 
и 

изпълнение 

на 
инфраструк-

турни 

геозащитни 
дейности  по 

републиканс

ката пътна 
мрежа. 

инфраструктурни 

геозащитни мерки и 
дейности за 

ограничаване на 

свлачищата, 
ерозионните и 

абразионните процеси 

и за предотвратяване 
на аварии и щети; 

 

- Изграждане и/или 
възстановяване на 

контролно-

измервателни системи 
в свлачищата. 

 

- Разходи за 

провеждане и 
участие в 

мероприятия; 

- Непреки 

разходи – в т.ч. 
разходи за  

организация и 

управление и 
разходи за 

информация и 

комуникация 

на проекта. 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

15. 

Разработване/ 

Актуализация на 

общинските 
програми за 

качеството на 

атмосферния 

въздух 

Планиране  
на адекватни 

към 

местните 
условия 

мерки за 

подобряване 

качеството 

на въздуха 

Процедура 
чрез директно 

предоставяне 

не 3 000 000 

Общини 

с 

нарушено 
качество 

на 

атмосфер-

ния въздух 

 

 
Разработване/ 

актуализация на 

общински програми за 
качеството на 

атмосферния въздух 
 

- Разходи за 

услуги; 

- Разходи за 
такси; 

- Разходи за 

персонал; 

- Непреки 

разходи – в т.ч. 
разходи за  

организация и 

управление и 
разходи за 

публичност и 
визуализация 

(информация и 

комуникация) 
на проекта. 

100% 
Трето 

тримесечие 

на 2016 г. 

 
30.01. 

2017 г. и  

 
30.01.  

2019 г. 

не не нп 3 000 000 

 

 


