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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“1
2018 ГОДИНА

№

Наименование
на
процедурата

Цели на
Начин на
предоставяната провеждан
БФП2 по
е на
процедурата процедура
та
съгласно
чл. 2 от
ПМС №
162 от
2016 г.

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

Допустими
кандидати

Примерни
допустими дейности

Категории
допустими
разходи4

Максимале
Дата на
Краен срок
Представлява ли
Размер на БФП за
н
обявяване на за подаване процедурата/част от нея7
проект (лв.)8
5
% на съ- процедурата на проектни
минимална минимал максимале
финансира
предложения държавна
9
помощ
помощ10
ен
н
6
не

Приоритетна ос 1 „Води“

1

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

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

Процеду
ра чрез
директн
о
предоста
вяне

не

70 000 000

„Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД Смолян

- Проектиране
/изграждане/рехабилитация/
реконструкция на
съоръжения за пречистване
на отпадъчните води, вкл. на
съоръжения за третиране на
утайки;
- Проектиране
/изграждане/реконструкция/
рехабилитация или подмяна
на канализационни мрежи и
съоръжения към или от
ПСОВ с цел осигуряване на
екологосъобразни и
икономически ефективно
функциониране на ВиК

- Разходи за
СМР;
- Разходи за
материални
активи, вкл. за
придобиване
на вещни
права;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за

Въз
основа
на АРП
на
проекта

Първо
тримесечие
на 2018 г.

Второ/
Трето
тримесечие на
2018 г.

Уточняване на
приложимия режим
на
държавни
помощи
чрез
изпратено
писмо с
изх. № 0301-254 /
27.11.2017
г. на МРРБ
до МФ до
ЕК за
позицията

нп

нп

Съгласн
о АРП
на
проекта
ив
зависим
ост от
станови
ще по
отношен
ие на
законода
телствот
о за
държавн
ите
помощи

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

системите;
- Проектиране
/изграждане/реконструкция/
рехабилитация на
водоснабдителни мрежи и
съоръжения, вкл. ПСПВ;

Изграждане на
ВиК
инфраструктура

2

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

Процеду
ра чрез
директн
о
предоста
вяне

не

1 350 000 0
00
*сумата е
в
зависимос
т от
прецизира
не на
инвестици
ите в
РПИП

ВиК
оператори, с
които са
сключени
договори по
чл. 198п. ал.
1 от ЗВ за
подготвенит
е 14 РПИП
по
процедура
BG16M1OP0
02-1.001 на
ОПОС 20142020 г.

- 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.

- Проектиране
/изграждане/рехабилитаци
я/реконструкция на
съоръжения за пречистване
на отпадъчните води, вкл.
на съоръжения за
третиране на утайки;

- Разходи за
СМР;

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

на РБ, че
финансира
нето с
публични
средства в
отрасъл
ВиК не
представля
ва
държавна
помощ по
смисъла на
чл. 107,
пар. 1 от
ДФЕС,
след което
се
съгласува
с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.11

- Разходи за
материали;

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

- Проектиране /изграждане

11

такси;

- Разходи за
материални
активи, вкл. за
придобиване
на вещни
права;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;
- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;
- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и

Въз
основа
на АРП
на
проектит
еи
станови
ще по
отношен
ие на
законода
телствот
о за
държавн
ите
помощи

Първо/
второ
тримесечие
на 2018 г.

Трето/
четвърто
тримесечие на
2018 г.

Уточняване на
приложимия режим
на
държавни
помощи
чрез
изпратено
писмо с
изх. № 0301-254 /
27.11.2017
г. на МРРБ
до МФ до
ЕК за
позицията
на РБ, че
финансира
нето с
публични
средства в
отрасъл
ВиК не
представля
ва
държавна
помощ по
смисъла на
чл. 107,
пар. 1 от

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

нп

Въз
основа
на АРП
на
проектите и
становище по
отношение
на
законода
телството за
държавните
помо-щи

Обявяването на процедурата ще се съобрази с позицията в посоченото писмо.

2

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

Подготовка и
разработване на
Трети цикъл
ПУРБ

3

Подпомагане на
регионалното
инвестиционно
планиране на
отрасъл ВиК –
етап 2

4

12

Изпълнение на
необходими
дейности за
разработванет
о на ПУРБ
2022-2027 г.

Подготовка на
РПИП за
обособени
области на
нови
консолидиран
и ВиК
оператори.
Подготовка на
строителство
на ВиК
инфраструктур
а в унисон с
реформата във
ВиК отрасъла

Процеду
ра чрез
директн
о
предоста
вяне

Процеду
ра чрез
директн
о
предоста
вяне

Не

не

24 000 000

23 000
000

Дирекция
„Управление
на водите“ в
МОСВ с
партньор
четирите
басейнови
дирекции

Министерство на
регионалното развитие
и
благоустрой
ството

- Проучване на
химичното състояние на
подземните водни тела и
оценка на въздействието
от човешката дейност
върху тях, с
разработване на идейна
мрежа и програма за
контролен, оперативен и
превантивен
мониторинг на
подземните водни тела;
- Изготвяне на анализи;
- Провеждане на
проучвания;
- Разработване на
стратегически
документи.
- Разработване на
помощни средства за
оценка,включително
модели .

- Изготвяне и приемане на
РПИП за обособени
територии на нови
консолидирани ВиК
оператора;
- Консултантски услуги за
подпомагане на
изпълнението и
осигуряване на
качеството.

комуникация
на проекта.

-Разходи за
материални
активи;
-Разходи за
нематериални
активи;
-Разходи за
услуги;
-Разходи за
такси;
-Разходи за
материали;
- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;
- Непреки
разходи, в т.ч.
организация и
управление,
информация и
комуникация.
- Разходи за
услуги;
- Разходи за
такси;
- Непреки
разходи , вкл.
организация и
управление ,
информация и
комуникация и
консултантски
услуги за
подпомагане
на
изпълнението
и осигуряване
на качеството.

ДФЕС.,
след което
се
съгласува
с МФ по
реда на
Наредба №
4 от
22.07.2016
г.12

100%

100%

Първо/
второ
тримесечие
на 2018 г.

Първо/второ
тримесечие
на 2018 г.

Трето
тримесечи
е на 2018
г.

Трето
тримесечи
е на 2018
г.

Предстои
да бъде
уточнено с
МФ в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4/22.07.16
г.

Предстои
да бъде
уточнено с
МФ в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4/22.07.16
г.

нп

24 000 0
00

Предстои
да бъде
уточнено с
МФ в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4/22.07.16
г.

Предстои
да бъде
уточнено с
МФ в
процеса на
съгласуван
е с МФ по
реда на
Наредба №
4/22.07.16
г.

нп

23 000 0
00

Обявяването на процедурата ще се съобрази с позицията в посоченото писмо.

3

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“

- Разходи за
СМР;

5

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

13

- Разходи за
материални
активи;

Осигуряване
на
допълнителен
капацитет за
оползотворява
-не на битови
отпадъци с
добив на
енергия

Процеду
ра чрез
директн
о
предоста
вяне

не

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

Столична
община
с партньор
„Топлофикация
София“ ЕАД

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

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

Макс. %
на съфинанси
-ране,
определе
н въз
основа
на АРП
на
проекта
и след
анализ
за
приложи
мостта
на
законода
телствот
о за
държавн
и
помощи,
извърше
н по
възлаган
е на
Джаспър
с

Първо
тримесечие
на 2018 г.

Първо/
второ
тримесечие на
2018 г.

Съгласно
изготвен,
по
възлагане
на
Джаспърс,
анализ за
приложим
остта на
законодате
лството за
държавни
помощи,
държавнат
а помощ
от
Столична
община
към
„Топлофик
ация
София“
ЕАД ще
бъде под
формата
на
компенсац
ия за
обществен
а услуга,
съобразно
изисквани
ята на
Решение
на
Комисията
от 20
декември
2011
година
относно
прилаганет
о на член
106,
параграф 2
от
Договора
за
функцион
ирането на
Европейск
ия съюз за
държавнат
а помощ

не

нп

Размерът
на БФП
за
проекта
ще бъде
определе
н въз
основа
на АРП
на
проек-та

Индикативната стойност на проекта е в размер на 310 000 000 лв. без ДДС.

4

предоставе
на на
определен
и
предприят
ия,
натоварен
ис
извършван
ето на
услуги от
общ
икономиче
ски
интерес

6

Изпълнение на
демонстрационн
и/пилотни
проекти в
областта на
управлението на
отпадъците

Формиране на
общество с
нулеви
отпадъци и
повишаване на
общественото
съзнание за
спазване на
йерархията за
управлението
на отпадъците

Процеду
ра чрез
подбор
на
проекти

- Дейности, свързани с
изпълнение на
демонстрационни /пилотни
проекти с цел събиране,
синтезиране,
разпространение и
прилагане на нови,
нетрадиционни успешни
мерки, добри практики
и/или управленски
подходи в областта на
управлението на
отпадъците;
не

9 779 150

ЮЛСЦ,
ЮЛНЦ,
Общини

- Въвеждане на нови
технологии и организиране
на информационни
кампании, насочени към
предотвратяване
образуването на отпадъци
и формирането на
общество с нулеви
отпадъци („zero waste“
society).

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

до 100 %

Първо/
второ
тримесечие
на 2018 г

Трето/
четвърто
тримесечие на
2018 г.

не

Второ/
Трето
тримесечи
е на 2018
г.

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

да

нп

максима
лен
размер
на БФП
до стойност на
помощта
de
minimis

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

7

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

Подобряване
на
природозащит
ното състояние
на видове и
типове
природни
местообитания
на територията
на мрежата
Натура 2000,
попадащи в

Процеду
ра чрез
директн
о
предоста
вяне

- Дейности за подобряване
на
структурата
и
функциите на горските
природни местообитания;
Не

41 072 430

ДНП, ДПП и
РИОСВ

- Дейности за изграждане/
рехабилитация/реконструк
ция на инфраструктура,
необходима за
възстановяване на
природни местообитания и

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

100%

Първо/
Второ
тримесечие
на 2018 г.

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

нп

В
зависимост от
мерките,
посочен
ив
проектит
е

5

природни
паркове и
поддържани
резервати*

8

9

Изготвяне/
актуализиране
на планове за
действие за
видове

Техническа
помощ за
подпомагане
Националния
орган за
управление на
мрежата Натура
2000

национални
паркове,
природни
паркове и
поддържани
резервати

Извеждане на
възстановител
ни,
поддържащи и
други
природозащит
ни мерки за
целеви видове
от мрежата
Натура 2000 за
период от 10
години

Обезпечаване
работата на
Националния
орган за
управление на
мрежата
Натура 2000,
вкл.
изпълнение на
НПРД и НИКС

видове.

материали;

2016 г.

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

Процеду
ра чрез
подбор
на
проекти

Процеду
ра чрез
директн
о
предоста
вяне

не

не

3 912 000

9 969 564

Структури
в/на МОСВ/
МЗХГ и
ЮЛНЦ

- Дейности за изготвяне/
актуализиране на планове
за действие – напр.
набиране на информация,
необходима за
изготвянето/
актуализирането на
планове за действие;
провеждане на обществени
обсъждания и/или други
форми на участие на
заинтересованите лица;
отстраняване на бележки и
предложения от НСБР.

Национален
орган за
управление
на мрежата
Натура 2000

- Разработване на правила,
процедури и правилници
за управление на
защитените зони от Натура
2000;
- Повишаване на
капацитета по планиране и
програмиране на
управлението на мрежата
Натура 2000 чрез
провеждане на/участие в
специализирани обучения;
- Организиране и
провеждане на национален
конкурс за най-добри
проекти с принос към
Натура 2000;
- Осигуряване на
оборудване;
- Организиране и
провеждане на заседания и
срещи на Комитета за

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

до 100 %

до 100 %

Второ/
трето
тримесечие
на 2018 г.

След
нормативно
сформиране
на
Национални
я орган за
мрежата
Натура 2000

Трето/
четвърто
тримесечи
е на 2018
г.

до 3
месеца от
датата на
публикува
не на
обявата

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

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

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

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

нп

нп

В
зависим
ост от
мерките,
включен
ив
проектит
е

9 969
564
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наблюдение на НПРД и
НИКС;
- Информационно
обезпечаване на
изпълнението на НПРД и
НИКС;
- Кампании за
промотиране на
възможностите за
финансиране на проекти,
свързани с НАТУРА 2000.
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Техническа
помощ за
подпомагане
Регионалните
органи за
управление на
мрежата Натура
2000

Подкрепа за
развитие и
управление на
екосистемните
услуги и оценка
на състоянието
на елементите на
зелената
инфраструктура

Обезпечаване
работата на
Регионалните
органи за
управление на
мрежата
Натура 2000,
вкл.
изпълнение на
НПРД и НИКС

Осигуряване
на актуална
информация за
състоянието на
екосистемите
и
екосистемните
услуги

Процеду
ра чрез
директн
о
предоста
вяне

Процеду
ра чрез
директн
о
предоста
вяне

не

не

17 136 646

16 272 608

Регионални
органи за
управление
на мрежата
Натура 2000

Дирекция
НСЗП в
МОСВ и
ИАГ

- Разработване на правила,
процедури и правилници
за управление на
защитените зони от Натура
2000;
- Провеждане на
мониторинг, оценка и
докладване на
изпълнението на НИКС и
НПРД;
- Осигуряване на
оборудване.

- Изготвяне/ актуализиране
на методики за картиране и
оценка на екосистемите и
техните услуги;
- Събиране на налични
данни, картиране
състоянието на
екосистемите и техните
услуги, валидиране,
създаване на база данни;
- Актуализация на
Наръчник за мониторинг
на състоянието и
развитието на
екосистемите и
екосистемните услуги;
- Изготвяне на методики за
оценка на икономическата

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

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

до 100 %

до 100 %

След
нормативно
сформиране
на
Регионалнит
е органи за
мрежата
Натура 2000

Трето/
четвърто
тримесечие
на 2018 г.

до 3
месеца от
датата на
публикува
не на
обявата

Второ
тримесечи
е на 2019
г.

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

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

нп

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

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

нп

17 136
646

16 272
608
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стойност на екосистемните
услуги и разработване на
схема за възмездно
ползване на екосистемни
услуги от защитените зони
от НАТУРА 2000;
- Докладване към ЕК;
- Изготвяне на методики за
картиране и оценка на
елементите на зелената
инфраструктура, картиране
и оценка.

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

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“
- Извършване на
проучвания, оценки,
анализи, разработки във
връзка с ПУРН за периода
2022 – 2027 г.;

12

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

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

Процеду
ра чрез
директн
о
предоста
вяне

не

13 200 000

Дирекция
„Управление на
водите“,
МОСВ в
партньорств
ос
Басейновите
дирекции за
управление
на водите

- Трансгранична
координация при
разработването на ПУРН
за периода 2022-2027 г., в
т.ч. актуализацията на
ПОРН, определянето на
РЗПРН и актуализацията
на картите на районите под
заплаха от наводнения и
картите на районите с риск
от наводнения,
разработване на
програмите от мерки;
- Актуализация на ПУРН с
период на действие 2022 –
2027 г. в т.ч.:
- Актуализация на
предварителната оценка
на риска от наводнения
и районите със
значителен потенциален
риск от наводнения, вкл.
определянето на РЗПРН;
Актуализация на
картите на районите под
заплаха от наводнения и
картите на районите с
риск от наводнения;

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

100 %

Първо/второ
тримесечие
на 2018 г.

Трето/
четвърто
тримесечи
е на 2018
г.

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

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

нп

13 200
000

- Актуализация на
ПУРН, вкл. провеждане
на обществени
консултации по
проектите на втори
ПУРН, извършване на
екологичната оценка на
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проектите на ПУРН;
- Разработване на
информационна система
(интернет платформа) за
управление на риска от
наводнения за достъп на
компетентните органи,
заинтересованите страни и
обществеността.
- Разходи за
СМР;
- Разходи за
материални
активи;
- Разходи за
нематериални
активи;
- Разходи за
услуги;

13

Екосистемнобазирани
решения за
превенция и
управление на
риска от
наводнения

Управление на
риска от
наводнения
чрез
изграждане на
зелена
инфраструктура

Процеду
ра чрез
подбор
на
проекти

- Дейности по
възстановяване на заливни
зони;
не

9 000 000

Общини

- Дейности, свързани с
подобряване на
задържането на водите;
- Дейности по биологично
укрепване на бреговете.

- Разходи за
такси;
- Разходи за
материали;

100 %

- Разходи за
провеждане и
участие в
мероприятия;

Второ/
трето
тримесечие
на 2018 г.

Първо/
второ
тримесечи
е на 2019
г.

- Непреки
разходи – в т.ч.
разходи за
организация и
управление и
разходи за
информация и
комуникация
на проекта.
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Втора фаза за
създаване на
Национална
система за
управление на
водите в реално
време (НСУВРВ)
- територията на
цялата страна

Осигуряване
функциониран
ето на
национална
интегрирана,
междуведомст
вена система
за
оптимизиране
оперативното
наблюдение и
управлението
на водите в
Република
България, вкл.
при високи

Процеду
ра чрез
директн
о
предоста
вяне

не

24 126 449

Дирекция
„Управление
на водите“ в
МОСВ

- Планиране, проектиране
и установяване на
Национална система за
управление на водите в
реално време за поречията
на 12 основни реки;
- Осигуряване
(проектиране, изграждане
и оборудване) на
компонентите,
необходими за
функциониране на
Системата.

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

100 %

Второ/Трето
тримесечие
на 2018 г.

Четвърто
тримесечи
е на 2018
г./Първо
тримесечи
е на 2019г.

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

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

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

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

нп

В
зависимост от
мерките,
включен
ив
проектит
е

нп

24 126
449

- Разходи за
провеждане и
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води и в
периоди на
суша за
поречията на
12 основни
реки (Огоста,
Вит, Осъм,
Янтра,
Русенски лом,
Провадийска,
Камчия,
Тунджа,
Марица, Арда,
Места,
Струма)

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

Мерки за
подобряване
качеството на
атмосферния
въздух

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

Процедура
чрез подбор на
проекти/
директно
предоставяне

не

111 348
825

Общини с
нарушено
качество
на
атмосферния въздух

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

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

100% или
въз основа
на АРП на
проектите
(ако е
приложим
о)

Второ/Трето
тримесечие
на 2018 г.

Четвърто
тримесечие
на 2018 г.

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

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

В
зависимос
т от
резултати
те от
проучване
нагласите
на
население
то и
съгласно
АРП на
проектите
(ако е
приложим
о)
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идентифицирани като
подходящи от
бенефициентите за
постигане целите на
проекта;
- Мерки за привеждане
на системите за
мониторинг качеството
на атмосферния въздух
в съответствие с
изискванията на
законодателството, при
доказана и обоснована
от общинските власти
и компетентните
органи необходимост.
* Процедури, чието производство е стартирало съобразно ИГРП за 2017 г. и следва да бъде финализиране през първото тримесечие на 2018 г.
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