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DRAFT TEMPLATE AND GUIDELINES FOR THE CONTENT
OF THE OPERATIONAL PROGRAMME

This document is based on the Presidency compromise text (from 19 December 2012),
which has the agreement of the European Parliament as regards Articles 14, 15 and 87
CPR, and is a provisional text, without prejudice to the on-going negotiations (in line
with the principle that "nothing is agreed until everything is agreed").
The headings in this document correspond to the elements set out in the Articles 24 and
87 of the Common Provisions Regulation. The text boxes provide guidelines on the
drafting of the content of the Operational Programme.
It is recalled that the Operational Programmes will be directly introduced in the SFC.
The character limits proposed are based on the needs of most extensive programmes, the
pages estimations are based on a standard page using the font "Times new roman 12".
Where programmes are sectoral or cover a limited number of thematic objectives, the
content of the operational programme can be shorter. The character limits referred to
under the description of the priority axis, where information is required by investment
priority, are set per investment priority.

In 2012 the Commission provided each Member State with a country position paper
outlining the analysis of the Commission services of the main challenges and funding
priorities relevant for the European Structural and Investment Funds (ESI Funds) in the
programming period 2014-2020. These position papers should guide the ensuing
dialogue with the Commission in particular in relation to the prioritisation of
development needs and concentration of support, as well as in terms of the presentation
of information.

When a Member State prepares a maximum of one operational programme for ERDF,
ESF and Cohesion Fund, Art. 87(8) CPR allows that some elements of the operational
programme are solely incorporated under the relevant provisions of the Partnership
Agreement. These elements are identified with an asterisk‘*’. If a Member State wants to
make use of this option, it is thus sufficient to include a reference to the relevant section
of the Partnership Agreement.
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SECTION 1. STRATEGY

FOR THE OPERATIONAL PROGRAMME'S
CONTRIBUTION TO THE UNION STRATEGY FOR SMART, SUSTAINABLE
AND INCLUSIVE GROWTH AND THE ACHIEVEMENT OF ECONOMIC,
SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION (ARTICLE 24 (1) AND ARTICLE
87(2) (A) CPR)

1.1 Strategy for the operational programme's contribution to the Union strategy for
smart, sustainable and inclusive growth and to the achievement of economic, social
and territorial cohesion
[a maximum of 35 000 characters with spaces= approx. 10 pages]
•

Description of the operational programme’s strategy to contribute to the delivery
of the Europe 2020 strategy and to the achievement of economic, social and
territorial cohesion.
The strategy of the operational programme for contributing to the Union strategy
for smart, sustainable and inclusive growth outlining:
•

the relevant1 regional, and where appropriate, the national needs
(depending, inter alia, on the territorial scope of the OP), including the
needs to address the challenges identified in the relevant country specific
Council recommendations (ex Art. 121(2) and Art. 148(4) TFEU);

•

how the operational programme will address these needs and challenges
and thereby contribute to the delivery of the Union strategy for smart,
sustainable and inclusive growth and to economic, social and territorial
cohesion, where appropriate with reference to existing national or
regional strategies coherent with the Union strategy for smart,
sustainable and inclusive growth, including the National Reform
Programme,where relevant and the ex-ante evaluation;

The operational programme’s strategy should be consistent with the Common
Strategic Framework, the Partnership Agreement and take into account the
relevant elements of the Commission services country position paper.
Where the operational programme is dedicated specifically to technical
assistance, this section should set out the strategy for the programme, with
reference to the relevant development needs and challenges, taking into account
relevant strategies.
Във връзка с разработването на оперативна програма за околна среда за
периода 2014 – 2020 г. и определяне на нуждите в сектори околна среда и
изменение на климата, дирекция КПОС, УО на ОП „Околна среда 2007 –
2013 г.”, съвместно със специализираните дирекции в МОСВ, изготви
Анализ на настоящата ситуация в сектори „околна среда“ и „климатични
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i.e. the needs that can be addressed by the Fund(s) of the OP.
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промени“ за периода 2007 – 2012 г. Анализът е съобразен с европейските и
национални стратегически документи и законодателни ангажименти в
сектори „околна среда“ и „климатични промени“ като представя детайлно
ангажиментите на страната и сроковете за тяхното изпълнение. Посочено е
постигнатото в периода 2007 – 2012 г. и нуждите, които могат да се
финансират от европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ) в
новия програмен период. Документът е съгласуван от работната група за
изготвяне на ОПОС 2014 – 2020 г. и представлява основа за определяне на
приоритетите на оперативната програма. Анализът е предоставен на
Централното координационно звено в МС във връзка с изготвянето на
проекта на Споразумението на партньорство на Република България,
очертаващо помощта от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. (линк)
Приоритетна ос 1 „Води“
• Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 10 000 екв.
ж. и с над 2,000 екв. ж.
• Доизграждане на системите за мониторинг на водите – количество и
качество на водите
• Създаване на Национален център за управление на водите в реално
време
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“
• Мерки съгласно йерархията за подобряване управлението на
битовите и опасни отпадъци и за изпълнение на законодателни
изисквания
Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“
• Мерки за защитени зони от мрежата Натура 2000
• Изпълнение на мерки, свързани с подобряване на знанията за
екосистемите и техните услуги съгласно Стратегията на ЕС за
биоразнообразието към 2020 г.
Приоритетна ос 4 „Подкрепа за ПОС и ПИК при прилагане на ЕСИФ“ –
оптимизиране на законодателството за формиране, прилагане и изпълнение
на ПОС и ПИК, както и повишаване административния капацитет на
отговорните структури
• Дейности за подпомагане управлението на водите
• Дейности за подпомагане управлението на отпадъците
• Дейности за подпомагане политиката в областта по опазване на
биологичното разнообразие и НАТУРА 2000
• Дейности за подпомагане други ПОС и ПИК, които ще допринесат за
ефективното изпълнение на СП и останалите ОПи, съгл. Насоките за
интегриране на ПОС и ПИК
• Дейности, насочени към насърчаване на устойчивото развитие,
включително в градска среда
Приоритетна ос 5 Техническа помощ
• Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за
управлението и изпълнението на ОП
• Дейности, насочени към „затваряне“ на програмния период 2007 –
2013 г.
• Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за
публичност и популяризиране на ОП
ОП „Околна среда 2014 -2020 г.“ и стратегия „Европа 2020“ на ЕС
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Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) е една от
оперативните програми на Република България, изготвяни в изпълнение на
Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж. Тези три взаимно допълващи се приоритета предполагат
изграждане на икономика, основана на знания и иновации, насърчаване на
по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно
използване на ресурсите и стимулиране на икономика с високи равнища на
заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. ОПОС
2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на приоритета за
устойчив растеж на стратегия „Европа 2020“ и по-специално на следните
елементи от определението за устойчив растеж:
- изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика,
в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин;
- опазване на околната среда, намаляване на
предотвратяване на загубата на биоразнообразие;

емисиите

и

- възползване от водещата позиция на Европа в разработването на
нови екологични технологии и производствени методи;
ОПОС допринася и за изпълнението на „Европа за ефективно използване на
ресурсите“ – една от двете водещи инициативи (flagship initiatives) за
устойчив растеж, в рамките на стратегия „Европа 2020“. Предвидените за
финансиране дейности от оперативната програма са в отговор на
изготвените от МОСВ, съгласувани с отговорните ведомства и одобрени от
МС „Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по
изменение на климата във фондовете за КП, ОСП и ОПР за периода 2014 –
2020 г.“ – фаза „Програмиране на фондовете към Общата стратегическа
рамка“ (наричан по-долу Насоките за интеграция на ПОС и ПИК).
Документът прилага интегриран подход за изпълнение на политики за
околната среда и изменението на климата и в частност за ефективно
използване на ресурсите като предлага конкретни мерки в оперативните
програми за периода 2014-2020 г. МОСВ планира да подготви втора фаза на
Насоките – фаза „Изпълнение на Оперативна програма и Споразумение за
партньорство”.
ОПОС ще допринесе и за намаляване на емисиите на парникови газове в
страната, което ще подпомогне за изпълнението на целта на стратегия
„Европа 2020“ за 20% намаляване на емисиите на парникови газове спрямо
нивата от 1990 г. Такива мерки са предвидени във връзка с пречистването на
отпадъчни води от населените места и по-конкретно
изграждане/
рехабилитация/реконструкция на съоръжения за третиране на утайки от
ПСОВ и доставка на необходимо оборудване, вкл. на вече изградени ПСОВ
(съгл. Концепцията за третиране на утайките от ГПСОВ на национално
ниво) , приоритетно за подобряване качествените им показатели, с оглед
последващото им използване за енергийни цели. Предвижда се също
финансирането на мерки за изграждане на инсталации за оползотворяване
на биогаза в регионални депа за битови отпадъци и в стари общински депа
за неопасни отпадъци, чрез производство на електрическа енергия или чрез
улавяне и изгаряне. Изпълнението на тези мерки ще допринесе за
изпълнението на Националния план за действие за изменение на климата
2013-2020 г. (НПДИК) и ще има пряк ефект за намаляване емисиите на
парникови газове.
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Създаването на временни и постоянни работни места в изпълнение на
мерките по ОПОС ще допринесе за постигане на приоритета за приобщаващ
растеж на Стратегията за постигане на 75 % заетост за жените и мъжете на
възраст между 20 и 64 години до 2020 г.
ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Национална програма за реформи

Съгласно стратегията на политиката на страната за постигане на устойчив
растеж, описана в т. 4 от Националната програма за реформи (НПРф, април
2012 г.), „опазването на околната среда, като един от основните стълбове
на устойчивото развитие, е ключов фактор за насърчаване на социално икономическото развитие, посредством осигуряване на екологосъобразен
икономически растеж, високо качество на живот, сигурност и социална
равнопоставеност“. Отчитайки това, ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е
приоритетно насочена към изпълнение на съществени законодателни
изисквания и елементи от последователно прилаганите политики за
опазване на околната среда и за изменение на климата, които са включени и
в цел 4.3.3 „Опазване на околната среда, вкл. развитие на технологичната
инфраструктура“ от НПРф (м. април 2012 г.).
Част от инвестициите, планирани в приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Околна
среда 2014 - 2020 г.“ ще допринесат за намаляване на емисиите на
парникови газове в страната, което ще подпомогне за изпълнението на
националните усилия за намаляване на емисиите на парникови газове,
съгласно НПРф (м. април 2012 г.), които са в подкрепа на съответната цел
от стратегията „Европа 2020“.
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще подпомогне и изпълнението на цел 4.4.1
„Повишаване на административния капацитет“ от НПРф (м. април 2012
г.) с планирани инвестиции за повишаване на административния капацитет
на:
•

органите, отговарящи за мониторинг и изпълнение на проекти,
финансирани от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, в областта на
управление на отпадъците, управление на водите и биоразнообразие;

•

компетентните органи по околна среда, в областта на управление на
отпадъците, управление на водите, вкл. управление на речните
басейни, биоразнообразие, качество на въздуха, изменение на
климата и извършване на оценки (ОВОС, ЕО и съответните
подходящи оценки по Директивата за хабитатите).

Така планираните дейности в ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ относно
органи, свързани с управлението на водите, са и в съответствие със
специфична препоръка No. 5 на Съвета на ЕС от 2012 г. за необходимостта
от увеличаване на усилията за укрепване на административния капацитет и
увеличаване на усвояването на средства от ЕС по отношение на
управлението на водите.
Препоръки на Съвета от май 2013 г. относно Националната програма
за реформи за България за 2013 г.
На базата на задълбочен преглед върху Европа 2020: Националната
програма за реформи (април, 2013 г.) и Конвергентната програма 2013 –
2016 г. (април, 2013), Европейската Комисия и Съвета препоръчват
България да предприеме редица действия в периода 2013 -2014 г., изброени
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в 7 точки (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_bulgaria_bg.pdf).
Препоръка 7 гласи „да укрепи независимостта на националните регулаторни
органи и административния капацитет, по-специално в енергетиката и
транспорта, както и в управлението на водите и отпадъците“. С
изпълнение на мерки по ОПОС ще се повиши капацитетът на органите,
отговорни за управлението на мерки в сектори „Води“ и „Отпадъци“ по
ОПОС, подкрепа на структурите, отговорни за прилагането на политиката
по опазване на околната среда и на бенефициентите, изпълняващи мерки в
тези сектори по ОПОС.
ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“ и Становището на службите на
Комисията относно разработването на споразумение за партньорство и
програми в България за периода 2014 - 2020 г. (Позицията на ЕК)
При изготвянето на ОПОС е взето предвид Становището на службите на
Комисията относно разработването на споразумение за партньорство и
програми в България за периода 2014 - 2020 г. (26 октомври 2012 г.).
Становището определя основните специфични за отделните държави
предизвикателства и представя предварителното мнение на службите на
Комисията относно основните приоритети за финансиране в България,
които Комисията би желала да съфинансира за следващия програмен
период 2014-2020. Определени са 5 приоритета, които да бъдат подкрепени
от фондовете по ОСР. ОПОС предвижда финансиране на част от
специфичните за държавата предизвикателства, посочени в приоритет
„Ориентирана към околната среда и ресурсно - ефективна икономика“
(Environment-friendly and resource-efficient economy).
В ОПОС е предвиден финансов ресурс за изпълнение на едно от
специфичните предизвикателства: „подобряване на пречистването на
отпадъчни води и качеството и управлението на ресурсите за питейна вода
по стратегически и разходоефективен начин“ чрез мерки за изграждане на
ВиК инфраструктура в агломерации с над 10 000 екв. ж. и над 2 000 екв. ж.,
заложени в приоритетна ос „Води“.
По отношение на предизвикателствата в сектор „Отпадъци“: „За да изпълни
задълженията си във връзка със законодателството на Общността и да
достигне целта за рециклиране от 50% до 2020 г. и целите, заложени в
Пътната карта за ресурсна ефективност“, ОПОС предвижда финансиране на
мерки за постигане на тази цел по отношение на битовите отпадъци в
приоритетна ос „Отпадъци“. Мерките са съобразени и с препоръката на
службите на ЕК, че „Приоритет трябва да получи предотвратяването на
отпадъците, повторната употреба и рециклирането, а нуждите от
депониране на отпадъците трябва да бъдат намалени.“
Приоритетна ос 3 на ОПОС ще осигури финансов ресурс и по отношение на
посочените предизвикателства „Подкрепа за устойчивото управление и
възстановяването на мрежата НАТУРА 2000, възстановяване и опазване на
влажните зони и реките, изготвяне на планове за управление, изграждане на
капацитет за органите, отговорни за НАТУРА 2000, както и за повишаване
на осведомеността сред различните заинтересовани страни“ и
„Преустановяване на загубата на биологично разнообразие“. Определените
в приоритетната ос мерки се основават на Националната приоритетна рамка
за действие по Натура 2000 (PAF) и Стратегията на ЕС за
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биоразнообразието към 2020 г. и националното законодателство.
ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“ и Споразумение за партньорство (СП)
Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо
помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода
2014-2020 г. е изготвено съобразно Общата стратегическа рамка на ЕС,
Специфичните препоръки на Съвета от юли 2012 г., Country Fact Sheet за
България на ЕК от юли 2012 г., отчитайки позицията на ЕК.
Анализът на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж
на СП обхваща показатели и критериите по идентифицираните области на
несъответствие, потребностите за развитие и възможностите за растеж от
значение за тематичните цели на ЕСИФ, по които България ще работи.
Акценти са приносът на СП както за изпълнението на Националната
програма за развитие България 2020 (НПР) и Националната програма за
реформи (НПРф), така и за постигане на общоевропейските цели за растеж
и заетост, формулирани в Стратегия Европа 2020. Анализът в сферите,
които могат да бъдат финансирани по ЕСИФ, показва, че сред критичните
точки за развитието на България са неефективното използване на ресурсите
и енергия, неефективното прилагане на законодателството на ЕС в областта
на водите, въздуха и отпадъците, неефективни системи за превенция на
риска, управление и адресиране на последиците. В тази връзка са
необходими ресурси и продължаване на усилията за преодоляването им.
Предвид заключенията от анализа в СП са формулирани четири
стратегически, взаимно-допълващи се приоритети за финансиране, от които
чрез ОПОС 2014 – 2020 г. ще се адресира:
• Стратегически приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за
устойчив растеж, който обхваща подприоритетите свързаност,
преминаване към нисковъглеродна икономика, енергийна и ресурсна
ефективност, климат и климатични промени, превенция и управление на
риска и околна среда и опазване на природното наследство.
Ефективното използване на ограничените природни ресурси и опазването
на околната среда от антропогенно влияние са в основата на устойчивото
развитие. ОПОС 2014 – 2020 г. ще допринесе за постигането на
стратегическите приоритети на СП чрез инвестиции в опазването на
околната среда, които целят да подпомагат растежа на икономиката и да
осигурят по-добър стандарт на живот.
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и стратегически документи на ниво ЕС
План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint)
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е изготвена в съответствие Плана за
опазване на водните ресурси на Европа, тъй като в нея са планирани мерки
(в приоритетни оси 1, 3 и 4) за:
• намаляване на натиска върху водната среда от замърсяване, чрез
инвестиции за ограничаване на точковото замърсяване и подобряване
на степените на съответствие при пречистването на отпадъчните
води, съгласно изискванията на Директивата за пречистването на
градските отпадъчни води.
• подобряване

на

водната

ефективност,

чрез

инвестиции

за
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намаляване на течовете и за подобряване на капацитета за формиране
и прилагане на политики на ценообразуване и възвращаемост на
разходите.
• изпълнението на задълженията за мониторинг във връзка с
Рамковата директива по водите (РДВ), вкл. за подобряване на
мониторинга на химичното състояние водните тела.
• ограничаване на отрицателните последици от наводненията и
сушите – чрез инвестиции за подобряване управлението на риска от
наводнения, както и за изграждане на зелена инфраструктура и мерки
за естествено задържане на водите (напр. възстановяване на влажни
зони).
Пътна карта за ресурсна ефективност (на ЕС)
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за следните цели на ниво ЕС,
планирани за изпълнение до 2020 г.:
Цел 3.1 Устойчиво потребление и производство
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тази цел
чрез финансиране (в приоритетна ос 24) на мерки, свързани с
демонстрационни/пилотни проекти за успешни мерки и добри практики
при изпълнение на ПОС и ПИК, вкл. и промяна на моделите на потребление
и насърчаване на устойчивото развитие.целящи предотвратяване
образуването на отпадъци и създаване на по-ефективни от гл.т. на ресурсите
продукти и/или услуги.
Цел 3.2 Превръщане на отпадъците в ресурси
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тази цел,
чрез финансиране на инвестиции, заложени в приоритетна ос 2, за
подобряване на системите за управление на отпадъците и за тяхното
привеждане в съответствие със съществуващото законодателството за
сектор отпадъци, вкл. инвестиции за постигане на целта за 50%
рециклиране на отпадъците към 2020 г.
Цел 4.1 Екосистемни услуги и цел 4.2 Биоразнообразие
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тези две
цели, чрез финансиране на инвестиции, заложени в приоритетна ос 3,
насочени към подобряване на знанията за екосистемните услуги, както и
чрез финансиране на редица мерки, целящи, освен друго, и принос към
Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие към 2020 г.
Цел 4.4 Води
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тази цел,
чрез финансиране на инвестиции, заложени в приоритетни оси 1 и 4, за
подготовка и изпълнение на ПУРБ, вкл. и на групи мерки от програмите
към тях, както и за ограничаване на отрицателните последици от
наводненията и сушите (инвестиции за подобряване управлението на риска
от наводнения) и за подобряване на водната ефективност.
Цел 4.7 Морски ресурси
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тази цел,
чрез финансиране на инвестиции, заложени в приоритетни оси 3 и 4,
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насочени към опазването на видовете и местообитанията в защитени зони
от Натура 2000 в акваторията на Черно море
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие към 2020 г.
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за следните цели на ниво ЕС,
планирани за изпълнение до 2020 г. чрез финансиране на мерки, заложени в
приоритетна ос 3.
Цел 1: Пълно прилагане на директивите за птиците и местообитанията
•

Мерки по ОПОС, насочени към завършване на изграждането на
мрежата Натура 2000 и предприемане на мерки за нейното
добро управление в изпълнение на дейности 1(а), 1(в) и 1(г) от
Стратегията.

•

Мерки по ОПОС, насочени към повишаване информираността
и участието на заинтересовани страни в изпълнение на
Националната информационна и комуникационна стратегия за
мрежата НАТУРА 2000 (2014 – 2023 г.) в изпълнение на
дейност 3 от Стратегията.

•

Мерки за изпълнение на задълженията по мониторинг и
докладване за мрежата Натура 2000 във връзка с изискванията
на ЕК в изпълнение на дейност 4 от Стратегията.

Цел 2: Поддържане и възстановяване на екосистемите и техните услуги
•

Мерки по ОПОС, насочени към разширяване на познанията за
екосистемите и техните услуги в ЕС, чрез картиране и оценка
на състоянието на екосистемите и техните услуги, оценка на
икономическата стойност на такива услуги и насърчаване
интегрирането на тази стойност в системите за счетоводство и
отчетност в изпълнение на дейност 5 от Стратегията.

Приносът на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще е приоритетно насочен
към опазване и поддържане на екосистеми, попадащи в обхвата на мрежата
Натура 2000 (чрез дейностите в мрежата Натура 2000 (опазване и
възстановяване на екосистеми), както и към подобряване на знанията за
екосистемните услуги.
•

Мерки по ОПОС за определяне на приоритети за възстановяване
и поощряване на използването на зелена инфраструктура в
изпълнение на дейност 6 от Стратегията.

Цел 5: Борба с инвазивните чужди видове
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тази цел,
чрез финансиране на мерки в приоритетна ос 3, съгласно посочените мерки
в Националната приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000 и
съобразно обхвата на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.
Стратегия на ЕС за Дунавския регион
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на цели от
приоритетните области на стълб 2 „Опазване на околната среда в региона на
река Дунав“, планирани за изпълнение до 2020 г. чрез финансиране на
мерки, заложени в приоритетни оси 1 и 3 на програмата.
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Приоритетна област 1: „Възстановяване и поддържане на качеството на
водите”
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на целите от
тази област, чрез финансиране на мерки в приоритетна ос 1 в съгласуваност
с мерките, заложени в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ)
и в обхвата на програмата.
Приоритетна област 2: „Управление на рисковете за околната среда ”
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на целите от
тази област, чрез финансиране на мерки в приоритетна ос 2 в съгласуваност
с мерките, заложени в Плановете за управление на риска от наводнения
(ПУРН) и в обхвата на програмата.
Приоритетна област 3: „Запазване на биоразнообразието, заобикалящата
среда и качеството на въздуха и почвите ”
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на целите от
тази област, чрез финансиране на мерки в приоритетна ос 3, съгласно
посочените мерки в Националната приоритетна рамка за действие по
Натура 2000 и обхвата на програмата.
Стратегия на ЕС за Черно море
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за постигане по-доброто
състояние на морската околна среда, като вземе предвид заложените в
Черноморската стратегия цели и препоръки.
ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Стратегия на ЕС за адаптация към
изменението на климата
Общата цел на стратегията за адаптация на ЕС е да допринесе за
повишаване на устойчивостта на Европа спрямо изменението на климата.
Това означава повишаване на степента на готовност и способност да се
реагира на последиците от изменението на климата на местно, регионално,
национално и европейско равнище, разработване на съгласуван подход и
подобряване на координацията.
В ход е разработването на рамков документ, в който на базата на
климатични модели и сценарии за България да бъде направена оценка на
риска от най-характерните за този географски район природни бедствия.
Документът е основа за изготвяне на Националната стратегия за адаптация
(НСА), която ще направлява и улесни процеса на адаптация към промените
в климата в България. НСА ще представлява основен план за действие
срещу влиянието на климатичните промени, имащ за цел да отговори на
съществуващата и засилващата се уязвимост на страната ни от последиците
от изменението на климата.
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на целите на
Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата с изпълнение
на мерки по приоритетни оси 1, 3 и 4, например чрез планиране,
проектиране и изграждане на „Национален център за управление на водите
в реално време“.
Целите, свързани с адаптацията към климатичните промени ще се адресират
и чрез Насоките за интеграция за ПОС и ПИК.
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ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“ и законодателни ангажименти
В продължение на усилията, положени през програмен период 2007 -2013 г,
оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще продължи да се
фокусира върху реализация на приоритети, които са насочени към
изпълнение на изискванията на европейското законодателство, с приоритет
върху актовете (директивите), които изискват най–големи публични
финансови ресурси. Изпълнението на програмата ще допринесе и за
прилагане на изискванията на националното законодателство в областта на
околната среда и борбата с изменението на климата. Конкретните
законодателните актове, към чието изпълнение е насочена ОП „Околна
среда 2014-2020 г.“ са посочени в съответните приоритетни оси на
програмата.
Предварителна оценка на ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“
Оценката на стратегията на ОПОС 2014 – 2020 г. е задължителен елемент от
предварителната оценка на програмата. Стратегията трябва да следва
общата логика на интервенция на оперативните програми, зададена от
Предложението за Общ регламент и Насоките за предварителна оценка на
ЕК.
Предварителната оценка на ОПОС 2014 – 2020 г. включва 5 задължителни
елемента:
1. Оценка на стратегията на програмата
2. Оценка на индикатори и мониторинг
3. Съответствие с финансовото разпределение на средствата
4. Принос към Стратегия Европа 2020
5. Стратегическа екологична оценка
Предварителната оценка на стратегията е свързана и с допълващи оценъчни
стъпки на целия документ на програмата, които включват оценка на
нуждите в сектор „Околна среда“, оценка на вътрешната съгласуваност,
оценка на външната съгласуваност, изпълнението на целите и
интервенциите, включени в ОПОС 2014-2020 г., оценка на приноса към
Стратегия Европа 2020, oценка на прилагането на хоризонтални принципи,
oценка на избора на бенефициенти, oценка на капацитета на органите по
управление и изпълнение на ОПОС и oценка на адекватността на плана за
изпълнение на предварителните условия.
Резултатите от предварителната оценка на ОПОС 2014 – 2020 г. ще бъдат
публикувани на интернет страницата на ОПОС.

•

* Justification for the selection of thematic objectives and corresponding
investment priorities based on the identification of national and regional needs set
out above including those identified by the relevant Council recommendations,
taking into account the ex-ante evaluation, and with reference to the Partnership
Agreement, existing national or regional strategies coherent with the Union
strategy for smart, sustainable and inclusive growth, including the National
Reform Programme, where relevant (table).
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Not required for operational programmes dedicated exclusively to technical
assistance, as technical assistance is not associated with any of the thematic
objectives and investment priorities.
* Table 1: A synthetic overview of the justification for the selection of thematic objectives
and investment priorities
Selected
thematic
objective

Selected
investment
priority

Justification for selection
[a maximum of 500 characters with spaces per investment priority]
Examples:
1) Country specific Council recommendation to improve energy efficiency in
housing
1bis) Country specific recommendation to increase participation (e.g. of
older workers, vulnerable groups, youth) in the labour market
2) Ambitious national Europe 2020 targets set out in the National Reform
Programme from baseline of x in 2010 to a target of y by 2020
3) Severe bottlenecks in transport infrastructure due to a insufficient
intermodal links between rail, road, air and water transport
4) Serious territorial imbalances, needs or potential that need to be
addressed to achieve a certain thematic objective (further explanation
needed).
5) Need to improve the quality of active labour market policies and increase
the capacity of the Public Employment Service
§) Skills mismatch and low responsiveness of the education system to
labour market needs
7) Low efficiency of the public administration

ТЦ 6

ИП c (ii)

•

КФ

ТЦ 5

ИП b (ii)

•

КФ

ТЦ 6

ИП c (i)
ЕФРР

•

Необходимост от адресиране на значителните нужди от
инвестиции във ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000
екв. ж. и над 2 000 екв.ж. и доизграждане на системите за
мониторинг на водите във връзка с изпълнение на изискванията на
законодателството на ЕС в областта на околната среда и
ефективно използване на водите и целите на Плана за опазване на
водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint). Мерки за
изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за
третиране на утайки от ПСОВ и доставка на необходимото
оборудване, вкл. на вече изградени ПСОВ, ще допринесат към
целта на стратегия „Европа 2020“ за 20% намаляване на
емисиите на ПГ спрямо нивата от 1990 г. и национални усилия за
намаляване на емисиите на ПГ, съгласно НПРф.
Създаване на Национален център за управление на водите в реално
време във връзка с адресиране на специфични рискове, осигуряващи
устойчивост към бедствия и развитие на системи за управление
на бедствия с принос към изпълнение на Стратегията на ЕС за
адаптиране към изменението на климата.
Постигане на съответствие със законодателството на ЕС в
областта на отпадъците - Директива 2008/98/ЕО (Рамкова
директива за отпадъците), Директива 1999/31/ЕО относно
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депонирането на отпадъци и постигане целите на Пътната
карта за ресурсна ефективност (на ЕС):

ТЦ 6

ИП 6 (d)

ИП (е)

ИП 11

Необходимост от намаление до 35 % от общото тегловно
количество
на
биоразградимите
битови
отпадъци,
предназначени за депониране до 2020 г.

•

Необходимост от изпълнение на мерки за изграждане и управление
на мрежата Натура 2000, информационни и комуникационни
мерки, мониторинг и докладване съгласно Директива 92/43/ЕИО и
директива 2009/147/ЕО. Необходимост от изпълнение на мерки за
подобряване на знанията за екосистемите и техните услуги. Ще
се постигне съответствие със законодателството на ЕС в
областта на Натура 2000, както и целите на Стратегията на ЕС
за биологичното разнообразие към 2020 г., целите на Пътна карта
за ресурсна ефективност (на ЕС), целите на Стратегията на ЕС
за адаптация към изменението на климата и целите на
национални стратегически документи в областта на Натура 2000
и биоразнообразието.

•

Необходимост от изпълнение на мерки за разработване на нови
и/или актуализация на съществуващи нормативни/ стратегически/
програмни документи, изпълнение на проучвания и оценки, мерки за
подобряване на административния капацитет за формиране и
прилагане на политики в сектор „Води“. Ще се допринесе за
изпълнение на препоръка 7 Препоръки на Съвета от май 2013 г.
относно Националната програма за реформи за България за 2013
г. Принос към целите на Стратегията на ЕС за адаптация към
изменението на климата. Ще се подпомогне и изпълнението на цел
4.4.1 „Повишаване на административния капацитет“ от НПРф.

•

Необходимост от изпълнение на мерки за разработване на нови
и/или актуализация на съществуващи нормативни/ стратегически/
програмни документи, изпълнение на проучвания и оценки, мерки за
подобряване на административния капацитет за формиране и
прилагане на политики в сектор „Отпадъци“ и „НАТУРА 2000 и
биоразнообразие“. Осигуряване на техническо оборудване и
информационни системи, необходими за ефективното изпълнение
на ПОС и ПИК и дейности за укрепване и повишаване на
капацитета на компетентните органи, отговорни за ПОС и ПИК.
Ще се допринесе за изпълнение на препоръка 7 Препоръки на
Съвета от май 2013 г. относно Националната програма за
реформи за България за 2013 г. Ще се подпомогне и изпълнението
на цел 4.4.1 „Повишаване на административния капацитет“ от
НПРф.

•

Необходимост от укрепване и повишаване капацитета на
структурите, ангажирани в управлението и изпълнението на
ОПОС, както и на Комитета за наблюдение и различните подкомитети и работни групи в рамките на програмата. Осигуряване
на адекватна информация за програмата и популяризиране на

ЕФРР

ЕФРР

-

Изпълнението на мерки за изграждане на инсталации за
оползотворяване на биогаза в регионални депа за битови отпадъци
и в стари общински депа за неопасни отпадъци чрез производство
на електрическа енергия или чрез улавяне и изгаряне ще допринесе
за изпълнението на НПДИК 2013-2020 г., както и ще допринесе за
целта на стратегия „Европа 2020“ за 20% намаляване на
емисиите на парникови газове.

КФ

ТЦ 11

Необходимост от адресиране на значителните нужди от
инвестиции за подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали от домакинствата и
евентуално от други източници, наподобяващи домакинските
отпадъци, до 50% от общото им тегло до 2020 г.

•

ЕФРР

ТЦ 11

-
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оперативната програма сред бенефициентите и широката
общественост. Осигуряване подкрепа за приключване на
оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

1.2 * Justification of the financial allocation
The justification of the financial allocation (i.e. the Union support) to each thematic
objective and, where appropriate, investment priority, in accordance with the thematic
concentration requirements, taking into account the ex-ante evaluation.
[a maximum of 7000 characters with spaces= approx. 2 pages]
For the ERDF and the Cohesion Fund, this justification should primarily concern the level of
thematic objectives.
As the themactic concentration mechanisms of the ESF is established at the level of the
programme, and investment priorities, the justification in the case of ESF should also refer to
investment priorities. There is no obligation to set out a financial allocation by investment priority
in the financial tables, but an indicative allocation by investment priority is available for the ESF
in the categorisation tables (under "Intervention field").
This justification is to be set out with reference to, where appropriate:
− distance from national Europe 2020 targets;
− need to ensure compliance with EU acquis;
− substantial complementary investments from other public or private sources the funding
priorities;
− with reference to the Commission services country position paper;
− etc.
The justification should be presented in percentage and qualitative terms (e.g. "approximately 1/3
of the ERDF allocation is allocated towards thematic objective 1, because.." ), based on the
relative weight of the allocation to different thematic objectives to the operational programme. It
should be brief and proportionate, reflecting the total amount of programme resources.
In case of technical assistance this section should explain the size of the overall allocation to
tehnical assistance and, where appropriate, the choice of Funds from which technical assistance is
supported.
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Table 2: Overview of the programme investment strategy
The purpose of this section is to demonstrate in a synthetic manner the consistency between the needs identified, the thematic objectives and the
investment priorities selected, as well as the specific objectives and the financial allocation proposed. It also provides an overview of the contribution of
the operational programme to the Europe2020 strategy.
This table is generated automatically by the SFC based on information inserted under other sections of the operational programme.
Priority
axis

Thematic objective

[Input
from
description
of
priority axis]

Investment
priorities

the
the

[Input
from
description of
priority axis]

Specific
objectives
corresponding
to
the
investment priorities

the
the

[Input from the description
of the priority axis]

Programme
specific
result
indicators
corresponding to the
specific objective

Fund (specify the
Fund:
ERDF,
Cohesion Fund,
ESF)

[input
from
result
indicator tables no 3, 4
and 13]

[Input from the
financial
tables
18a- 18c]

Union support - EUR

[Input from the financial
tables 18 a -18c]

1

1. Title

1.1. Title

€1,000,000,000

2

2. Title

2.1 Title

€1,000,000,000

3. Title

3.1 Title

NA

NA

TA

€500,000,000
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Share of the total
Union support to the
operational
programme (by Fund)
[Input
from
the
financial tables 18 a 18c]

%
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SECTION 2. DESCRIPTION OF THE PRIORITY AXES (ARTICLE 87(2)(B) AND (C) CPR)
Section 2.A. A description of the priority axes other than technical assistance (Article
87 (2) (b) CPR)
The description of the priority axis has to be provided for each priority axis and is, where
indicated, broken down by investment priority. For each investment priority the
corresponding specific objectives have to be set out (Article 87 (2) (b) CPR).
As a general rule programmes should set out priority axes which are mono-fund, cover
only one thematic objective and a single category of region.
However, Article 87 (1) CPR sets out that:
•

where appropriate, and in order to increase the impact and effectiveness in a
thematically coherent integrated approach, it is possible to set up a priority axis covering
more than one Fund and more than one categories of region;

•

in duly justified cases, it is also possible to set up priority axes combining complementary
investment priorities from different thematic objectives in order to achieve their
maximum contribution to priority axis.

•

for the ESF it is possible to combine investment priorities from different thematic
objectives set out in Article 9(8), (9), (10) and (11) in order to facilitate their contribution
to other priority axes, without need for further justification. In practical terms this means
that where complementary support from the ESF is needed to complement actions
supported under an operational programme funded predominantly from the ERDF or the
Cohesion Fund, a single priority axis may be set up combining all ESF investment
priorities, to ensure a proportionate approach.

As a general rule, information included in the operational programme for such priority axes
set up under Article 87 (1) should be broken down by Fund and by category of region.
Special cases are where:
•

A joint priority axis is set up for the ERDF and the Cohesion Fund supporting the same
investment priorities. In such cases data on output indicators and on categories of
intervention should be broken down by Fund (due to the close link with the financial
allocation to each Fund). The breakdown (by Fund) of other information included in the
description of the priority axis is not required, but may be provided.

•

A priority axis is set up which covers more than one category of region and the same
investment priorities for all categories of regions concerned. In such a case information
on all output indicators and targets (except those for the Cohesion Fund, as this fund is
not allocated by category of region) and categories of intervention should be broken
down by category of region (due to the close link with the financial allocation of each
category of region). The result indicators and targets for the ESF must also be broken
down by category of region in all cases due to their close link with output indicators.
Information on ERDF result indicators should be broken down, where appropriate. The
breakdown (by category of region) of other information included in the description of the
priority axis is not required, but may be provided.
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•

When YEI is implemented as a part of a priority axis it should be treated as a separate
investment priority.

PRIORITY AXIS 1: (title) ВОДИ
2.A.0. Where applicable, an explanation for the establishment of a priority axis covering
more than one category of region or more than one thematic objective or more than one
Fund (Article 87 (1) CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 page]
This section is required only in case the operational programme uses the possibility provided
by Article 87 (1) CPR to set up a priority axis covering more than one category of region,
more than one thematic objective or more than one Fund. Where this option is not used, this
section is not filled in.
This approach is a derogation from the general rule and should only be used "where
appropriate and in order to increase impact and effectiveness in a thematically coherent
integrated approach (…) in duly justified cases".
The aim of this section is to explain how the chosen set-up of the priority axis contributes to
an increase in the impact and the effectiveness of cohesion policy and why a simpler set-up of
an axis or axes covering a single category of region, a single thematic objective or a single
Fund would constitute a less effective choice. When a priority covers more than one thematic
objective, this section should justify how this will lead to the maximum contribution of the
investment priorities concerned to the priority axis.
Средствата по тази приоритетна ос са насочени към постигане на устойчиво развитие
на водния сектор в България. Предвидените мерки ще подпомагат изпълнението на
целите, посочени в Директива 2000/60/ЕО (Рамкова директива за водите (РДВ) и
нейните дъщерни директиви, както и Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на
отпадъчните води от населени места, Директива 98/83/ЕО относно качеството на
водите, предназначени за консумация от човека, Директива 2007/60/ЕО относно
оценката и управлението на риска от наводнения. РДВ установява политиката и
инструментариума за интегрираното управление на водите на басейнов принцип.
РДМС надгражда изискванията на РДВ и установява политика, насочена към постигане
и поддържане на „добро състояние на морската околна среда”.
Основните мерки са насочени към пречистване на отпадъчните води от населени места
в агломерации с над 2 000 е.ж. и към подобряване качеството на питейните води при
доизграждане на пълен воден цикъл, съгласно приоритетните нужди, идентифицирани
в регионалните генерални планове за ВиК системите и съоръженията. Инвестициите
във водоснабдителните мрежи и съоръжения ще се насочват приоритетно към райони с
установен или прогнозиран воден стрес (засушаване или недостиг на вода) и в зони на
водоснабдяване с трайни отклонения в качеството на питейната вода., както и към
изграждането на съоръжения за пречистване на питейните води и водопроводна мрежа,
мерки за намаляване загубите на вода. Като част от изграждане на ВиК
инфраструктурата са предвидени инсталации, които имат ефект върху изменението на
климата. Съгласно Националния план за действие по изменение на климата за периода
2013-2020 г. при големи пречиствателни станции (над 50,000 е.ж.) е технологично
възможно и икономически целесъобразно отделяният в метан-танковете биогаз да се
17/138

OPE version 2
използва за производство на електроенергия за нуждите на ГПСОВ. При малки и
средни пречиствателни станции може да бъде въведена анаеробна стабилизация на
утайките с улавяне и изгаряне на биогаза, ремонт/реконструкция и въвеждане в
експлоатация на вече изградените метан-танкове др. Конкретните мерки за намаляване
на емисиите на парникови газове са съобразени с политиката на страната в областта на
изменението на климата и потенциала на националната икономика за редукция на
емисиите. Общият ефект от предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите
ангажименти и постигане на правно обвързващите за страната ни европейски цели (да
не се допусне увеличаване на емисиите от секторите извън ЕСТЕ с повече от 20%
спрямо 2005 г.). Изграждането на инфраструктура за питейните води ще осигури
качеството на питейните води, а изграждането на системи за пречистване на
отпадъчните води ще допринесе за увеличаване на населението, обслужвано от
подобрено пречистване на отпадъчните води. Използването на биогаза за получаване на
електроенергия за нуждите на ПСОВ ще допринесе за устойчивото, ресурсно ефективно
функциониране на системите за пречистване на отпадъчните води, както и за
намаляване на емисиите от парникови газове.
Изпълнението на ангажиментите на страната по РДВ ще се подпомага и от мерки за
планиране, проектиране и доизграждане на системата за мониторинг на водите,
включително в трансграничните водни тела, въвеждането на моделиране при
управлението на водите, вкл. за прогнозиране и оценки на водните количества, както и
от дейности, свързани с управлението на риска от наводнения (напр. подготовка на
предварителната оценка на риска от наводнения, карти на районите под заплаха от
наводнения и карти на райони в риск от наводнения и др.). Също така на национално
ниво е одобрено изграждането на „Национален център за управление на водите в
реално време“ с основна задача предоставяне на необходимата информация за
управление на водите и осигуряване на предупреждение при наводнения и засушаване
чрез използването на нови технологии за оценка на водните ресурси в реално време.
Ангажиментите на България по европейското и национално законодателство (и поспециално тези по РДВ, свързани с подобряване ефективността на управлението на
водите и управлението на риска от наводнения) попадат в обхвата на две тематични
цели – ТЦ5 и ТЦ6. Практиката от програмния период 2007 – 2013 г. показва, че
основният финансов ресурс по Програмата е необходимо да бъде насочен към водния
сектор, където все още се изгражда базисна инфраструктура по цел „Сближаване“ с
оглед приближаване и последващо изравняване на икономическите показатели на
България със средните за ЕС-27. Предвид основните цели на РДВ, посочени по-горе, е
предвидено средствата по приоритетна ос 1 да бъдат насочени към допълващи се
дейности в сектор „води“, като по този начин ще се осигури тематично свързан,
последователен, интегриран подход, насочен към подобряване на изпълнението и
въздействието на политиката на сближаване в рамките на целта „Инвестиции за растеж
и работа“.

INVESTMENT PRIORITY 1 of priority axis 1: (title) (Article 87 (2) (b) (i))
Инвестиционен приоритет c (ii) към ТЦ 6 (КФ): адресиране на значителните нужди
за инвестиции във водния сектор за покриване на изискванията на законодателството
на ЕС в областта на околната среда.
INVESTMENT PRIORITY 2 of priority axis 1: (title) (Article 87 (2) (b) (i))
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Инвестиционен приоритет b (ii) към ТЦ 5 (КФ): насърчаване на инвестициите за
адресиране на специфични рискове, осигуряващи устойчивост към бедствия и развитие
на системи за управление на бедствия.

2.A.1. Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results
(Article 87 (2) (b) (i)-(ii))
SPECIFIC OBJECTIVE 1: (specific objective as defined by the Member State/region)
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси чрез
изграждане на необходимата инфраструктура в агломерации с над 2000 екв. ж. и
осигуряване на адекватна система за мониторинг на водите.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Подобряване на условията за намаляване на риска от
наводнения и засушаване
[a maximum of 500 characters with spaces]
The results, which the Member State seeks to achieve with EU support, with regard to a
reference situation in the programme area, where necessary to complement the analysis in
section 2.
В България има 364 агломерации, в които трябва да бъде изградена канализационна
мрежа и/или да бъде осигурено пречистване, съгласно изискванията на Директива
91/271/ЕИО. От тях 256 агломерации са между 2,000 и 10,000 е. ж., а 108 са над 10,000
е. ж. Възможна е динамика на тези данни във връзка с провеждане на анализ на
национално ниво по отношение на чл. 3 от Директивата. Необходимостта от финансов
ресурс в сектора е насочена приоритетно към агломерации, които не са в съответствие с
изискванията на европейското законодателство – такива които са с над 10 000 екв. ж. и
в които, освен осигуряване на необходимото ниво на пречистване, следва да се изгради
канализационна мрежа. Предвидените мерки ще отговорят на нуждите от финансиране
съгласно регионалните генерални планове и интегрираните планове за градско
възстановяване и развитие.
В допълнение с цел осигуряване на съгласуван и пълен преглед на състоянието на
водите и предвид оценката на ЕК за първите ПУРБ трябва да се извърши оценка на
ефективността на програмите за мониторинг на водите и на тази база да се планира
тяхното разширяване, както и това на мрежите за мониторинг. Подобряването на
системата за мониторинг на водите ще допринесе за подобряване оценката на
състоянието на водите, за разпределението им между различните ползватели, за оценка
на ефекта от изпълнените програми от мерки към ПУРБ, за проучване на въздействия,
за оценка на водните ресурси и екстремните водни количества и др.
[a maximum of 2000 characters with spaces= approx.0.5 pages]
The aim of this section is to specify the specific objective linked to a particular investment
priority and to outline the results sought.
The specific objective must be consistent with the investment priority in question, defining it,
as necessary to target the particular identified needs of the Member State or regions. The
specific objective cannot be broader than the investment priority in question. The number of
specific objectives per investment priority should be limited as far as possible, to facilitate the
monitoring of progress and avoid the fragmentation of programmes. However, there is no
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formal limitation in this respect.
The specific objective sought is meaningful only if there is an understanding of the reference
situation i.e. what the situation is at the beginning of the programming period.. Therefore,
where section 2 is not sufficiently explicit on the identified development needs pertinent to the
specific objective, this section may be used to outline the situation at the start of the
programming period, including the challenges to be addressed, in more detail.
"Results" in general refer to the changes sought (in the reference situation) in view of the
specific objective which the Member State seeks to achieve with the Funds.
"Result
indicators" are used to capture the measurable dimension(s) of the result – to facilitate the
assessment of whether progress has been made towards the achievement of the specific
objectives and whether a change has taken place in the direction desired. Result indicators
measure only some of the relevant dimensions of the result. Depending on the indicator,
external factors apart from Union intervention may to a lesser or higher degree influence the
results reported and the attainment of the specific objective and targets.
С цел постигане изискванията на Директивите се прилагат Планове за управление на
речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Те
представят картината на настоящата ситуация и предлагат мерките, чрез които се
гарантира изпълнение на ангажиментите на страната.
Основните мерки в ПУРБ са свързани с осигуряване пречистването на отпадъчните
води, както и с осигуряване на чиста и безопасна питейна вода, вкл. подходящи методи
за обработка на водата преди разпределението й в мрежата, с оглед понижаване или
отстраняване на риска от възникване на отклонения при потребителите. Това се
изпълнява чрез изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води, (ПСПВ),
изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа или ако е
икономически по-ефективно – изграждане на нови водовземни съоръжения.
Допълващи тази цел са мерките за повишаване на ефективността на ползване на
водите, чрез намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи и чрез
изграждане на съоръжения, включително зелена инфраструктура за осигуряването на
питейна вода в сухите периоди в годината, с което ще бъде постигнато и намаляване на
населените места с режим във водоснабдяването и изпълнението на целите на
Стратегия Европа 2020 за ефективно използване на ресурсите и целите за адаптация
към изменението на климата.
Към 2013 г. в страната има 108 агломерации с над 10 000 екв. ж., за които следва да се
изгради канализационна мрежа и/или да бъде осигурено пречистване, съгласно
изискванията на директивата. От тях:
1. с ПСОВ в съответствие с изискванията на законодателството са 24 бр.,
2. с ПСОВ за реконструкция, разширение, модернизация или доизграждане са 36 бр.,
3. без ПСОВ са 48 бр.
4. с пълна изграденост на канализационната мрежа са 7 бр.
5. с канализационна мрежа за доизграждане са 101 бр.
Агломерациите между 2 000 и 10 000 екв. ж., за които следва да се изгради
канализационна мрежа и/или да бъде осигурено пречистване, съгласно изискванията на
директивата, са общо 256 бр. От тях:
1. с ПСОВ в съответствие с изискванията на законодателството са 25 бр.,
2. с ПСОВ за реконструкция, разширение, модернизация или доизграждане са 5 бр.,
3. без ПСОВ са 226 бр.
4. с пълна изграденост на канализационната мрежа са 6 бр.
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5. с канализационна мрежа за доизграждане са 250 бр.
За всички 364 агломерации общо около 80% от общия товар (екв.ж.) е обхванат от
канализационна мрежа. Доизграждане е необходимо в общо 351 агломерации. Нуждите
от изграждане на канализационна мрежа се определят на база изготвени
прединвестиционни проучвания, които са взети предвид при разработването на
регионалните генерални планове. Съгласно предвиденото в тях ще бъдат
идентифицирани и нуждите по отношение на водоснабдителния компонент.
Окончателните приоритетни инвестиции в сектор ВиК ще бъдат определени въз основа
на генералните планове.
През 2007-2013 г. се изпълнява проект „Разработване на ПУРН“, в рамките на който е
изпълнена предварителната оценка на риска от наводнения, разработват се карти на
районите под заплаха от наводнения, карти на райони в риск от наводнения и
проучвания и оценки, свързани с ПУРН. Проектът включва разработване на
национална методика за АРП, необходима за оценка на заложените в ПУРН мерки,
създаване на цифров модел на релефа, разработване на национален каталог от мерки и
национални приоритети за управление на риска от наводнения и информационна
система (интернет платформа) за управление на риска от наводнения. С
финализирането на ПУРН до 2015 г. ще се разработят Програми от мерки за
управление на риска от наводнения. Те ще идентифицират конкретните мерки, които
ще се финансират от ЕСИФ.
Table 3: Programme Specific Result indicators for ERDF/CF (by Specific Objective)
(Article 87.2(b)(ii))
One (if possible) and no more than two result indicators should be used for each specific
objective.

I Indicator
D

Measurement
Unit

Category
of region
(where
relevant)

Bas
elin
e
Val
ue

Baseli
ne
Year

Target
Value2
(2022) 3

Source of Data

Freque
ncy of
reporti
ng

Programme Specific Result
Indicator S.1, with qualitative
target
e.g. SME productivity as GVA
per worker

Euro/worker

Less
developed
region

20,0
00

2012

Increase
by 1015%

National
Statistical
Office

Once a
year.

Programme Specific Result
Indicator S.2 with a qualitative
target
e.g. Perception of safety in
selected urban areas

Safety
perception by
population,
expressed on a
scale from
1to – 10, 1
being very safe
брой жители

Less
developed
region

6

2013

2-3

Survey

Every
two
years

Дял на населението в селища
с обществено

2
3

МОСВ;
бенефициент;

For ERDF and Cohesion Fund the target values can be qualitative or quantitative.
If N+3 is agreed between the Council and the European Parliament, the reference year for target values of
indicators shall be 2023.
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водоснабдяване, обществена
канализация и
пречиствателни станции за
отпадъчни води (обслужвано
от интегрирани ВиК системи)
Намален процент на
замърсителите във
водоснабдителната система и
водните източници в страната

формуляри за
кандидатстване
; доклади за
напредъка по
одобрените
проекти
НСИ

%
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Table 4: For ESF: Common result indicators for which a target value has been set and Programme Specific Result indicators corresponding
to the Specific Objective (by investment priority, broken by category of region) (Article 87(2)(b)(ii))
НЕПРИЛОЖИМО

ID

Indicator

Programme Specific Result Indicator S.1
with quantitative target
e.g. No of unemployed aged 15-24 in
education or training upon leaving

Common Result Indicator C.1 with
quantitative target
e.g. No of participants in employment
upon leaving

Category of
region
or
YEI

Measurement
Unit
for
Indicator

Less
developed
regions

Number of
participants

Common
output
indicator
used as basis

Measurement
Unit
for
Baseline and
Target

Baseline
Year

Value4

Target
(2022),

Source
Data

of

Frequency of
reporting

60%

%

2014

65%

Monitoring

1/year

More
developed
regions

70%

%

2014

80%

Monitoring

1/year

Transition
regions

65%

%

2014

75%

Monitoring

1/year

50%

%

2013

55%

Monitoring

1/year

Less
developed
region

Number of
participants

NA

Baseline
Value

Below
years

25

4

This list includes those common result indicators for which a target value has been set and all programme specific result indicators. The target values for common result indicators
have to be quantified and for programme specific result indicators they can be qualitative or quantitative.
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2.A.2. Actions to be supported under the investment priority (by investment priority)
2.A.2.1 A description of the type and examples of actions to be financed and their
expected contribution to the corresponding specific objectives, including,
where appropriate:
• the identification of the main target groups;
• specific territories targeted;
• types of beneficiaries.
[a maximum of 10500 characters with spaces= approx. 3 pages]
(Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
This description should provide an overview of the types of interventions that the Member
State plans to support, complemented by more concrete examples, as appropriate. In
particular it should explain how types of actions planned contribute to specific objectives e.g.
through targeting of specific target groups or territories, focus on particular themes or issues
etc. Therefore this section should provide a clear understanding of how the objectives will be
pursued and the results attained in practice, with the types of actions planned.
Note that the choice of output indicators and categories of intervention must be consistent
with this description.
Where appropriate, this description should also include steps to be taken to take into account
the principles of equality between men and women, non-discrimination and sustainable
development.
NB:
1. Where appropriate, this description should include an indication that the entire priority
axis is dedicated solely to community-led local development in the meaning of Article 28 of
the CPR (which allows an increase in the EU co-financing rate by 10% points as set out in
Article 110 (5) of the CPR).
2. For the ESF: where appropriate, this description should include an indication that the
whole of a priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation
(which allows an increase in the EU co-financing rate by 10% points as set out in Article 11
(2) of the ESF Regulation).
А. Дейности към инвестиционен приоритет c (ii) към ТЦ 6 (КФ): адресиране на
значителните нужди за инвестиции във водния сектор за покриване на изискванията на
законодателството на ЕС в областта на околната среда. Мерките в изпълнение на
инвестиционния приоритет са насочени към приоритетна област „Възстановяване и
поддържане на качеството на водите” от стратегията на ЕС за Дунавския регион
(Дунавската стратегия).
1. Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 10,000 екв. ж. и с над
2,000 екв. ж.
•

Изграждане на нови съоръжения за пречистване на отпадъчните води, съгласно
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изискванията на Директивата за пречистване на отпадъчните води и условията в
разрешителното за заустване, вкл. осигуряване на по-строго пречистване с
отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над
10,000 е.ж., заустващи в чувствителни зони;
•

Реконструкция на съществуващи ПСОВ, с цел пречистване на отпадъчните води
до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в
разрешителните за заустване;

•

Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ;

•

Изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ до водоприемника на пречистените
отпадъчни води;

•

Изграждане на главни колектори, а при необходимост и на канализационни
помпени станции, които да събират отпадъчните води от съществуващи
канализационни мрежи, заустващи без пречистване във водоприемниците;

•

Изграждане на нова канализационна мрежа при наличието на действаща ПСОВ,
която отговаря на изискванията на директивата и разрешителното за заустване
(или в случай че същевременно се предвижда изграждането на нова такава), с
цел присъединяване на нови еквивалент жители към канализационната система
на агломерацията и осигуряване на достатъчно водно количество и товар на
замърсяването за нормалната експлоатация на ПСОВ;

•

Подмяна на канализационни колектори с нови с по-голям диаметър, така че да
се преустанови преливане през преливниците на отпадъчни води в сухо време
или да се съобрази със съществено нараснало количество отпадъчни води,
постъпващи в този клон;

•

Подмяна на съществуваща канализационна мрежа тогава, когато
компрометира експлоатацията на ПСОВ или замърсява подземните води;

•

Изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за третиране на
утайки от ПСОВ и доставка на необходимо оборудване, вкл. на вече изградени
ПСОВ, приоритетно за подобряване качествените им показатели, с оглед
последващото им използване за енергийни цели (като гориво от биомаса);

•

Изграждане/рехабилитация/реконструкция на водоснабдителни мрежи и
съоръжения, вкл. за пречистване на питейни води, съгласно регионалните
генерални планове и генералните планове с цел (до)изграждане на пълен воден
цикъл. Реализиране на програми за намаляване загубите на вода; рехабилитация
на съществуващите и изграждане на нови водопроводи и съоръжения в и извън
населените места с използване на съвременни материали и технологични
решения; изграждане на пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) и
осигуряване на системен контрол върху качеството на питейната вода в цялата
страна; приоритетно насочване на инвестиции в райони с установен или
прогнозиран воден стрес; прилагане на иновативни алтернативни решения в
отрасъла;

•

Изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път,
водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти (напр. ПСОВ,
ПСПВ и помпени станции);

•

Мерки за осигуряване на техническа помощ, подпомагане и подкрепа при
разработване на проекти за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на
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ОПОС 2014-2020.
Бенефициенти: общини, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, ПУДООС.
Основни целеви групи: населението в страната.
2. Доизграждане на системите за мониторинг на водите
2.1. Мониторинг на количественото състояние на водите
•

Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството
на повърхностните и подземните води, съгласно извършените проучване и
оценка: планиране и проектиране на разширяването (оптимизацията),
изграждане на пунктове и станции, оборудване на съществуващи и на
новоизграждани пунктове и станции с измервателни устройства и устройства за
автоматично съхранение и/или предаване на данните, в т.ч. и измервателни
устройства, вкл. осигуряване на техническа помощ, подпомагане и подкрепа при
разработване на проектите.

За мониторинг на количественото състояние на повърхностните води в страната, по
експертна оценка е необходимо изграждането на нови 130 хидрологични станции, нови
280 нови дъждомерни пунктове, нови 80 снегомерни пунктове. Всички нови
хидрологични станции трябва да имат и дъждомерен пункт. Необходимо е създаването
на възможност за наблюдение на валежите на площ на територията на страната във
връзка с възникване на екстремни ситуации, чрез закупуването и монтирането на не помалко от 3 радарни станции, както и изграждане и оборудване на около 10 автоматични
станции за мониторинг на трансграничните водни течения в близост до държавната
граница.
За мониторинг на количественото състояние на подземните води в страната по
експертна оценка е необходимо изграждането на около 300 тръбни кладенеца, със
средна дълбочина за различните водни тела между 15 и 150 м., с обща дължина повече
от 15,000 м, като се има предвид и възможността за използване на съществуващите
тръбни кладенци след тяхното възстановяване и прочистване.
Освен това, станциите и пунктовете за мониторинг трябва да бъдат съоръжени със
съвременни, автоматизирани измервателни прибори, като се изградят и сглобяеми
помещения, ел.захранване, път за достъп и далекосъобщителна техника за предаване на
данни. Следва да се изградят и приемателни центрове с компютърно и
далекосъобщително оборудване за приемане на данните от оборудваните с
автоматизирани прибори пунктове и станции, с приоритет да се монтират и съвременни
измервателни устройства за измерване на място в останалите пунктове и станции.
Необходимо е и закупуването на уреди за измерване на място, като преносими
хидрометрични витла, кабелни хидрометрични уредби, нивомери и др.
•

Мерки за осигуряване на техническа помощ, подпомагане и подкрепа при
разработване на проекти за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на
ОПОС 2014-2020

Бенефициенти: МОСВ (дирекция „Управление на водите“).
Основни целеви групи: басейнови дирекции, НИМХ, населението в страната.
2.2. Мониторинг на качеството на водите
•

Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на химичното
състояние на подземните води: изграждане на пунктове, оборудване на
съществуващи и на новоизграждани пунктове с устройства за измерване,
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автоматично съхранение и/или предаване на данните, вкл. осигуряване на
техническа помощ, подпомагане и подкрепа при разработване на проектите.
За мониторинг на химичното състояние на подземните води в страната, по експертна
оценка е необходимо изграждането и на не повече от 100 специални мониторингови
пункта с обща дължина около 4000 м и каптиране за мониторинг на около 300
естествени извора. Необходимо е и оборудване на някои от тях с автоматизирани
измервателни прибори, като се изградят и сглобяеми помещения, ел.захранване, път за
достъп и далекосъобщителна техника за предаване на данни.
•

Мобилни лаборатории и лабораторно оборудване и материали, обучение за
работа със закупеното оборудване.

•

Обновяване и модернизиране на лабораториите на ИАОС с нови средства за
измервания (напр. йонхроматографски системи за определяне на аниони и
катиони във води, анализатори за определяне на общ органичен въглерод/общ
азот (TOC/TN), стационарни кондуктометри, портативни OXI – метри, рН –
метри, кондуктометри, спектрофотометри, ICP-MS, газхроматографски системи,
мобилни лаборатории за системата на ИАОС, автомобилна техника с висока
проходимост и др.). За осигуряване качеството на измерванията и безопасни
условия на труд в лабораториите за води на ИАОС е необходимо да бъдат
подменени по-голямата част от лабораторните камини, вкл. спомагателно
лабораторно оборудване като термостати, термореактори, дейонизатори,
вакуумизпарители, системи за микровълново разлагане, хладилници и
специализирани шкафове за консумативи и химикали и др.

•

Изготвяне/осъвременяване и прилагане на методики за мониторинг на водите и
обучение за прилагане на методиките за извършване на мониторинг – за
разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни вещества и
специфични замърсители във води и биота.

•

Мерки за осигуряване на техническа помощ, подпомагане и подкрепа при
разработване на проекти за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на
ОПОС 2014-2020

Бенефициент: МОСВ – ИАОС
Основни целеви групи: басейнови дирекции, населението в страната.
Б. Дейности към инвестиционен приоритет b (ii) към ТЦ 5 (КФ): насърчаване на
инвестициите за адресиране на специфични рискове, осигуряващи устойчивост към
бедствия и развитие на системи за управление на бедствия. Мерките в изпълнение на
инвестиционния приоритет са насочени към приоритетна област „Управление на
рисковете за околната среда” от стратегията на ЕС за Дунавския регион.
1. Създаване на Национален център за управление на водите в реално време
•

Планиране, проектиране и изграждане на „Национален център за управление на
водите в реално време“. Основната му задача е да предоставя необходимата
информация за управление на водите и да осигурява навременно
предупреждение при наводнения и засушаване, чрез използването на нови
технологии за оценка на водните ресурси в реално време. Това ще се
осъществява чрез информация за количеството на водните ресурси,
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни хидроложки прогнози на речния
отток и чрез други дейности, идентифицирани в ПУРН.
27/138

OPE version 2
•

Осигуряване на системите за функциониране на центъра, а именно: системи и
инструменти за ранно предупреждение, за подобряване на прогнозирането на
риска от наводнения и засушавания и за подобряване управлението на риска от
наводнения и засушавания;

Бенефициенти: МОСВ (дирекция „Управление на водите“).
Основни целеви групи: басейнови дирекции, ИАОС, министерства (МО, МВР, МЗХ,
МЗ, МТСИТ), НИМХ, НЕК, областни администрации, общини, населението в страната.
2.A.2.2. The guiding principles for the selection of operations (Article 87 (2) (b)
(iii)CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx.1 page]
This section should include a brief description of:
•

The principles applied to ensure the selection of quality operations
contributing to the delivery of the specific objectives and achievement of the
result. The CPR requires this description for each investment priority, but
where this description is the same for several investment priorities, a crossreference may be used to avoid repetition.

При предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по инвестиционните
приоритети в сектор „води“ ще се спазват основните хоризонтални принципи –
законност, партньорство, прозрачност и публичност, както и принципите за:
• Финансиране, основано на законодателните ангажименти – ще се
финансират приоритетно проекти, с изпълнението на които ще се постигне
изпълнение на ангажиментите по изискванията на страната съгласно
законодателството на ЕС.
• Регионализация – ще се финансират проекти на регионален подход,
прилагането на който ще допринесе за постигне на устойчивост на водния сектор,
за реализиране на икономии от мащаба и за осигуряване възстановяването на
инвестиционни разходи.
• Интегрираност на инвестициите – интегрирани проекти могат да се
финансират с оглед постигане на цялостен синергичен ефект.
• Устойчиво развитие – ще се финансират приоритетно проекти, които
допринасят за постигане на ресурсна ефективност и за подобряване на околната
среда, като се насърчават решения, изискващи по-малко инвестиционни и
експлоатационни разходи, както и изграждане на децентрализирани ВиК
канализационни системи.
• Устойчивост на инвестициите – За да се гарантира ефективност и
устойчиво въздействие на интервенцията по ОПОС, при избора на операции ще се
предвидят разпоредби, които да гарантират дългосрочността на инвестициите в
областта на управление на водите.

2.A.2.3 The planned use of financial instruments (Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
[a maximum of 7000 characters with spaces =approx. 2 pages]
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Where it is envisaged to use financial instruments, this section should include a description of
the planned financial instruments. It should outline the planned scope for the use of financial
instruments and the intentions of the Member State in this regard. As financial instruments
can be set-up in mid-period, and the ex-ante assessment required for each instrument is not
necessarily completed at the time of submission of the operational programme, the
description should be clear on where the use of financial instruments is definite (e.g. has been
already subject to ex-ante assessment and instrument is being set up) and where it is under
consideration or planned.
NB: Where appropriate, this section should indicate that the entire priority axis will be
implemented solely:
•

through financial instruments within the meaning of Article 32 (which allows an
increase in the EU co-financing rate of the EU co-financing rate by 10% as set out in
Article 110 (5) of the CPR); or

•

through financial instruments set up at Union level and referred to in Article 33(1)a
(which allows increasing the EU co-financing rate up to 100%).

Поради предвидените възможности за генериране на приходи и възвръщаемост на
инвестициите, дейностите по инвестиционен приоритет c (ii) ще бъдат подкрепяни
комбинирано – чрез финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ.
Конкретният механизъм на финансиране, типът на финансовите инструменти и
предвидената безвъзмездна помощ ще бъдат конкретизирани въз основа на
предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти, съгласно чл. 32, ал. 2 от
Общия Регламент ....
2.A.2.4 The planned use of major projects (Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx.1 page ]
A description of how the major projects to be supported will contribute to the specific
objectives corresponding to this investment priority. Where no major projects are planned,
the Member State should indicate this here.
Each operational programme will include a list of major projects planned to be implemented,
which are linked to priority axes and investment priorities under section 13.
НЕ СЕ ПЛАНИРА КЪМ МОМЕНТА НА ПОДАВАНЕ НА ОПОС ЗА
ОДОБРЕНИЕ
2.A.2.5 Output indicators (by investment priority and by category of region) (Table
5) (Article 87 (2) (b) (iv) CPR)
Output indicators are required by category of region for each investment priority. Outputs
relate to the operations supported. The indicators should measure outputs of a majority of the
interventions supported under the investment priority and thus enable an assessment of
progress of implementation. These data sets can be used as a basis to assess progress towards
achieving the specific objectives.
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Table 5: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ESF and
the CF (by investment priority, broken down by category of region for the ERDF and
the ESF)
ID

Indicator (name of
indicator)

Measurement
unit

Fund

Categor
y of
region

Target
value
(2022)

Source of data

Frequency
of
reporting

5

Инвестиционен приоритет c (ii) към ТЦ 6 (КФ): адресиране на значителните нужди за инвестиции във
водния сектор за покриване на изискванията на законодателството на ЕС в областта на околната среда
МОСВ;
бенефициент;
Допълнително население,
формуляри за
обслужвано от подобрено
е. ж.
кандидатстване;
пречистване на отпадъчни
доклади за
води
напредъка по
одобрените
проекти
МОСВ;
бенефициент;
Допълнително население,
формуляри за
обслужвано от подобрено
брой жители
кандидатстване;
водоснабдяване
доклади за
напредъка по
одобрените
проекти
МОСВ;
бенефициент;
формуляри за
Изградена и реконструирана
км
кандидатстване;
канализационна мрежа
доклади за
напредъка по
одобрените
проекти
МОСВ;
бенефициент;
Изградени ПСОВ, ПСПВ,
формуляри за
съоръжения за пречистване
бр.
кандидатстване;
на утайки
доклади за
напредъка по
одобрените
проекти
Инвестиционен приоритет b (ii) към ТЦ 5 (КФ): насърчаване на инвестициите за адресиране на специфични
рискове, осигуряващи устойчивост към бедствия и развитие на системи за управление на бедствия
Изградени системи за
управление на водите за
ранно предупреждение и за
подобряване управлението
на риска от
наводнения/засушаване

5

бр.

1

МОСВ;
бенефициент;

For the ESF, this list includes those common output indicators for which a target value has been set.
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2.A.3. Specific provisions for the ESF 6, where applicable (by priority axis, broken down
by category of region, where relevant): social innovation, transnational cooperation and
the contribution of the ESF to thematic objectives 1-77.
НЕПРИЛОЖИМО
[a maximum of 10500 characters with spaces – approx. 3 pages ]
Description of the contribution of the planned actions of the priority axis to:
– social innovation (if not covered by a dedicated priority axis8);
– transnational cooperation (if not covered by a dedicated priority axis9).
– thematic objectives set out in in Articles 9(1) to (7) CPR.
Identification of:
•

the themes for social innovation10, in particular with the aim of testing and scaling up
innovative solutions to address social needs.

•

a non-exhaustive list of themes for transnational cooperation including the planned
actions and the stakeholders to be involved.

•

This section should also set out whether and how the types of actions supported
contribute to the thematic objectives in Articles 9(1) to 9(7) CPR.

2.A.4. Performance framework (Article 87 (2) (b) (v))
An identification of implementation steps and financial and output and, where appropriate,
results indicators11 to act as milestones and targets for the performance framework in
accordance with Article 19(1) and Annex (xx) (Table 6) (by priority axis, broken down by
Fund and category of region, where a priority axis covers more than one Fund or category of
region).

6
7

In accordance with Art. 11 (3) (b) of the ESF Regulation.
As set out in Article 9 (1)-9 (7) of the CPR.

8

In case there is a specific priority axis on social innovation, the description of the priority axis has to correspond
to the description set out in section 3.
9
In case there is a specific priority axis on transnational cooperation, the description of the priority axis has to
correspond to the description set out in section 3.
10
In accordance with Art. 9 ESF Regulation.
11
The compromise text on Article 87 does not refer to result indicators in the context of the performance
framework. However, according to the draft compromise text of the annex of the CPR setting out
requirements for the performance framework, result indicators are included in the performance framework.
On the basis of the compromise text on Article 20 of the CPR, result indicators included in the performance
framework shall not be taken into account for the purposes of Article 20(3) and Article 20(4) CPR.
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Specific guidance will be available of the set-up of the performance framework and the use of
different types of indicators for this purpose12.
The indicators used for the performance framework are in most cases likely to be a sub-set of
the indicators defined for the priority axes, possibly at an aggregate level (if the same
indicator is used for multiple investment priorities within the priority axis). The exception to
this is the use of "key implementation steps", which are not part of the general indicator
system and financial indicators.
Key implementation steps indicate progress in the implementation processes, e.g. preparation
of major projects, launch of tendering procedures for key operations, launch of support
schemes etc. Such key implementation steps can be used as milestones in circumstances where
the early stage of implementation does not allow the use of output or result indicators. In such
cases, measurement units are not always used, hence measurement units are listed as "where
appropriate".
Annex x CPR on the performance framework requires the indicators used in the performance
framework to be "closely linked" to the policy interventions supported. They are required to
be relevant, capturing essential information on the progress of a priority axis. Therefore the
indicators and implementation steps chosen should be representative of the priority axis i.e.
reflect the implementation, outputs and, where appropriate, results of the majority of
interventions undertaken under that priority axis. The last column of the performance
framework table provides a possibility to explain this, where this is not evident from the
description of the priority axes.

Table 6: The performance framework of the priority axis (by fund and category of
region)
Implementation
step,
financial,
output or result
indicator

Measurement
unit,
where
appropriate

Fund

Category of
region

Milestone
for 2018

Final
target
(2022)

Source
of data

Explanation
of
the
relevance of
the indicator,
where
appropriate

In addition qualitative information on the set-up of the performance framework may be
added. [a maximum of 7000 characters with spaces= approx. 2 pages]

12

The performance reserve and its implementation arrangements are still subject to negotiation between the
Council and the European Parliament. Depending on the agreement achieved, adjustment of this section and
in the related guidance may be necessary.
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2.A.5. Categories of intervention (Article 87 (2) (b) (vi))
Categories of intervention based on a nomenclature adopted by the Commission, and an
indicative breakdown of the Union support (Tables 7-12).
The categories of intervention are based on a nomenclature adopted by the Commission,
which is planned to include 6 dimensions common for the Funds, an additional (7th)
dimension for the ESF and (8th) for the ERDF and the Cohesion Fund.
•

The first 5 dimensions correspond to those used for the period 2007-2013 and set out
in Annex II of the Commission Regulation 1828/2006, albeit changes in certain
categories and codes will be made.

•

The additional common dimension covers "territorial delivery mechanisms" allowing
the analysis of the use of community-led local development, ITIs, and integrated
approaches to sustainable urban development.

•

The dimension for the "ESF secondary theme" aims to capture the contribution of the
ESF operations to the thematic objectives set out in Articles 9 (1)-(7) CPR.

•

The additional dimension proposed for the ERDF and the Cohesion Fund aims to
track the allocation of Union support to each thematic objectives (where priority axes
cover multiple thematic objectives) and thus to the Union strategy for smart,
sustainable and inclusive growth.

NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section (categories of intervention) is not
subject to the Commission decision approving the operational programme and remains
under the responsibility of the Member State.

Tables 7-12: Categories of intervention
Separate tables by category of region/Fund if the priority axis covers more than one category
or Fund. For the purposes of categorisation YEI (specific allocation and the matching ESF
support) is considered equivalent to a separate Fund but the data for the YEI does not need to
be broken down by category of region.
Category of region and Fund
E.g. ERDF: Less developed regions
Table 7:
Dimension 1
Intervention
field

13

Table 8:
Dimension 2
Form of finance

Table 9:
Dimension 3
Territory

Table 10:
Dimension 6
Territorial
delivery
mechanisms

Table 11:
Dimension 7
ESF secondary
theme13

Table 12:
Dimension 8
Thematic
objective
(ERDF/CF)

This aims, inter alia, at obtaining quantified information on the contribution of the ESF to the thematic
objectives referred to in Art. 9(1) to (7) CPR.
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(ESF only)

Code

€
amount

Code

€
amount

Code

€
amount

Code

€
amount

Code

€
amount

Code

€
amount

For the remaining dimensions of categorisation, data is requested for information
purposes through electronic data exchange system during implementation.

2.A.6. Where appropriate, a summary of the planned use of technical assistance
including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of
authorities involved in the management and control of the programmes and
beneficiaries (by priority axis) (Article 87 (2) (b) (vii))
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 page)]
This section should be included in the description of the priority axis, where appropriate,
to identify specific gaps in the administrative capacity of specific authorities or specific
beneficiaries who implement this priority axis. It should set out specific actions to be
supported from technical assistance to reinforce the administrative capacity of
authorities and beneficiaries to ensure an effective implementation of the priority axis as
well as the level of the available resources. Therefore this section is dedicated to the
actions which are specific and limited to improving the implementation capacity related
to a single priority axis.
Where the use of technical assistance for the purpose of developing the administrative
capacity of authorities and beneficiaries does not involve any specific actions linked to
the priority axis concerned, this section does not need to be filled in.
The content of this section should not overlap with the description of the priority axis for
technical assistance or the specific operational programme for technical assistance.
В приоритетната ос са предвидени мерки за подпомагане подготовката на проекти.

PRIORITY AXIS 2: (title) ОТПАДЪЦИ
2.A.0. Where applicable, an explanation for the establishment of a priority axis covering
more than one category of region or more than one thematic objective or more than one
Fund (Article 87 (1) CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 page]
This section is required only in case the operational programme uses the possibility provided
by Article 87 (1) CPR to set up a priority axis covering more than one category of region,
more than one thematic objective or more than one Fund. Where this option is not used, this
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section is not filled in.
This approach is a derogation from the general rule and should only be used "where
appropriate and in order to increase impact and effectiveness in a thematically coherent
integrated approach (…) in duly justified cases".
The aim of this section is to explain how the chosen set-up of the priority axis contributes to
an increase in the impact and the effectiveness of cohesion policy and why a simpler set-up of
an axis or axes covering a single category of region, a single thematic objective or a single
Fund would constitute a less effective choice. When a priority covers more than one thematic
objective, this section should justify how this will lead to the maximum contribution of the
investment priorities concerned to the priority axis.
НЕПРИЛОЖИМО. Териториалният обхват на ОПОС 2014–2020 г. е територията на
цялата страната, т.е. всички региони (NUTS II). Всички те са категоризирани като послаборазвити региони (less developed regions). Приоритетна ос 2 е насочена към
изпълнение на тематична цел 6 от Общия регламент: „Опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност“. Приоритетна ос 2 ще се съ-финансира от
ЕФРР.

INVESTMENT PRIORITY 1 of priority axis 2: (title) (Article 87 (2) (b) (i))
Инвестиционен приоритет c (i) към ТЦ 6 (ЕФРР): адресиране на значителните
нужди за инвестиции в сектор отпадъци за покриване на изискванията на
законодателството на ЕС в областта на околната среда.
2.A.1. Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results
(Article 87 (2) (b) (i)-(ii))
SPECIFIC OBJECTIVE 1: (specific objective as defined by the Member State/region)
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Осигуряване на устойчиво управление на битовите и опасни
отпадъци за ресурсно-ефективна и зелена икономика чрез постигане на максимална
ефективност на регионалните системи за управление на отпадъците.
[a maximum of 500 characters with spaces]
The results, which the Member State seeks to achieve with EU support, with regard to a
reference situation in the programme area, where necessary to complement the analysis in
section 2.
Целта на тази приоритетната ос е подобряване управлението на битовите отпадъци в
страната в съответствие с определената в Директива 2008/98/ЕО и Закона за управление
на отпадъците от 2012 г. йерархия на отпадъците (предотвратяване на образуването,
подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване, например
оползотворяване за получаване на енергия, и крайно обезвреждане) като:
•

се увеличи делът на битовите отпадъци, преминали през подготовка за повторна
употреба и през рециклиране и
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•

се намали количеството на биоразградимите отпадъци, предназначени за
депониране.
Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови
газове от депонирани отпадъци.
[a maximum of 2000 characters with spaces= approx.0.5 pages]
The aim of this section is to specify the specific objective linked to a particular investment
priority and to outline the results sought.
The specific objective must be consistent with the investment priority in question, defining it,
as necessary to target the particular identified needs of the Member State or regions. The
specific objective cannot be broader than the investment priority in question. The number of
specific objectives per investment priority should be limited as far as possible, to facilitate the
monitoring of progress and avoid the fragmentation of programmes. However, there is no
formal limitation in this respect.
The specific objective sought is meaningful only if there is an understanding of the reference
situation i.e. what the situation is at the beginning of the programming period.. Therefore,
where section 2 is not sufficiently explicit on the identified development needs pertinent to the
specific objective, this section may be used to outline the situation at the start of the
programming period, including the challenges to be addressed, in more detail.
"Results" in general refer to the changes sought (in the reference situation) in view of the
specific objective which the Member State seeks to achieve with the Funds.
"Result
indicators" are used to capture the measurable dimension(s) of the result – to facilitate the
assessment of whether progress has been made towards the achievement of the specific
objectives and whether a change has taken place in the direction desired. Result indicators
measure only some of the relevant dimensions of the result. Depending on the indicator,
external factors apart from Union intervention may to a lesser or higher degree influence the
results reported and the attainment of the specific objective and targets.
Приоритетът е насочен към постигане на съответствие с европейското (Директива
2008/982/ЕО относно отпадъците и Директива 1999/31/ЕИО относно депониране на
отпадъци) и националното законодателство в сектора.
Директива 2008/982/ЕО14 поставя следното изискване към държавите-членки: по
отношение на отпадъчни продукти (хартия, метал, пластмаса и стъкло) да бъдат
въведени мерки както следва:
1. до 2015 г. – за разделно събиране (чл. 11, пар.1),
2. до 2020 г. – за подготовката за повторна употреба и рециклиране (чл. 11, пар.2а). В
тази връзка, Законът за управление на отпадъците15 от 2012 г. поставя междинни цели
за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали:

14
15

•

до 01.01.2016 г. – най-малко 25% от общото им тегло;

•

до 01.01.2018 г. – най-малко 40% от общото им тегло;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
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•

до 01.01.2020 г. – най-малко 50% от общото им тегло.

В изпълнение на изискванията на Директива 1999/31/ЕО България има действащ
Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. Съгласно Наредба № 8/2004
г.16 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, България
залага намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране
(съпоставимо с общото тегловно количество на биоразградимите битови отпадъци,
образувани през 1995 г.):
•

до 31.12.2013 г. – до 50 %;

•

до 2020 г. – до 35 %.

Депата за твърди битови отпадъци са посочени като най-големия източник на метан в
последните години в Националния план за действие по изменение на климата за
периода 2013 – 2020 г.17, одобрен през 2012 г. Финансов ресурс по приоритетна ос 2 се
предвижда за дейности, които ще доведат до намаляване на тези емисии чрез:
1. предотвратяване образуването на отпадъци;
2. намаляване на количествата биоразградими отпадъци, които постъпват за
депониране;
3. улавяне и изгаряне на биогаза от регионалните депа за битови отпадъци и/или
старите общински депа.
Информация за статуса на регионалните системи за управление на отпадъците:
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Municipal_Waste/informaciya_mart2013.pdf

Table 3: Programme Specific Result indicators for ERDF/CF (by Specific Objective)
(Article 87.2(b)(ii))
One (if possible) and no more than two result indicators should be used for each specific
objective.

ID

Indicator

Measurement
Unit

Category
of region
(where
relevant)

16

Baseline
Value

Baseline
Year

Target
Value18
(2022)

Source of
Data

Frequency
of
reporting

19

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_8_depa.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2012/mart/NAPCC_20_03_2012.pdf
18
For ERDF and Cohesion Fund the target values can be qualitative or quantitative.
19
If N+3 is agreed between the Council and the European Parliament, the reference year for target values of
indicators shall be 2023.
17
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Programme Specific Result
Indicator S.1, with
qualitative target

Euro/worker

Less
develope
d region

20,000

2012

Increase
by 1015%

National
Statistica
l Office

Once a
year.

e.g. SME productivity as
GVA per worker

ИП c
(i) към
ТЦ 6
Дейност
1

Дял на рециклираните
битови отпадъци;
Дял на депонираните
битови отпадъци;
Депонирани
биоразградими
отпадъци;
Образувани битови
отпадъци
Programme Specific Result
Indicator S.2 with a
qualitative target
e.g. Perception of safety in
selected urban areas

ИП c
(i) към
ТЦ 6
Дейност
2

Дял на обхванатото
население от система
за изчисляване на такса
битови отпадъци, на
база количество
образувани отпадъци
Дял на население,
обслужвано/задоволено
от регионални системи
за управление на
отпадъците

тонове
тонове
НСИ

Веднъж
годишно

тонове
Safety
perception by
population,
expressed on
a scale from
1to – 10, 1
being very
safe

Less
develope
d region

Perception by
population

6

2013

2-3

Survey

2013

2013
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Table 4: For ESF: Common result indicators for which a target value has been set and Programme Specific Result indicators corresponding
to the Specific Objective (by investment priority, broken by category of region) (Article 87(2)(b)(ii))
НЕПРИЛОЖИМО

ID

Indicator

Programme Specific Result Indicator S.1
with quantitative target
e.g. No of unemployed aged 15-24 in
education or training upon leaving

Common Result Indicator C.1 with
quantitative target
e.g. No of participants in employment
upon leaving

Category of
region
or
YEI

Measurement
Unit
for
Indicator

Less
developed
regions

Number of
participants

Common
output
indicator
used as basis

Measurement
Unit
for
Baseline and
Target

Baseline
Year

Value20

Target
(2022),

Source
Data

of

Frequency of
reporting

60%

%

2014

65%

Monitoring

1/year

More
developed
regions

70%

%

2014

80%

Monitoring

1/year

Transition
regions

65%

%

2014

75%

Monitoring

1/year

50%

%

2013

55%

Monitoring

1/year

Less
developed
region

Number of
participants

NA

Baseline
Value

Below
years

25

20

This list includes those common result indicators for which a target value has been set and all programme specific result indicators. The target values for common result indicators
have to be quantified and for programme specific result indicators they can be qualitative or quantitative.
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2.A.2. Actions to be supported under the investment priority (by investment priority)
2.A.2.1 A description of the type and examples of actions to be financed and their
expected contribution to the corresponding specific objectives, including,
where appropriate:
• the identification of the main target groups;
• specific territories targeted;
• types of beneficiaries.
[a maximum of 10500 characters with spaces= approx. 3 pages]
(Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
This description should provide an overview of the types of interventions that the Member
State plans to support, complemented by more concrete examples, as appropriate. In
particular it should explain how types of actions planned contribute to specific objectives e.g.
through targeting of specific target groups or territories, focus on particular themes or issues
etc. Therefore this section should provide a clear understanding of how the objectives will be
pursued and the results attained in practice, with the types of actions planned.
Note that the choice of output indicators and categories of intervention must be consistent
with this description.
Where appropriate, this description should also include steps to be taken to take into account
the principles of equality between men and women, non-discrimination and sustainable
development.
NB:
1. Where appropriate, this description should include an indication that the entire priority
axis is dedicated solely to community-led local development in the meaning of Article 28 of
the CPR (which allows an increase in the EU co-financing rate by 10% points as set out in
Article 110 (5) of the CPR).
2. For the ESF: where appropriate, this description should include an indication that the
whole of a priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation
(which allows an increase in the EU co-financing rate by 10% points as set out in Article 11
(2) of the ESF Regulation).
А. Дейности към инвестиционен приоритет c (i) към ТЦ 6 (ЕФРР): адресиране на
значителните нужди за инвестиции в сектор отпадъци за покриване на изискванията на
законодателството на ЕС в областта на околната среда.
Мерки съгласно йерархията за подобряване управлението на битовите и опасни
отпадъци и за изпълнение на законодателни изисквания:
•

Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на битови отпадъци,
като приоритет са общинските системи за разделно събиране на биоразградими
отпадъци;
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•

Изграждане на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за
повторна употреба;

•

Изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, вкл.
изграждане или подобрения на изградени площадки за безвъзмездно предаване
на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата;

•

Изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими
отпадъци и на анаеробни и/или компостиращи инсталации за зелени отпадъци;

•

Изграждане на инсталации за временно съхранение и предварително третиране
на опасни отпадъци от потока битови отпадъци;

•

Изграждане на съоръжение за третиране на опасни отпадъци в България;

•

Изграждане
на
други
инсталации/обекти/съоръжения/системи
оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;

•

Реконструкция, обновяване и доизграждане на съоръжения за обезвреждане на
болнични отпадъци;

•

Осигуряване устойчиво управление на негодни за употреба пестициди;

•

Изграждане на инсталации за оползотворяване на биогаза в регионални депа за
битови отпадъци и в стари общински депа за неопасни отпадъци, чрез
производство на електрическа енергия или чрез улавяне и изгаряне;

•

Изграждане на съпътстваща инфраструктура към инсталациите (напр.
електроснабдяване, довеждащ път, водоснабдяване), която обслужва само
изгражданите обекти;

•

Мерки за осигуряване на техническа помощ, подпомагане и подкрепа при
разработване на проекти за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на
ОПОС 2014-2020

за

Бенефициенти: общини, юридически лица (за дейностите, за които ще се прилагат
финансови инструменти), ПУДООС.

2.A.2.2. The guiding principles for the selection of operations (Article 87 (2) (b)
(iii)CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx.1 page]
This section should include a brief description of:
•

The principles applied to ensure the selection of quality operations
contributing to the delivery of the specific objectives and achievement of the
result. The CPR requires this description for each investment priority, but
where this description is the same for several investment priorities, a crossreference may be used to avoid repetition.

Всички операции, финансирани със средства от Европейските структурни и
инвестиционни фондове в рамките на приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 20142020 г.”, са съобразени с европейското и национално законодателство в областта на
околната среда. Изборът на дейности е в съответствие с йерархията при управление
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на отпадъците, установена в разпоредбите на Директива 2008/98/ЕО. Съгласно
йерархията се насърчава спазването на приоритетност на дейностите в процеса на
управление на отпадъците, както следва: предотвратяване, подготовка за повторна
употреба, рециклиране, друго оползотворяване (напр. оползотворяване за
получаване на енергия и обезвреждане). Изпълнението на дейностите по
приоритетната ос ще бъде съобразено с Националната програма за управление на
дейностите по отпадъците.
В допълнение, при избора на операции освен основните хоризонтални принципи –
законност, партньорство, прозрачност и публичност, ще се спазват и следните
принципи:
• Финансиране, основано на законодателните ангажиментите по
законодателството – ще се финансират приоритетно проекти, с изпълнението на
които ще се постигне изпълнение на ангажиментите по изискванията на страната
съгласно законодателството на ЕС. по европейските директиви.
• Устойчиво развитие – ще се финансират приоритетно проекти, които
допринасят за постигане на ресурсна ефективност и за подобряване на околната
среда, като се насърчават решения, изискващи по-малко инвестиционни и
експлоатационни разходи.
• Устойчивост на инвестициите – за да се гарантира ефективност и устойчиво
въздействие на интервенцията по ОПОС, при избора на операции ще се предвидят
разпоредби, които да гарантират дългосрочността на инвестициите в областта на
управление на отпадъците.
• Ресурсна ефективност – финансираните проекти ще гарантират спазване на
йерархията при управление на отпадъците – от предотвратяване през рециклиране
до крайно обезвреждане, като доведат до минимално количество на отпадъците,
предназначени за крайно обезвреждане/депониране.
• Интегрираност на инвестициите и регионализация – ще се финансират
регионални интегрирани системи за управление на отпадъците с цел постигане
изпълнение на законодателните ангажименти на страната и с оглед постигане на
цялостен синергичен ефект.

2.A.2.3 The planned use of financial instruments (Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
[a maximum of 7000 characters with spaces =approx. 2 pages]
Where it is envisaged to use financial instruments, this section should include a description of
the planned financial instruments. It should outline the planned scope for the use of financial
instruments and the intentions of the Member State in this regard. As financial instruments
can be set-up in mid-period, and the ex-ante assessment required for each instrument is not
necessarily completed at the time of submission of the operational programme, the
description should be clear on where the use of financial instruments is definite (e.g. has been
already subject to ex-ante assessment and instrument is being set up) and where it is under
consideration or planned.
NB: Where appropriate, this section should indicate that the entire priority axis will be
implemented solely:
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•

through financial instruments within the meaning of Article 32 (which allows an
increase in the EU co-financing rate of the EU co-financing rate by 10% as set out in
Article 110 (5) of the CPR); or

•

through financial instruments set up at Union level and referred to in Article 33(1)a
(which allows increasing the EU co-financing rate up to 100%).

Поради предвидените възможности за генериране на приходи и възвръщаемост на
инвестициите, дейностите по инвестиционния приоритет c (ii) ще бъдат подкрепяни
комбинирано – чрез финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ.
Конкретният механизъм на финансиране, типът на финансовите инструменти и
предвидената безвъзмездна помощ ще бъдат конкретизирани въз основа на
предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти, съгласно чл. 32, ал. 2 от
Общия Регламент ....

2.A.2.4 The planned use of major projects (Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx.1 page ]
A description of how the major projects to be supported will contribute to the specific
objectives corresponding to this investment priority. Where no major projects are planned,
the Member State should indicate this here.
Each operational programme will include a list of major projects planned to be implemented,
which are linked to priority axes and investment priorities under section 13.
НЕ СЕ ПЛАНИРА КЪМ МОМЕНТА НА ПОДАВАНЕ НА ОПОС ЗА
ОДОБРЕНИЕ

2.A.2.5 Output indicators (by investment priority and by category of region) (Table
5) (Article 87 (2) (b) (iv) CPR)
Output indicators are required by category of region for each investment priority. Outputs
relate to the operations supported. The indicators should measure outputs of a majority of the
interventions supported under the investment priority and thus enable an assessment of
progress of implementation. These data sets can be used as a basis to assess progress towards
achieving the specific objectives.

Table 5: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ESF and
the CF (by investment priority, broken down by category of region for the ERDF and
the ESF)
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ID

Indicator
(name of
indicator)

Measurement
unit

Fund

Category
of region

Target
value
(2022)21

Source of data

Frequency
of
reporting

Инвестиционен приоритет c (i) към ТЦ 6 (ЕФРР): адресиране на значителните нужди за инвестиции
във сектор отпадъци за покриване на изискванията на законодателството на ЕС в областта на околната
среда.

Допълнителен
капацитет за
рециклиране
на отпадъци

МОСВ;
бенефициент;
формуляри за
кандидатстване;
доклади за
напредъка по
одобрените
проекти

Тонове/
годишно

2.A.3. Specific provisions for the ESF 22, where applicable (by priority axis, broken
down by category of region, where relevant): social innovation, transnational
cooperation and the contribution of the ESF to thematic objectives 1-723.
НЕПРИЛОЖИМО
[a maximum of 10500 characters with spaces – approx. 3 pages ]
Description of the contribution of the planned actions of the priority axis to:
– social innovation (if not covered by a dedicated priority axis24);
– transnational cooperation (if not covered by a dedicated priority axis25).
– thematic objectives set out in in Articles 9(1) to (7) CPR.
Identification of:
•

the themes for social innovation26, in particular with the aim of testing and scaling up
innovative solutions to address social needs.

•

a non-exhaustive list of themes for transnational cooperation including the planned
actions and the stakeholders to be involved.

•

This section should also set out whether and how the types of actions supported
contribute to the thematic objectives in Articles 9(1) to 9(7) CPR.

21

For the ESF, this list includes those common output indicators for which a target value has been set.
In accordance with Art. 11 (3) (b) of the ESF Regulation.
23
As set out in Article 9 (1)-9 (7) of the CPR.
22

24

In case there is a specific priority axis on social innovation, the description of the priority axis has to
correspond to the description set out in section 3.
25
In case there is a specific priority axis on transnational cooperation, the description of the priority axis has to
correspond to the description set out in section 3.
26
In accordance with Art. 9 ESF Regulation.
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2.A.4. Performance framework (Article 87 (2) (b) (v))
An identification of implementation steps and financial and output and, where appropriate,
results indicators27 to act as milestones and targets for the performance framework in
accordance with Article 19(1) and Annex (xx) (Table 6) (by priority axis, broken down by
Fund and category of region, where a priority axis covers more than one Fund or category of
region).
Specific guidance will be available of the set-up of the performance framework and the use of
different types of indicators for this purpose28.
The indicators used for the performance framework are in most cases likely to be a sub-set of
the indicators defined for the priority axes, possibly at an aggregate level (if the same
indicator is used for multiple investment priorities within the priority axis). The exception to
this is the use of "key implementation steps", which are not part of the general indicator
system and financial indicators.
Key implementation steps indicate progress in the implementation processes, e.g. preparation
of major projects, launch of tendering procedures for key operations, launch of support
schemes etc. Such key implementation steps can be used as milestones in circumstances where
the early stage of implementation does not allow the use of output or result indicators. In such
cases, measurement units are not always used, hence measurement units are listed as "where
appropriate".
Annex x CPR on the performance framework requires the indicators used in the performance
framework to be "closely linked" to the policy interventions supported. They are required to
be relevant, capturing essential information on the progress of a priority axis. Therefore the
indicators and implementation steps chosen should be representative of the priority axis i.e.
reflect the implementation, outputs and, where appropriate, results of the majority of
interventions undertaken under that priority axis. The last column of the performance
framework table provides a possibility to explain this, where this is not evident from the
description of the priority axes.

Table 6: The performance framework of the priority axis (by fund and category of
region)
Implementation
step,
financial,
output or result

Measurement
unit,
where
appropriate

Fund

Category of
region

Milestone
for 2018

Final
target
(2022)

Source

Explanation
of
the
relevance of
the indicator,

27

The compromise text on Article 87 does not refer to result indicators in the context of the performance
framework. However, according to the draft compromise text of the annex of the CPR setting out
requirements for the performance framework, result indicators are included in the performance framework.
On the basis of the compromise text on Article 20 of the CPR, result indicators included in the performance
framework shall not be taken into account for the purposes of Article 20(3) and Article 20(4) CPR.

28

The performance reserve and its implementation arrangements are still subject to negotiation between the
Council and the European Parliament. Depending on the agreement achieved, adjustment of this section and
in the related guidance may be necessary.
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indicator

of data

where
appropriate

In addition qualitative information on the set-up of the performance framework may be
added. [a maximum of 7000 characters with spaces= approx. 2 pages]

2.A.5. Categories of intervention (Article 87 (2) (b) (vi))
Categories of intervention based on a nomenclature adopted by the Commission, and an
indicative breakdown of the Union support (Tables 7-12).
The categories of intervention are based on a nomenclature adopted by the Commission,
which is planned to include 6 dimensions common for the Funds, an additional (7th)
dimension for the ESF and (8th) for the ERDF and the Cohesion Fund.
•

The first 5 dimensions correspond to those used for the period 2007-2013 and set out
in Annex II of the Commission Regulation 1828/2006, albeit changes in certain
categories and codes will be made.

•

The additional common dimension covers "territorial delivery mechanisms" allowing
the analysis of the use of community-led local development, ITIs, and integrated
approaches to sustainable urban development.

•

The dimension for the "ESF secondary theme" aims to capture the contribution of the
ESF operations to the thematic objectives set out in Articles 9 (1)-(7) CPR.

•

The additional dimension proposed for the ERDF and the Cohesion Fund aims to
track the allocation of Union support to each thematic objectives (where priority axes
cover multiple thematic objectives) and thus to the Union strategy for smart,
sustainable and inclusive growth.

NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section (categories of intervention) is not
subject to the Commission decision approving the operational programme and remains
under the responsibility of the Member State.

Tables 7-12: Categories of intervention
Separate tables by category of region/Fund if the priority axis covers more than one category
or Fund. For the purposes of categorisation YEI (specific allocation and the matching ESF
support) is considered equivalent to a separate Fund but the data for the YEI does not need to
be broken down by category of region.
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Category of region and Fund
E.g. ERDF: Less developed regions
Table 7:
Dimension 1
Intervention
field

Code

€
amount

Table 8:
Dimension 2
Form of finance

Code

€
amount

Table 9:
Dimension 3
Territory

Code

€
amount

Table 10:
Dimension 6
Territorial
delivery
mechanisms
Code

€
amount

Table 11:
Dimension 7
ESF secondary
theme29
(ESF only)
Code €
amount

Table 12:
Dimension 8
Thematic
objective
(ERDF/CF)
Code

€
amount

For the remaining dimensions of categorisation, data is requested for information
purposes through electronic data exchange system during implementation.

2.A.6. Where appropriate, a summary of the planned use of technical assistance
including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of
authorities involved in the management and control of the programmes and
beneficiaries (by priority axis) (Article 87 (2) (b) (vii))
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 page)]
This section should be included in the description of the priority axis, where appropriate,
to identify specific gaps in the administrative capacity of specific authorities or specific
beneficiaries who implement this priority axis. It should set out specific actions to be
supported from technical assistance to reinforce the administrative capacity of
authorities and beneficiaries to ensure an effective implementation of the priority axis as
well as the level of the available resources. Therefore this section is dedicated to the
actions which are specific and limited to improving the implementation capacity related
to a single priority axis.
Where the use of technical assistance for the purpose of developing the administrative
capacity of authorities and beneficiaries does not involve any specific actions linked to
the priority axis concerned, this section does not need to be filled in.
The content of this section should not overlap with the description of the priority axis for
technical assistance or the specific operational programme for technical assistance.
В приоритетната ос са предвидени мерки за подпомагане подготовката на проекти.

PRIORITY AXIS 3: (title) НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

29

This aims, inter alia, at obtaining quantified information on the contribution of the ESF to the thematic
objectives referred to in Art. 9(1) to (7) CPR.
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2.A.0. Where applicable, an explanation for the establishment of a priority axis covering
more than one category of region or more than one thematic objective or more than one
Fund (Article 87 (1) CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 page]
This section is required only in case the operational programme uses the possibility provided
by Article 87 (1) CPR to set up a priority axis covering more than one category of region,
more than one thematic objective or more than one Fund. Where this option is not used, this
section is not filled in.
This approach is a derogation from the general rule and should only be used "where
appropriate and in order to increase impact and effectiveness in a thematically coherent
integrated approach (…) in duly justified cases".
The aim of this section is to explain how the chosen set-up of the priority axis contributes to
an increase in the impact and the effectiveness of cohesion policy and why a simpler set-up of
an axis or axes covering a single category of region, a single thematic objective or a single
Fund would constitute a less effective choice. When a priority covers more than one thematic
objective, this section should justify how this will lead to the maximum contribution of the
investment priorities concerned to the priority axis.
НЕПРИЛОЖИМО. Териториалният обхват на ОПОС 2014–2020 г. е територия на
цялата страната, т.е. всички региони (NUTS II). Всички те категоризирани като послаборазвити региони (less developed regions). Приоритетна ос 3 е насочена към
изпълнение на тематична цел 6 от Общия регламент: „Опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност“. Приоритетна ос 3 ще се съфинансира от
ЕФРР.

INVESTMENT PRIORITY 1 of priority axis 3: (title) (Article 87 (2) (b) (i))
Инвестиционен приоритет 6 (d) към ТЦ 6 (ЕФРР): опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие и почвите, и насърчаване на екосистемните услуги, вкл.
Натура 2000 и зелена инфраструктура.
2.A.1. Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results
(Article 87 (2) (b) (i)-(ii))
SPECIFIC OBJECTIVE 1: (specific objective as defined by the Member State/region)
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Ограничаване загубата на биологично разнообразие
[a maximum of 500 characters with spaces]
The results, which the Member State seeks to achieve with EU support, with regard to a
reference situation in the programme area, where necessary to complement the analysis in
section 2.
Приоритетната ос цели основно да подпомогне изпълнението на ангажименти съгласно
Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
48/138

OPE version 2
фауна и Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, както и да допринесе за
постигане на част от целите на Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020. От
съществено значение е завършване изграждането на мрежата Натура 2000, гарантиране
на добро управление и повишаване осведомеността и участието на заинтересованите
страни. Необходимо е разширяване на познанията за екосистемите и техните услуги.
Следва да продължи изпълнението на мерки, свързани с борбата с инвазивни видове.
[a maximum of 2000 characters with spaces= approx.0.5 pages]
The aim of this section is to specify the specific objective linked to a particular investment
priority and to outline the results sought.
The specific objective must be consistent with the investment priority in question, defining it,
as necessary to target the particular identified needs of the Member State or regions. The
specific objective cannot be broader than the investment priority in question. The number of
specific objectives per investment priority should be limited as far as possible, to facilitate the
monitoring of progress and avoid the fragmentation of programmes. However, there is no
formal limitation in this respect.
The specific objective sought is meaningful only if there is an understanding of the reference
situation i.e. what the situation is at the beginning of the programming period.. Therefore,
where section 2 is not sufficiently explicit on the identified development needs pertinent to the
specific objective, this section may be used to outline the situation at the start of the
programming period, including the challenges to be addressed, in more detail.
"Results" in general refer to the changes sought (in the reference situation) in view of the
specific objective which the Member State seeks to achieve with the Funds.
"Result
indicators" are used to capture the measurable dimension(s) of the result – to facilitate the
assessment of whether progress has been made towards the achievement of the specific
objectives and whether a change has taken place in the direction desired. Result indicators
measure only some of the relevant dimensions of the result. Depending on the indicator,
external factors apart from Union intervention may to a lesser or higher degree influence the
results reported and the attainment of the specific objective and targets.
За опазване, възстановяване и поддържане на биологичното разнообразие в
Националната екологична мрежа, включваща защитени зони и територии, се планира
изпълнението на следните групи мерки:
Първа група са мерки за защитените зони от мрежата Натура 2000 в изпълнение на
Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО.
България е на второ място в ЕС по процент от националната територия, която е в
Натура 2000 (33,34%). Съгласно чл. 6 на Директива 92/43/ЕИО следва да се определят
необходимите консервационни мерки и мерки за предотвратяване на бъдещи негативни
влияния върху защитените зони. С подкрепата на ОПОС 2007-2013 г. се финансират: 1)
дейности за картиране и определяне на природозащитния статус на видовете и
местообитанията в сухоземната територия на България; 2) дейности за установяване на
разпределение, численост и плътност на популациите на китоподобни и определяне на
тяхното природозащитно състояние в изключителната икономическа зона на Черно
море.
Картиране разпространението и определяне състоянието на останалите видове и
местообитания в ЗЗ в акваторията на Черно море, са следващите необходими етапи,
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които ще се осъществяват в периода 2014–2020 г.
Съгласно чл. 11 и чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО и чл. 12 от Директива 2009/147/ЕО
през 2019г. България трябва представи пред ЕК доклад относно определените на
национално ниво консервационни мерки и оценка за въздействията на тези мерки
върху консервационния статус на видовете и типовете естествени местообитания от
мрежата Натура 2000. Необходимите данни изискват мониторинг на видовете, обект на
докладване.
Опазването на видовете и местообитанията от Натура 2000 следва да бъде
целенасочено, интегрирано и на база устойчиво планиране. В тази връзка и в
изпълнение на чл. 8 от директивата за местообитанията, със средства от ОПОС 20072013 се разработва Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000
(НПРД). През 2014-2020 г. ще се финансират и изпълняват опазващи, поддържащи и
възстановителни дейности в ЗЗ от мрежата Натура 2000, вкл. зелена инфраструктура,
дейности за управление ЗЗ, осъвременяване на НПРД и др.
През 2012 г. е изготвен Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в
България за периода 2013 – 2022 г. Всички влажни зони са включени в мрежата Натура
2000, а много от тях частично или напълно се припокриват и със защитени територии.
В тази връзка ОПОС ще финансира опазващи и възстановителни и др. дейности, във
влажните зони, попадащи в мрежата Натура 2000, когато такива за одобрени в НПРД.
Защитените територии в България се категоризират като резерват, поддържан резерват,
национален парк, природен парк, природна забележителност и защитена местност.
Припокриването на площите на защитени територии и на защитени зони от мрежата
Натура 2000 е почти 100%. Съгласно чл. 50 от Закона за защитените територии,
отговорните по закон органи изпълняват поддържащи, направляващи, регулиращи или
възстановителни дейности. Със средства от програмата ще се финансират мерки за
планиране, опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие в
защитени територии, които се припокриват със защитените зони от мрежата Натура
2000.
През юни 2013 г. беше одобрена Национална информационна и комуникационна
стратегия за мрежата Натура 2000. ОПОС ще финансира изпълнение на част от
мерките, заложени в Стратегията. С изпълнението на тези мерки ще се изпълнят и
изискванията на чл. 22 от Директива 92/43/ЕИО.
Втора група са мерките за подобряване на знанията за екосистемите и техните услуги
съгласно Стратегията на ЕС за биоразнообразието към 2020 г.
В изпълнение на Цел 2 на Стратегията e необходимо да се оцени състоянието на
екосистемите и техните услуги, икономическата стойност на такива услуги и да се
интегрира тази стойност в системите за счетоводство и отчетност.

Table 3: Programme Specific Result indicators for ERDF/CF (by Specific Objective)
(Article 87.2(b)(ii))
One (if possible) and no more than two result indicators should be used for each specific
objective.
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ID

Indicator

Programme
Specific Result
Indicator S.1,
with qualitative
target
e.g. SME
productivity as
GVA per worker
Programme
Specific Result
Indicator S.2 with
a qualitative
target
e.g. Perception of
safety in selected
urban areas
Дял от НАТУРА
2000 зоните, с
подобрен
консервационния
статус на видове
и местообитания

Дял от НАТУРА
2000 зоните, които
ще бъдат
управлявани

30
31

Measurement
Unit

Category
of region
(where
relevant)

Baseline
Value

Baseline
Year

Target
Value30
(2022)

Source of Data

Frequency
of
reporting

31

Euro/worker

Less
develope
d region

20,000

2012

Increase
by 1015%

National
Statistical Office

Once a
year.

Safety
perception by
population,
expressed on
a scale from
1to – 10, 1
being very
safe

Less
develope
d region

6

2013

2-3

Survey

Every two
years

МОСВ;
бенефициент;
формуляри за
кандидатстване;
доклади за
напредъка по
одобрените
проекти

%

%

For ERDF and Cohesion Fund the target values can be qualitative or quantitative.
If N+3 is agreed between the Council and the European Parliament, the reference year for target values of
indicators shall be 2023.
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Table 4: For ESF: Common result indicators for which a target value has been set and Programme Specific Result indicators corresponding
to the Specific Objective (by investment priority, broken by category of region) (Article 87(2)(b)(ii))
НЕПРИЛОЖИМО

ID

Indicator

Programme Specific Result Indicator S.1
with quantitative target
e.g. No of unemployed aged 15-24 in
education or training upon leaving

Common Result Indicator C.1 with
quantitative target
e.g. No of participants in employment
upon leaving

Category of
region
or
YEI

Measurement
Unit
for
Indicator

Less
developed
regions

Number of
participants

Common
output
indicator
used as basis

Measurement
Unit
for
Baseline and
Target

Baseline
Year

Value32

Target
(2022),

Source
Data

of

Frequency of
reporting

60%

%

2014

65%

Monitoring

1/year

More
developed
regions

70%

%

2014

80%

Monitoring

1/year

Transition
regions

65%

%

2014

75%

Monitoring

1/year

50%

%

2013

55%

Monitoring

1/year

Less
developed
region

Number of
participants

NA

Baseline
Value

Below
years

25

32

This list includes those common result indicators for which a target value has been set and all programme specific result indicators. The target values for common result indicators
have to be quantified and for programme specific result indicators they can be qualitative or quantitative.
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2.A.2. Actions to be supported under the investment priority (by investment priority)
2.A.2.1 A description of the type and examples of actions to be financed and their
expected contribution to the corresponding specific objectives, including,
where appropriate:
• the identification of the main target groups;
• specific territories targeted;
• types of beneficiaries.
[a maximum of 10500 characters with spaces= approx. 3 pages]
(Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
This description should provide an overview of the types of interventions that the Member
State plans to support, complemented by more concrete examples, as appropriate. In
particular it should explain how types of actions planned contribute to specific objectives e.g.
through targeting of specific target groups or territories, focus on particular themes or issues
etc. Therefore this section should provide a clear understanding of how the objectives will be
pursued and the results attained in practice, with the types of actions planned.
Note that the choice of output indicators and categories of intervention must be consistent
with this description.
Where appropriate, this description should also include steps to be taken to take into account
the principles of equality between men and women, non-discrimination and sustainable
development.
NB:
1. Where appropriate, this description should include an indication that the entire priority
axis is dedicated solely to community-led local development in the meaning of Article 28 of
the CPR (which allows an increase in the EU co-financing rate by 10% points as set out in
Article 110 (5) of the CPR).
2. For the ESF: where appropriate, this description should include an indication that the
whole of a priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation
(which allows an increase in the EU co-financing rate by 10% points as set out in Article 11
(2) of the ESF Regulation).
А. Дейности към инвестиционен приоритет 6 (d) към ТЦ 6 (ЕФРР): опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие и почвите, и насърчаване на
екосистемните услуги, вкл. Натура 2000 и зелена инфраструктура. Мерките в
изпълнение на инвестиционния приоритет са в изпълнение на целите на приоритетна
област „Запазване на биоразнообразието, заобикалящата среда и качеството на въздуха
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и почвите“ от стратегията на ЕС за Дунавския регион.
1. Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000
(НПРД)33 след определяне на необходимите консервационни мерки съгласно чл. 6 от
Директива 92/43/ЕИО и мерки за предотвратяване на бъдещи негативни влияния върху
ЗЗ от мрежата Натура 2000, включително (но не само):
•

подкрепа за обявяване на Защитени зони по Натура 2000;

•

проучване на разпространението, оценка на състоянието и опазване на видове и
местообитания в ЗЗ от Натура 2000 в акваторията на Черно море, включително
(но не само):
o изготвяне на методики за картиране и определяне на природозащитното
състояние на видове и местообитания в защитени зони от Натура 2000 в
акваторията на Черно море;
o картиране, теренни проучвания/инвентаризации, вкл. осигуряване на
техника и оборудване;
o изготвяне на национални оценки за разпространение и референтни
стойности за природозащитното състояние на видове и местообитания в
защитени зони от Натура 2000 в акваторията на Черно море;
o опазване на морски екосистеми, попадащи в обхвата на ЗЗ от Натура 2000
в акваторията на Черно море.

33

34

•

извършване, при необходимост, на допълнителни проучвания и изследвания за
защитените зони по директива 92/43/ЕИО;

•

мерки по отношение на влажни зони, които попадат в мрежата Натура 200034,
напр. мерки за естествено задържане на водите, изграждане на зелена
инфраструктура;

•

дейности по управление на ЗЗ от мрежата Натура 2000;

•

преглед и осъвременяване на Националната приоритетна рамка за действие по
Натура 2000;

•

разработване/актуализация на ПУ за защитени територии (национални паркове,
природни паркове, поддържани резервати и защитени местности, чийто предмет
на опазване са влажни зони), които са на територията на ЗЗ от мрежата Натура
2000, и изпълнение на мерки, заложени в тях (с изключение на изграждане на
пътища и информационни и посетителски центрове).

•

изпълнение на информационни и комуникационни мерки от Национална
информационна и комуникационна стратегия (НИКС) за мрежата Натура 2000

•

мерки от НПРД, свързани с инвазивните чужди видове

Конкретните допустими дейности в рамките на тази категория ще бъдат окончателно определени в
Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000, с одобряването на документа от ЕК
Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България (2012 г.) обхваща 11 влажни зони,
включени в списъка по Рамсарската конвенция. Освен това, описателната част на плана разглежда подробно
още 28 влажни зони, които не са включени в списъка по Рамсарската конвенция, но са оценени като важни за
опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Всички тези влажни зони са включени в мрежата
Натура 2000, а много от тях частично или пълно се припокриват и със защитени територии, обявени по ЗЗТ.
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•

система за мониторинг на биоразнообразието
o разработване/актуализиране на национални методики за мониторинг и
оценка на състоянието на видове/природни местообитания и извършване
на теренни проучвания, във връзка с изискванията за докладване към ЕК,
съгласно чл. 11 и чл.17 от Директива 92/43/ЕИО и чл. 12 от Директива
2009/147/ЕО, вкл. обучение за прилагане на националните методики за
мониторинг;
o разширяване (оптимизиране) на схемите за мониторинг на
биоразнообразието, вкл. осигуряване на техника, оборудване, материали и
обучение за работа с техниката и оборудването, необходими за
изпълнение на теренните наблюдения – уреди за картиране, регистрация
на присъствие, фотодокументиране, морфологични измервания на
биологичните обекти и измервания на параметри на околната среда;

2. Изпълнение на мерки, свързани с подобряване на знанията за екосистемите и техните
услуги, съгл. Стратегията на ЕС за биоразнообразието към 2020 г. В рамките на тази
група дейности приоритетно ще се финансират следните мерки :
o картографиране и извършване на оценка на състоянието на екосистемите
и техните услуги, които попадат в обхвата на ЗЗ от мрежата Натура 2000
o извършване на оценка на икономическата стойност на екосистемните
услуги
o насърчаване на интегрирането на икономическата стойност в системите
за счетоводство и отчетност на национално ниво до 2020 г.
3. Мерки за осигуряване на техническа помощ, подпомагане и подкрепа при
разработване на проекти за последващо финансиране по приоритетна ос 3 на ОПОС
2014-2020
Бенефициенти: структури на МОСВ и МЗХ, НПО и други структури, отговорни за ЗЗ
от мрежата НАТУРА 2000, НПО, общини, ПУДООС, Областни информационни
центрове – за изпълнението на мерки от НИКС, научни организации.
Основни целеви групи: засегнати групи (собственици и ползватели на земи, гори и
водни площи)

2.A.2.2. The guiding principles for the selection of operations (Article 87 (2) (b)
(iii)CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx.1 page]
This section should include a brief description of:
•

The principles applied to ensure the selection of quality operations
contributing to the delivery of the specific objectives and achievement of the
result. The CPR requires this description for each investment priority, but
where this description is the same for several investment priorities, a crossreference may be used to avoid repetition.

При предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по инвестиционните
приоритети в сектор „НАТУРА 2000 и биологично разнообразие“ ще се спазват
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основните хоризонтални принципи – законност, партньорство, прозрачност и
публичност, както и принципите за:
• Финансиране, основано на законодателството – големият процент от
територията на страната, попадащ в мрежата Натура 2000, обуславя и големи
финансови нужди за управление, опазване поддържане и възстановяване на
видовете и местообитанията. Финансирането ще бъде съобразено с извършената
приоритизация на нуждите в рамките на НПРД, за да се гарантира в най-голяма
степен, че ще бъдат постигнат целите на мрежата.
• Устойчиво развитие – финансираните проекти ще допринасят за постигане
на ресурсна ефективност и за подобряване на околната среда.
• Интегрираност на инвестициите – интегрирани проекти могат да се
финансират с оглед постигане на цялостен синергичен ефект.
• Заедно с хората – финансираните проекти ще гарантират устойчивост на
местното развитие, отчитайки особеностите и нуждите на местната общност

2.A.2.3 The planned use of financial instruments (Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
[a maximum of 7000 characters with spaces =approx. 2 pages]
Where it is envisaged to use financial instruments, this section should include a description of
the planned financial instruments. It should outline the planned scope for the use of financial
instruments and the intentions of the Member State in this regard. As financial instruments
can be set-up in mid-period, and the ex-ante assessment required for each instrument is not
necessarily completed at the time of submission of the operational programme, the
description should be clear on where the use of financial instruments is definite (e.g. has been
already subject to ex-ante assessment and instrument is being set up) and where it is under
consideration or planned.
NB: Where appropriate, this section should indicate that the entire priority axis will be
implemented solely:
•

through financial instruments within the meaning of Article 32 (which allows an
increase in the EU co-financing rate of the EU co-financing rate by 10% as set out in
Article 110 (5) of the CPR); or

•

through financial instruments set up at Union level and referred to in Article 33(1)a
(which allows increasing the EU co-financing rate up to 100%).

Поради предвидените възможности за изпълнение на интегрирани проекти и
осигуряване на гъвкави форми за финансиране, осигуряващи синергия с други
финансови източници, дейностите по инвестиционен приоритет 6 (d) ще бъдат
подкрепяни комбинирано – чрез финансови инструменти и безвъзмездна финансова
помощ.
Конкретният механизъм на финансиране, типът на финансовите инструменти и
предвидената безвъзмездна помощ ще бъдат конкретизирани въз основа на
предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти, съгласно чл. 32, ал. 2 от
Общ Регламент ...
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2.A.2.4 The planned use of major projects (Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx.1 page ]
A description of how the major projects to be supported will contribute to the specific
objectives corresponding to this investment priority. Where no major projects are planned,
the Member State should indicate this here.
Each operational programme will include a list of major projects planned to be implemented,
which are linked to priority axes and investment priorities under section 13.
НЕ СЕ ПЛАНИРА КЪМ МОМЕНТА НА ПОДАВАНЕ НА ОПОС ЗА
ОДОБРЕНИЕ
2.A.2.5 Output indicators (by investment priority and by category of region) (Table
5) (Article 87 (2) (b) (iv) CPR)
Output indicators are required by category of region for each investment priority. Outputs
relate to the operations supported. The indicators should measure outputs of a majority of the
interventions supported under the investment priority and thus enable an assessment of
progress of implementation. These data sets can be used as a basis to assess progress towards
achieving the specific objectives.
Table 5: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ESF and
the CF (by investment priority, broken down by category of region for the ERDF and
the ESF)
ID

Indicator (name
of indicator)

Measurement
unit

Fund

Category
of region

Target
value
(2022)35

Source of data

Frequency
of
reporting

Инвестиционен приоритет 6 (d) към ТЦ 6 (ЕФРР): опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие и почвите, и насърчаване на екосистемните услуги, вкл. Натура 2000 и зелена
инфраструктура
Площ на
хабитатите,
подкрепени за
постигане на
подобрен
консервационен
статус

Брой
видове
подкрепени за
постигане
на
подобрен
консервационен
статус

35

МОСВ;
бенефициент;
формуляри за
кандидатстване;
доклади за
напредъка по
одобрените
проекти

хектари

МОСВ;
бенефициент;
формуляри за
кандидатстване;
доклади за
напредъка по
одобрените
проекти

брой

For the ESF, this list includes those common output indicators for which a target value has been set.
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2.A.3. Specific provisions for the ESF 36, where applicable (by priority axis, broken
down by category of region, where relevant): social innovation, transnational
cooperation and the contribution of the ESF to thematic objectives 1-737.
НЕПРИЛОЖИМО
[a maximum of 10500 characters with spaces – approx. 3 pages ]
Description of the contribution of the planned actions of the priority axis to:
– social innovation (if not covered by a dedicated priority axis38);
– transnational cooperation (if not covered by a dedicated priority axis39).
– thematic objectives set out in in Articles 9(1) to (7) CPR.
Identification of:
•

the themes for social innovation40, in particular with the aim of testing and scaling up
innovative solutions to address social needs.

•

a non-exhaustive list of themes for transnational cooperation including the planned
actions and the stakeholders to be involved.

•

This section should also set out whether and how the types of actions supported
contribute to the thematic objectives in Articles 9(1) to 9(7) CPR.

2.A.4. Performance framework (Article 87 (2) (b) (v))
An identification of implementation steps and financial and output and, where appropriate,
results indicators41 to act as milestones and targets for the performance framework in
accordance with Article 19(1) and Annex (xx) (Table 6) (by priority axis, broken down by
Fund and category of region, where a priority axis covers more than one Fund or category of
region).

36
37

In accordance with Art. 11 (3) (b) of the ESF Regulation.
As set out in Article 9 (1)-9 (7) of the CPR.

38

In case there is a specific priority axis on social innovation, the description of the priority axis has to
correspond to the description set out in section 3.
39
In case there is a specific priority axis on transnational cooperation, the description of the priority axis has to
correspond to the description set out in section 3.
40
In accordance with Art. 9 ESF Regulation.
41
The compromise text on Article 87 does not refer to result indicators in the context of the performance
framework. However, according to the draft compromise text of the annex of the CPR setting out
requirements for the performance framework, result indicators are included in the performance framework.
On the basis of the compromise text on Article 20 of the CPR, result indicators included in the performance
framework shall not be taken into account for the purposes of Article 20(3) and Article 20(4) CPR.
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Specific guidance will be available of the set-up of the performance framework and the use of
different types of indicators for this purpose42.
The indicators used for the performance framework are in most cases likely to be a sub-set of
the indicators defined for the priority axes, possibly at an aggregate level (if the same
indicator is used for multiple investment priorities within the priority axis). The exception to
this is the use of "key implementation steps", which are not part of the general indicator
system and financial indicators.
Key implementation steps indicate progress in the implementation processes, e.g. preparation
of major projects, launch of tendering procedures for key operations, launch of support
schemes etc. Such key implementation steps can be used as milestones in circumstances where
the early stage of implementation does not allow the use of output or result indicators. In such
cases, measurement units are not always used, hence measurement units are listed as "where
appropriate".
Annex x CPR on the performance framework requires the indicators used in the performance
framework to be "closely linked" to the policy interventions supported. They are required to
be relevant, capturing essential information on the progress of a priority axis. Therefore the
indicators and implementation steps chosen should be representative of the priority axis i.e.
reflect the implementation, outputs and, where appropriate, results of the majority of
interventions undertaken under that priority axis. The last column of the performance
framework table provides a possibility to explain this, where this is not evident from the
description of the priority axes.

Table 6: The performance framework of the priority axis (by fund and category of
region)
Implementation
step,
financial,
output or result
indicator

Measurement
unit,
where
appropriate

Fund

Category of
region

Milestone
for 2018

Final
target
(2022)

Source
of data

Explanation
of
the
relevance of
the indicator,
where
appropriate

In addition qualitative information on the set-up of the performance framework may be
added. [a maximum of 7000 characters with spaces= approx. 2 pages]

42

The performance reserve and its implementation arrangements are still subject to negotiation between the
Council and the European Parliament. Depending on the agreement achieved, adjustment of this section and
in the related guidance may be necessary.
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2.A.5. Categories of intervention (Article 87 (2) (b) (vi))
Categories of intervention based on a nomenclature adopted by the Commission, and an
indicative breakdown of the Union support (Tables 7-12).
The categories of intervention are based on a nomenclature adopted by the Commission,
which is planned to include 6 dimensions common for the Funds, an additional (7th)
dimension for the ESF and (8th) for the ERDF and the Cohesion Fund.
•

The first 5 dimensions correspond to those used for the period 2007-2013 and set out
in Annex II of the Commission Regulation 1828/2006, albeit changes in certain
categories and codes will be made.

•

The additional common dimension covers "territorial delivery mechanisms" allowing
the analysis of the use of community-led local development, ITIs, and integrated
approaches to sustainable urban development.

•

The dimension for the "ESF secondary theme" aims to capture the contribution of the
ESF operations to the thematic objectives set out in Articles 9 (1)-(7) CPR.

•

The additional dimension proposed for the ERDF and the Cohesion Fund aims to
track the allocation of Union support to each thematic objectives (where priority axes
cover multiple thematic objectives) and thus to the Union strategy for smart,
sustainable and inclusive growth.

NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section (categories of intervention) is not
subject to the Commission decision approving the operational programme and remains
under the responsibility of the Member State.

Tables 7-12: Categories of intervention
Separate tables by category of region/Fund if the priority axis covers more than one category
or Fund. For the purposes of categorisation YEI (specific allocation and the matching ESF
support) is considered equivalent to a separate Fund but the data for the YEI does not need to
be broken down by category of region.
Category of region and Fund
E.g. ERDF: Less developed regions
Table 7:
Dimension 1
Intervention
field
Code

43

€
amount

Table 8:
Dimension 2
Form of
finance
Code

€
amount

Table 9:
Dimension 3
Territory

Code

€
amount

Table 10:
Dimension 6
Territorial
delivery
mechanisms
Code €
amount

Table 11:
Dimension 7
ESF secondary
theme43
(ESF only)
Code €
amount

Table 12:
Dimension 8
Thematic objective
(ERDF/CF)
Code

€
amount

This aims, inter alia, at obtaining quantified information on the contribution of the ESF to the thematic
objectives referred to in Art. 9(1) to (7) CPR.
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For the remaining dimensions of categorisation, data is requested for information
purposes through electronic data exchange system during implementation.

2.A.6. Where appropriate, a summary of the planned use of technical assistance
including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of
authorities involved in the management and control of the programmes and
beneficiaries (by priority axis) (Article 87 (2) (b) (vii))
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 page)]
This section should be included in the description of the priority axis, where appropriate,
to identify specific gaps in the administrative capacity of specific authorities or specific
beneficiaries who implement this priority axis. It should set out specific actions to be
supported from technical assistance to reinforce the administrative capacity of
authorities and beneficiaries to ensure an effective implementation of the priority axis as
well as the level of the available resources. Therefore this section is dedicated to the
actions which are specific and limited to improving the implementation capacity related
to a single priority axis.
Where the use of technical assistance for the purpose of developing the administrative
capacity of authorities and beneficiaries does not involve any specific actions linked to
the priority axis concerned, this section does not need to be filled in.
The content of this section should not overlap with the description of the priority axis for
technical assistance or the specific operational programme for technical assistance.
В приоритетната ос са предвидени мерки за подпомагане подготовката на проекти.

PRIORITY AXIS 4: (title) ПОДКРЕПА ЗА ПОС И ПИК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА
ЕСИФ
2.A.0. Where applicable, an explanation for the establishment of a priority axis covering
more than one category of region or more than one thematic objective or more than one
Fund (Article 87 (1) CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 page]
This section is required only in case the operational programme uses the possibility provided
by Article 87 (1) CPR to set up a priority axis covering more than one category of region,
more than one thematic objective or more than one Fund. Where this option is not used, this
section is not filled in.
This approach is a derogation from the general rule and should only be used "where
appropriate and in order to increase impact and effectiveness in a thematically coherent
integrated approach (…) in duly justified cases".
The aim of this section is to explain how the chosen set-up of the priority axis contributes to
an increase in the impact and the effectiveness of cohesion policy and why a simpler set-up of
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an axis or axes covering a single category of region, a single thematic objective or a single
Fund would constitute a less effective choice. When a priority covers more than one thematic
objective, this section should justify how this will lead to the maximum contribution of the
investment priorities concerned to the priority axis.
Съгласно разпоредбите на Общия Регламент целите на ЕСИФ трябва да се придържат
към рамката за устойчиво развитие и към целта на ЕС за защита и подобряване на
околната среда, а държавите-членки и ЕК трябва да гарантират, че изискванията за
опазване на околната среда, ресурсната ефективност, адаптирането към и справянето с
изменението на климата, устойчивостта към природни бедствия, превенцията и
управлението на риска, се насърчават при подготовката и изпълнението на
споразуменията за партньорство и оперативните програми.
В допълнение, в Годишните доклади за изпълнение на ОП, които ще се представят през
2017 г., ДЧ ще трябва да оценяват и докладват доколко са реализирани дейностите в
програмите за изпълнение на горецитираните разпоредби. Съгласно Общ регламент …
всяка ОП (без ОП за техническа помощ), следва да включва описание на специфичните
дейности, които ще вземат предвид изискванията за опазване на околната среда,
ресурсната ефективност, адаптирането към и справянето с изменението на климата,
устойчивостта към природни бедствия, превенцията и управлението на риска при
избора на операции за финансиране.
В тази връзка въз основа на разработените Насоки за интеграция на ПОС и ПИК са
включени мерки за опазване на околната среда във всички оперативни програми.
Министерство на околната среда и водите е отговорното ведомство за изпълнение и
прилагане на политиките по изпълнение на околната среда и политиките по изменение
на климата, поради което то следва да гарантира постигането на хоризонталните цели
по отношение постигане на устойчиво развитие. За целта следва да се подпомогнат
отговорните структури в рамките на МОСВ, предвид изпълнение на ангажиментите на
България по отношение на цитираното законодателство.
Укрепването на капацитета на такива структури попада в рамките на ТЦ 11. Тъй като
предвидените за финансиране дейности в сектор „води“ са свързани с изпълнение на
КФ, а тези по приоритетни оси 2 и 3 са в изпълнение на ЕФРР, то инвестиционните
приоритети, съотносими към тази приоритетна ос са е) към ТЦ 11 (КФ) и 11) към ТЦ 11
(ЕФРР). Тъй като не се предвижда възможност подкрепата на структурите, отговорни
за прилагане на КФ да се финансират със средства от ЕФРР под инвестиционен
приоритет 11), съгл. чл. 3 от проекта на Регламент за ЕФРР, финансирането по тази
приоритетна ос ще се осигурява допълващо и от двата фонда.

INVESTMENT PRIORITY 1 of priority axis 4: (title) (Article 87 (2) (b) (i))
Инвестиционен приоритет е) към ТЦ 11 (КФ): повишаване на институционалния
капацитет и ефективна публична администрация посредством укрепване на
институционалния капацитет и ефективната публична администрация и обществените
услуги, свързани с изпълнението на КФ.
Инвестиционен приоритет 11) към ТЦ 11 (ЕФРР): повишаване на институционалния
капацитет и ефективна публична администрация посредством укрепване на
институционалния капацитет и ефективната публична администрация и обществените
услуги, свързани с изпълнението на ЕФРР, в подкрепа на действията по отношение на
62/138

OPE version 2
институционалния капацитет и на ефективната публична администрация, подпомагани
от ЕСФ.
2.A.1. Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results
(Article 87 (2) (b) (i)-(ii))
SPECIFIC OBJECTIVE 1: (specific objective as defined by the Member State/region)
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Подкрепа на органите, отговорни за прилагането на политики
по опазване на околната среда и изменение на климата, във връзка с осигуряване
ефективно управление и изпълнение на СП и ОП
[a maximum of 500 characters with spaces]
The results, which the Member State seeks to achieve with EU support, with regard to a
reference situation in the programme area, where necessary to complement the analysis in
section 2.
Приоритетната ос ще допринесе за подпомагане на институциите, отговорни за
прилагането на политиката по опазване на околната среда и изменение на климата с цел
укрепване и повишаване на капацитета им.
[a maximum of 2000 characters with spaces= approx.0.5 pages]
The aim of this section is to specify the specific objective linked to a particular investment
priority and to outline the results sought.
The specific objective must be consistent with the investment priority in question, defining it,
as necessary to target the particular identified needs of the Member State or regions. The
specific objective cannot be broader than the investment priority in question. The number of
specific objectives per investment priority should be limited as far as possible, to facilitate the
monitoring of progress and avoid the fragmentation of programmes. However, there is no
formal limitation in this respect.
The specific objective sought is meaningful only if there is an understanding of the reference
situation i.e. what the situation is at the beginning of the programming period.. Therefore,
where section 2 is not sufficiently explicit on the identified development needs pertinent to the
specific objective, this section may be used to outline the situation at the start of the
programming period, including the challenges to be addressed, in more detail.
"Results" in general refer to the changes sought (in the reference situation) in view of the
specific objective which the Member State seeks to achieve with the Funds.
"Result
indicators" are used to capture the measurable dimension(s) of the result – to facilitate the
assessment of whether progress has been made towards the achievement of the specific
objectives and whether a change has taken place in the direction desired. Result indicators
measure only some of the relevant dimensions of the result. Depending on the indicator,
external factors apart from Union intervention may to a lesser or higher degree influence the
results reported and the attainment of the specific objective and targets.
С Приоритетна ос 4 ще се гарантира ефективното управление и изпълнение на ОП чрез
осигуряване на подкрепа на структурите, отговорни за прилагането на политиката по
опазване на околната среда и изменение на климата.
Предвиденото финансиране ще допринесе за усъвършенстване на законодателната и
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институционална рамка, необходими за гарантиране на устойчиво и ефективно
изпълнение на политиките за околна среда и изменение на климата. Важна
предпоставка за прилагането на тези политики е и укрепването и повишаването на
съществуващия капацитет в рамките на отговорните структури. Основната цел е
постигане на последователност, принципност и съгласуваност при управлението на
Споразумението за партньорство и оперативните програми.
Основният финансов ресурс по тази приоритетна ос ще бъде насочен към дейности,
свързани с разработване и/или изменение на стратегически, програмни документи и на
съответните прилагащи документи (ръководства, методически указания и др.),
изисквани съгласно действащото законодателство или други ангажименти, и
необходими за ефективното изпълнение на политиката по околна среда и политиката
по изменение на климата. Ще се финансират дейности за осигуряване на необходимото
оборудване и внедряване на информационни системи, изисквани съгласно действащото
законодателство или други ангажименти, и необходими за ефективното изпълнение на
политиката по околна среда и политиката по изменение на климата. С изпълнението на
мерките, заложени в тази ос, ще се гарантира укрепването и повишаването на
капацитета на институциите, отговорни за прилагането на политиката по опазване на
околната среда и политиката по изменение на климата.

Table 3: Programme Specific Result indicators for ERDF/CF (by Specific Objective)
(Article 87.2(b)(ii))
One (if possible) and no more than two result indicators should be used for each specific
objective.
I
D

Indicator

Programme Specific
Result Indicator S.1, with
qualitative target
e.g. SME productivity as
GVA per worker
Programme Specific
Result Indicator S.2 with
a qualitative target
e.g. Perception of safety
in selected urban areas

Повишен капацитет
на бенефициентите

44
45

Measurement Unit

Category
of region
(where
relevant)

Baselin
e Value

Baseli
ne
Year

Target
Value44
(2022)

Source
of Data

Freq
uency
of
repor
ting

45

Euro/worker

Less
developed
region

20,000

2012

Increase
by 1015%

National
Statistic
al Office

Once
a
year.

Safety perception by
population, expressed
on a scale from
1to – 10, 1 being very
safe

Less
developed
region

6

2013

2-3

Survey

Every
two
years

Процент успешно
приключили
проекти

0%

2014

80%

For ERDF and Cohesion Fund the target values can be qualitative or quantitative.
If N+3 is agreed between the Council and the European Parliament, the reference year for target values of
indicators shall be 2023.
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Table 4: For ESF: Common result indicators for which a target value has been set and Programme Specific Result indicators corresponding
to the Specific Objective (by investment priority, broken by category of region) (Article 87(2)(b)(ii))
НЕПРИЛОЖИМО
ID

Indicator

Programme Specific Result Indicator S.1
with quantitative target
e.g. No of unemployed aged 15-24 in
education or training upon leaving

Common Result Indicator C.1 with
quantitative target
e.g. No of participants in employment
upon leaving

Category of
region
or
YEI

Measurement
Unit
for
Indicator

Less
developed
regions

Number of
participants

Common
output
indicator
used as basis

Measurement
Unit
for
Baseline and
Target

Baseline
Year

Value46

Target
(2022),

Source
Data

of

Frequency of
reporting

60%

%

2014

65%

Monitoring

1/year

More
developed
regions

70%

%

2014

80%

Monitoring

1/year

Transition
regions

65%

%

2014

75%

Monitoring

1/year

50%

%

2013

55%

Monitoring

1/year

Less
developed
region

Number of
participants

NA

Baseline
Value

Below
years

25

46

This list includes those common result indicators for which a target value has been set and all programme specific result indicators. The target values for common result indicators
have to be quantified and for programme specific result indicators they can be qualitative or quantitative.
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2.A.2. Actions to be supported under the investment priority (by investment priority)
2.A.2.1 A description of the type and examples of actions to be financed and their
expected contribution to the corresponding specific objectives, including,
where appropriate:
• the identification of the main target groups;
• specific territories targeted;
• types of beneficiaries.
[a maximum of 10500 characters with spaces= approx. 3 pages]
(Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
This description should provide an overview of the types of interventions that the Member
State plans to support, complemented by more concrete examples, as appropriate. In
particular it should explain how types of actions planned contribute to specific objectives e.g.
through targeting of specific target groups or territories, focus on particular themes or issues
etc. Therefore this section should provide a clear understanding of how the objectives will be
pursued and the results attained in practice, with the types of actions planned.
Note that the choice of output indicators and categories of intervention must be consistent
with this description.
Where appropriate, this description should also include steps to be taken to take into account
the principles of equality between men and women, non-discrimination and sustainable
development.
NB:
1. Where appropriate, this description should include an indication that the entire priority
axis is dedicated solely to community-led local development in the meaning of Article 28 of
the CPR (which allows an increase in the EU co-financing rate by 10% points as set out in
Article 110 (5) of the CPR).
2. For the ESF: where appropriate, this description should include an indication that the
whole of a priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation
(which allows an increase in the EU co-financing rate by 10% points as set out in Article 11
(2) of the ESF Regulation).
А. Дейности към инвестиционен приоритет е) към ТЦ 11 (КФ): повишаване на
институционалния капацитет и ефективна публична администрация посредством
укрепване на институционалния капацитет и ефективната публична администрация и
обществените услуги, свързани с изпълнението на КФ.
Дейности за подпомагане управлението на водите:
• Разработване
на
нови
и/или
актуализация
на
съществуващи
нормативни/стратегически/програмни документи (вкл. планове и програми) и на
съответните допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и
др.) като напр. (но не само):
o Изпълнение на проучвания и оценки за изпълнение на препоръките на ЕК
и попълване на пропуските в първите ПУРБ във връзка с разработване на вторите
Планове за периода 2015-2021 г. (ще се разработват 2014-2015 г.) – валидиране на
границите на повърхностните водни тела и актуализиране на класификационната
система за оценка на екологичното им състояние/потенциал, обосноваване на
актуализирането и оптимизирането на мрежите и програмите за мониторинг,
осигуряване на информация и методологии за оценка както на химичното и хидро66/138
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морфологичното състояние на повърхностните водни тела (включително определяне на
стандартите за качество на околната среда), така и на химичното и количественото
състояние на подземните водни тела, оценка на натиска на промените на климата върху
количеството на водите, икономически анализи. Изпълнението на тези мерки ще
допринесе и за навременно завършване на необходимите дейности за третите ПУРБ за
периода 2022 – 2027 г. (ще се разработват 2016-2021 г.);
o Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода
2022-2027 г. (ще се разработват 2016-2021 г.), които да обхващат всички аспекти на
управлението на риска от наводнения с фокус върху предотвратяването, защитата и
подготвеността;
o Междинен преглед и оценка на изпълнението на Морската стратегия и
програмата от мерки (ще се разработва 2017-2018 г.)
o Документи за целите на политиката за изменение на климата (стратегии,
планове, програми).
o Документи за целите на изпълнението на Рамковата директива за морската
стратегия и Директивата за установяване на рамка за морско пространствено планиране
и интегрирано крайбрежно управление.
o Обща стратегия за съвместното прилагане на Рамковата директива за
водите (РДВ), Директива за наводненията и Рамковата директива за морската
стратегия.
o Обща стратегия за съвместното прилагане на Рамковата директива за
водите (РДВ), Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.
o Проучване и оценка на въздействието на човешката дейност върху
качеството на повърхностните и подземните води, с цел планирането на контролен
мониторинг на тези води.
o Други необходими документи
• Мерки, свързани с провеждане на проучвания, анализи, оценки, както и такива
за изготвяне, адаптиране или осъвременяване на методики за мониторинг (вкл.
разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни вещества и
специфични замърсители във води и биота), и обучения за прилагането на подобни
методики.
• Мерки за подобряване на административния капацитет за формиране и
прилагане на политики в областта на управление на водите (напр. в областта на
ценообразуване и възвращаемост на разходите, осигуряващи стимул за ефективно
използване на водите), включително (но не само) осигуряване на модели за управление
на водите и обучение за работа с моделите, обучение за укрепване на
административния капацитет.
• Мерки за подобряване на административния капацитет за формиране и
прилагане на политики в областта на превенция на риска от наводнения и засушаване и
адаптацията към изменението на климата, включително (но не само) осигуряване на
модели за прогнозиране и оценки на водните количества, обучение за работа с
моделите, обучение за укрепване на административния капацитет, вкл. за комуникации
при кризисни ситуации.
• Мерки за подобряване на административния капацитет за формиране и
прилагане на политиката в областта на опазване на морската околна среда и
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интегрирането й с други политики (напр. политиките, отнасящи се до морската Натура
2000, борбата с климатичните промени, др.).
• Мерки за подобряване на управленския капацитет за формиране и прилагане на
политиката във ВиК сектора
• Подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на
информираността на населението и заинтересовани страни относно актуални теми за
управление на водите, вкл. изготвяне на информационни материали (справочници,
брошури, карти и др.) за тази цел; Дейности за укрепване и повишаване на капацитета
на компетентните органи, отговорни за управление на водите, вкл. дейности, свързани с
обмяна на опит, добри практики и сътрудничество, включително (но не само) изготвяне
на необходимите обучителни планове и материали
Бенефициенти: институции/звена/структури, отговорни за формиране, прилагане и
изпълнение на ПОС и ПИК; общини (за разработване на Общински програми в сектор
„околна среда“ и „изменение на климата“).
Б. Дейности към инвестиционен приоритет 11) към ТЦ 11 (ЕФРР): повишаване на
институционалния капацитет и ефективна публична администрация посредством
укрепване на институционалния капацитет и ефективната публична администрация и
обществените услуги, свързани с изпълнението на ЕФРР, в подкрепа на действията по
отношение на институционалния капацитет и на ефективната публична администрация,
подпомагани от ЕСФ.
1. Дейности за подпомагане управлението на отпадъците
• Разработване
на
нови
и/или
актуализация
на
съществуващи
нормативни/стратегически/програмни документи (вкл. планове и програми) и на
съответните допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и
др.)
• Подобряване на наличната система (в рамките на структурите на МОСВ) за
водене, предоставяне, анализиране, обработване и обобщаване на данни и информация
за отпадъците във връзка с приемането на новия Закон за управление на отпадъците от
2012 г.
• Мерки за подпомагане формирането и прилагането на политики в областта на
управление на отпадъците, като напр. (но не само):
o Изготвяне на система за определяне на такса битови отпадъци отпадъците,
на базата на количеството генерирани отпадъци, а не на база данъчна оценка на
имотите;
o Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически
документи за управление на отпадъците (национални стратегии, планове за управление
на различни потоци битови отпадъци, други допълващи документи (ръководства,
методически указания, проучвания и др.).
o Подготовка на планове, програми, анализи и др. (напр. планове за
изпълнение на директиви);
o Подобряване на наличната система за водене и предоставяне на
информация за дейностите по отпадъците, съгласно законодателните изисквания
(национални и на ЕС).
•

Мерки, свързани с провеждане на проучвания, анализи, оценки за нуждите на
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управлението на сектор „отпадъци“;
• Подготовка и провеждане на специфични програми за обучение (вкл. семинари)
относно управлението на отпадъците, с цел укрепване на административния капацитет
и подкрепа за правилно прилагане на изискванията за управление на отпадъците,
включително (но не само) изготвяне на необходимите обучителни планове и
материали;
• Подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на
информираността на населението и заинтересовани страни относно актуални теми за
управление на отпадъците, вкл. изготвяне на информационни материали (справочници,
брошури, карти и др.) за тази цел;
• Дейности, свързани с провеждане на информационни кампании и осигуряване
на публичност и информираност на обществеността във връзка с управлението на
отпадъците
• Дейности за укрепване и повишаване на капацитета на компетентните органи,
отговорни за управление на отпадъците на национално ниво, вкл. дейности, свързани с
обмяна на опит, добри практики и сътрудничество, включително (но не само) изготвяне
на необходимите обучителни планове и материали.
Бенефициенти: институции/звена/структури, отговорни за формиране, прилагане и
изпълнение на ПОС и ПИК; общини (за разработване на Общински програми в сектор
„околна среда“ и „изменение на климата“).
2. Дейности за подпомагане политиката в областта по опазване на биологичното
разнообразие и НАТУРА 2000, включително (но не само):
• Разработване
на
нови
и/или
актуализация
на
съществуващи
нормативни/стратегически/програмни документи (вкл. планове и програми) и на
съответните допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и
др.), напр. (но не само):
o Разработване/актуализиране на национални документи в изпълнение на
Стратегията на ЕС за опазване на биологичното разнообразие до 2020 г.
o Разработване на документи, необходими във връзка със създаването и
функционирането на структури, отговорни за ЗЗ от мрежата НАТУРА 2000
• Подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на
информираността на населението и заинтересовани страни относно актуални теми за
опазване на биологичното разнообразие и НАТУРА 2000, вкл. изготвяне на
информационни материали (справочници, брошури, карти и др.) за тази цел;
• Дейности за укрепване и повишаване на капацитета на компетентните органи,
отговорни за опазване на биологичното разнообразие и НАТУРА 2000, вкл. дейности,
свързани с обмяна на опит, добри практики и сътрудничество, включително (но не
само) изготвяне на необходимите обучителни планове и материали.
Бенефициенти: институции/звена/структури, отговорни за формиране, прилагане и
изпълнение на ПОС и ПИК; общини (за разработване на Общински програми в сектор
„околна среда“ и „изменение на климата“).
3. Дейности за подпомагане други ПОС и ПИК, които ще допринесат за
ефективното изпълнение на СП и останалите ОПи, съгл. Насоките за интегриране
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на ПОС и ПИК
• Осигуряване на техническо, лабораторно и/или друго специализирано
оборудване и разработване/актуализиране и/или внедряване на информационни
системи, изисквани съгласно действащото законодателство или други ангажименти и
необходими за ефективното изпълнение на политиката по околна среда и политиката
по изменение на климата.
• Дейности за укрепване и повишаване на капацитета на компетентните органи,
отговорни за формиране и прилагане на ПОС и ПИК, вкл. дейности, свързани с обмяна
на опит, добри практики и сътрудничество, включително (но не само) изготвяне на
необходимите обучителни планове и материали.
• Подготовка и провеждане на специфични програми за обучение във връзка с
формиране и прилагане на ПОС и ПИК, включително (но не само) изготвяне на
необходимите обучителни планове и материали.
• Разработване
на
нови
и/или
актуализация
на
съществуващи
нормативни/стратегически/програмни документи и на съответните допълващи
документи (ръководства, методически указания, проучвания и др.), както и дейности,
свързани с провеждане на проучвания, анализи, оценки.
• Мерки за осигуряване на техническа помощ, подпомагане и подкрепа при
разработване на проекти
Бенефициенти: институции/звена/структури, отговорни за формиране, прилагане и
изпълнение на ПОС и ПИК; общини (за разработване на Общински програми в сектор
„околна среда“ и „изменение на климата“)
4. Дейности, насочени към насърчаване на устойчивото развитие, включително в
градска среда
• Мерки, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел
събиране, синтезиране и разпространяване на нови, нетрадиционни успешни мерки при
изпълнение на проекти за прилагане на политики по околна среда и изменение на
климата;
• Мерки, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел
събиране, синтезиране и разпространяване на добри практики при прилагане на
политики по околна среда и изменение на климата;
• Мерки, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел
събиране, синтезиране и разпространяване на трудностите, произтекли при изпълнение
на проектите и работещи подходи за справяне или смекчаване с тях, при прилагане на
политики по околна среда и изменение на климата;
• Мерки, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел
събиране, синтезиране и разпространяване на информация за успешно въведени нови
управленчески подходи при прилагане на политики по околна среда и изменение на
климата.
Бенефициенти: институции/звена/структури, отговорни за формиране, прилагане и
изпълнение на ПОС и ПИК; физически и юридически лица
Основни целеви групи: МОСВ (дирекция „КВЕСМС“, дирекция „ПОС“), басейнови
дирекции, ИАОС, РИОСВ, други министерства (МО, МВР, МЗХ, МЗ, МТСИТ, МРР,
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МИЕТ), НИМХ, НЕК, областни управители, общини, населението в страната.

2.A.2.2. The guiding principles for the selection of operations (Article 87 (2) (b)
(iii)CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx.1 page]
This section should include a brief description of:
•

The principles applied to ensure the selection of quality operations
contributing to the delivery of the specific objectives and achievement of the
result. The CPR requires this description for each investment priority, but
where this description is the same for several investment priorities, a crossreference may be used to avoid repetition.
Всички операции, финансирани със средства от Европейските структурни и
инвестиционни фондове в рамките на приоритетната ос, ще са съобразени с
европейското и национално законодателство в областта на околната среда. При
избора на операции освен основните хоризонтални принципи – законност,
партньорство, прозрачност и публичност, ще се спазват и следните принципи:
• Финансиране, основано на нуждите – ще се финансират приоритетно
проекти, с изпълнението на които ще се постигне оптимизиране на
законодателството и/или по-голяма ефективност и ефикасност при изпълнение на
политиките за опазване на околната среда и изменение на климата във връзка с
изпълнението на СП и ОПи.
• Устойчиво развитие – ще се финансират проекти, чието изпълнение ще
допринесе за подобряване на околната среда.
2.A.2.3 The planned use of financial instruments (Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
[a maximum of 7000 characters with spaces =approx. 2 pages]
Where it is envisaged to use financial instruments, this section should include a description of
the planned financial instruments. It should outline the planned scope for the use of financial
instruments and the intentions of the Member State in this regard. As financial instruments
can be set-up in mid-period, and the ex-ante assessment required for each instrument is not
necessarily completed at the time of submission of the operational programme, the
description should be clear on where the use of financial instruments is definite (e.g. has been
already subject to ex-ante assessment and instrument is being set up) and where it is under
consideration or planned.
NB: Where appropriate, this section should indicate that the entire priority axis will be
implemented solely:
• through financial instruments within the meaning of Article 32 (which allows an
increase in the EU co-financing rate of the EU co-financing rate by 10% as set out in
Article 110 (5) of the CPR); or
• through financial instruments set up at Union level and referred to in Article 33(1)a
(which allows increasing the EU co-financing rate up to 100%).
Не се предвижда използване на финансови инструменти по тази приоритетна ос.
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2.A.2.4 The planned use of major projects (Article 87 (2) (b) (iii)CPR)
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx.1 page ]
A description of how the major projects to be supported will contribute to the specific
objectives corresponding to this investment priority. Where no major projects are planned,
the Member State should indicate this here.
Each operational programme will include a list of major projects planned to be implemented,
which are linked to priority axes and investment priorities under section 13.
НЕ СЕ ПЛАНИРА.

2.A.2.5 Output indicators (by investment priority and by category of region) (Table
5) (Article 87 (2) (b) (iv) CPR)
Output indicators are required by category of region for each investment priority. Outputs
relate to the operations supported. The indicators should measure outputs of a majority of the
interventions supported under the investment priority and thus enable an assessment of
progress of implementation. These data sets can be used as a basis to assess progress towards
achieving the specific objectives.

Table 5: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ESF and
the CF (by investment priority, broken down by category of region for the ERDF and
the ESF)
ID

Indicator (name of
indicator)

Measurement
unit

Fund

Categor
y of
region

Target
value
(2022)47

Source
of data

Frequency
of
reporting

Инвестиционен приоритет е) към ТЦ 11 (КФ): повишаване на институционалния капацитет и
ефективна публична администрация посредством укрепване на институционалния капацитет и
ефективната публична администрация и обществените услуги, свързани с изпълнението на КФ.

Инвестиционен приоритет 11) към ТЦ 11 (ЕФРР): повишаване на институционалния капацитет и
ефективна публична администрация посредством укрепване на институционалния капацитет и
ефективната публична администрация и обществените услуги, свързани с изпълнението на ЕФРР, в
подкрепа на действията по отношение на институционалния капацитет и на ефективната публична
администрация , подпомагани от ЕСФ.

47

For the ESF, this list includes those common output indicators for which a target value has been set.
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2.A.3. Specific provisions for the ESF 48, where applicable (by priority axis, broken
down by category of region, where relevant): social innovation, transnational
cooperation and the contribution of the ESF to thematic objectives 1-749.
НЕПРИЛОЖИМО
[a maximum of 10500 characters with spaces – approx. 3 pages ]
Description of the contribution of the planned actions of the priority axis to:
– social innovation (if not covered by a dedicated priority axis50);
– transnational cooperation (if not covered by a dedicated priority axis51).
– thematic objectives set out in in Articles 9(1) to (7) CPR.
Identification of:
•

the themes for social innovation52, in particular with the aim of testing and scaling up
innovative solutions to address social needs.

•

a non-exhaustive list of themes for transnational cooperation including the planned
actions and the stakeholders to be involved.

•

This section should also set out whether and how the types of actions supported
contribute to the thematic objectives in Articles 9(1) to 9(7) CPR.

2.A.4. Performance framework (Article 87 (2) (b) (v))
An identification of implementation steps and financial and output and, where appropriate,
results indicators53 to act as milestones and targets for the performance framework in
accordance with Article 19(1) and Annex (xx) (Table 6) (by priority axis, broken down by

48
49

In accordance with Art. 11 (3) (b) of the ESF Regulation.
As set out in Article 9 (1)-9 (7) of the CPR.

50

In case there is a specific priority axis on social innovation, the description of the priority axis has to
correspond to the description set out in section 3.
51
In case there is a specific priority axis on transnational cooperation, the description of the priority axis has to
correspond to the description set out in section 3.
52
In accordance with Art. 9 ESF Regulation.
53
The compromise text on Article 87 does not refer to result indicators in the context of the performance
framework. However, according to the draft compromise text of the annex of the CPR setting out
requirements for the performance framework, result indicators are included in the performance framework.
On the basis of the compromise text on Article 20 of the CPR, result indicators included in the performance
framework shall not be taken into account for the purposes of Article 20(3) and Article 20(4) CPR.
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Fund and category of region, where a priority axis covers more than one Fund or category of
region).
Specific guidance will be available of the set-up of the performance framework and the use of
different types of indicators for this purpose54.
The indicators used for the performance framework are in most cases likely to be a sub-set of
the indicators defined for the priority axes, possibly at an aggregate level (if the same
indicator is used for multiple investment priorities within the priority axis). The exception to
this is the use of "key implementation steps", which are not part of the general indicator
system and financial indicators.
Key implementation steps indicate progress in the implementation processes, e.g. preparation
of major projects, launch of tendering procedures for key operations, launch of support
schemes etc. Such key implementation steps can be used as milestones in circumstances where
the early stage of implementation does not allow the use of output or result indicators. In such
cases, measurement units are not always used, hence measurement units are listed as "where
appropriate".
Annex x CPR on the performance framework requires the indicators used in the performance
framework to be "closely linked" to the policy interventions supported. They are required to
be relevant, capturing essential information on the progress of a priority axis. Therefore the
indicators and implementation steps chosen should be representative of the priority axis i.e.
reflect the implementation, outputs and, where appropriate, results of the majority of
interventions undertaken under that priority axis. The last column of the performance
framework table provides a possibility to explain this, where this is not evident from the
description of the priority axes.
Table 6: The performance framework of the priority axis (by fund and category of
region)
Implementation
step,
financial,
output or result
indicator

Measurement
unit,
where
appropriate

Fund

Category of
region

Milestone
for 2018

Final
target
(2022)

Source
of data

Explanation
of
the
relevance of
the indicator,
where
appropriate

In addition qualitative information on the set-up of the performance framework may be
added. [a maximum of 7000 characters with spaces= approx. 2 pages]

2.A.5. Categories of intervention (Article 87 (2) (b) (vi))

54

The performance reserve and its implementation arrangements are still subject to negotiation between the
Council and the European Parliament. Depending on the agreement achieved, adjustment of this section and
in the related guidance may be necessary.
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Categories of intervention based on a nomenclature adopted by the Commission, and an
indicative breakdown of the Union support (Tables 7-12).
The categories of intervention are based on a nomenclature adopted by the Commission,
which is planned to include 6 dimensions common for the Funds, an additional (7th)
dimension for the ESF and (8th) for the ERDF and the Cohesion Fund.
•

The first 5 dimensions correspond to those used for the period 2007-2013 and set out
in Annex II of the Commission Regulation 1828/2006, albeit changes in certain
categories and codes will be made.

•

The additional common dimension covers "territorial delivery mechanisms" allowing
the analysis of the use of community-led local development, ITIs, and integrated
approaches to sustainable urban development.

•

The dimension for the "ESF secondary theme" aims to capture the contribution of the
ESF operations to the thematic objectives set out in Articles 9 (1)-(7) CPR.

•

The additional dimension proposed for the ERDF and the Cohesion Fund aims to
track the allocation of Union support to each thematic objectives (where priority axes
cover multiple thematic objectives) and thus to the Union strategy for smart,
sustainable and inclusive growth.

NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section (categories of intervention) is not
subject to the Commission decision approving the operational programme and remains
under the responsibility of the Member State.

Tables 7-12: Categories of intervention
Separate tables by category of region/Fund if the priority axis covers more than one category
or Fund. For the purposes of categorisation YEI (specific allocation and the matching ESF
support) is considered equivalent to a separate Fund but the data for the YEI does not need to
be broken down by category of region.
Category of region and Fund
E.g. ERDF: Less developed regions
Table 7:
Dimension 1
Intervention
field

Code

55

€
amount

Table 8:
Dimension 2
Form of finance

Code

€
amount

Table 9:
Dimension 3
Territory

Code

€
amount

Table 10:
Dimension 6
Territorial
delivery
mechanisms
Code

€
amount

Table 11:
Dimension 7
ESF secondary
theme55
(ESF only)
Code €
amount

Table 12:
Dimension 8
Thematic
objective
(ERDF/CF)
Code

€
amount

This aims, inter alia, at obtaining quantified information on the contribution of the ESF to the thematic
objectives referred to in Art. 9(1) to (7) CPR.
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For the remaining dimensions of categorisation, data is requested for information
purposes through electronic data exchange system during implementation.

2.A.6. Where appropriate, a summary of the planned use of technical assistance
including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of
authorities involved in the management and control of the programmes and
beneficiaries (by priority axis) (Article 87 (2) (b) (vii))
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 page)]
This section should be included in the description of the priority axis, where appropriate,
to identify specific gaps in the administrative capacity of specific authorities or specific
beneficiaries who implement this priority axis. It should set out specific actions to be
supported from technical assistance to reinforce the administrative capacity of
authorities and beneficiaries to ensure an effective implementation of the priority axis as
well as the level of the available resources. Therefore this section is dedicated to the
actions which are specific and limited to improving the implementation capacity related
to a single priority axis.
Where the use of technical assistance for the purpose of developing the administrative
capacity of authorities and beneficiaries does not involve any specific actions linked to
the priority axis concerned, this section does not need to be filled in.
The content of this section should not overlap with the description of the priority axis for
technical assistance or the specific operational programme for technical assistance.
В приоритетната ос са предвидени мерки за подпомагане подготовката на проекти.

Section 2.B. A description of the priority axes for technical assistance (Article 87 (2) (c)
CPR)
The following information should be provided by priority axis and, where indicated,
broken down by specific objective (Article 87 (2) (c)). There are no corresponding
thematic objectives or investment priorities for technical assistance.
Technical assistance priority axes are mono-fund and as a general rule should cover a
single category of region.
However, Article 87 (1) CPR sets out that, where appropriate, and in order to increase
the impact and effectiveness in a thematically coherent integrated approach, it is possible
to set up a priority axis covering more than one category of regions.
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PRIORITY AXES 5: (TITLE) ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

2.B.0. Where applicable, an explanation for the establishment of a priority axis covering
more than one category of region (Article 87 (1) CPR)
[a maximum of 2000 characters with spaces= approx. 0.5 pages]
This is required only in case the operational programme uses the possibility provided by
Article 87 (1) CPR to set up a priority axis covering more than one category of region. The
aim of this section is to explain and substantiate how the chosen set-up of the priority axis
contributes to an increase in the impact and the effectiveness of cohesion policy to contribute
to the Europe 2020 strategy and why a simpler set-up of an axis or axes covering a single
category of region, would constitute a less effective choice.
Article 109 of the CPR sets out that technical assistance priority axes are mono-fund.
However, technical assistance from any of the Funds can be used to support activities related
to any other of the Funds, within limits set out in Article 109 of the CPR.
НЕПРИЛОЖИМО

2.B.1. Specific objectives and expected results ( Article 87 (2) (c) (i) –(ii))
SPECIFIC OBJECTIVE: (specific objective as defined by the Member State/region)
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Ефективно управление и изпълнение на ОПОС при широка
публична подкрепа
[a maximum of 500 characters with spaces]
С изпълнение на дейностите от приоритетна ос 5 „Техническа помощ” ще бъдат
постигнати следните резултати:
1. Ще бъде укрепен и повишен капацитетът на структурите, ангажирани в
управлението и изпълнението на програмата, както и на Комитета за наблюдение и
различните под-комитети и работни групи в рамките на програмата.
2. Ще бъде осигурена адекватна информация по отношение на основните аспекти,
свързани с изпълнението на програмата. Ще бъде гарантирано популяризиране на
оперативната програма сред бенефициентите на програмата и широката общественост.
3. Ще бъде осигурена подкрепа за приключване на оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“
•

The results, which the Member State seeks to achieve with EU support, with regard to
the reference situation in the programme area, where necessary to complement the
analysis in section 2.

[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 page]
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The description of the expected results is required only where the Union support to the
priority axis or axes for technical assistance in an operational programme exceeds EUR
15 million.
Приоритетната ос ще осигури ефективното управление и изпълнение на ОП чрез
укрепване и повишаване капацитета на структурите, отговорни за усвояване на
средствата от ЕС в сектора, както и чрез осигуряване на широка публична
подкрепа на програмата.
Техническата помощ в рамките на ОП ще осигури необходимата подкрепа за
управлението на програмата, нейното изпълнение, мониторинг, контрол и оценка,
както и за мерки за публичност и популяризиране, за обмяна на опит и изграждане
на капацитет. Всички дейности, свързани с ефективното администриране на ОП
(подготовка, управление, мониторинг, контрол и оценка) трябва да са в
съответствие с Общия Регламент за програмен период 2014 – 2020 г. Предвиденото
финансиране ще подкрепя укрепването и повишаването на съществуващия
капацитет в страната в рамките на структурите, включени в управлението и
изпълнението на оперативната програма.
Основните цели на приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „Околна среда
2014 - 2020 г.” са:
1

Подкрепа за управлението и изпълнението на ОП „Околна среда 2014 - 2020
г.”, посредством укрепване и повишаване на капацитета на отговорните
структури и на Комитета за наблюдение.

2

Гарантиране на популяризирането на оперативната програма сред
бенефициентите на програмата и широката общественост и осигуряване на
адекватна информация по отношение основните аспекти, свързани с
управлението и изпълнението на програмата.

Дейностите са дефинирани въз основа на натрупания опит от 2007-2013 г. Найголям процент от финансовия ресурс е бил насочен към осигуряване на
техническото обезпечаване на управлението на ОПОС (27%), следван от дейности
по изпълнение на ПОС и ПИК, свързани с програмиране за периода 2014-2020
(14%), изпълнение на дейности по информация и публичност (13%), дейности във
връзка с подпомагане изпълнението на програмата (8%), изграждане на капацитет
на звената ангажирани с управлението и изпълнението на програмата (7%). В
допълнение са одобрени група мерки във връзка с укрепване капацитета на ИАОС
във връзка с ангажиментите й за мониторинг на компонентите на околната среда
(31%). Този опит показва необходимостта от дефиниране на отделни категории
дейности – във връзка с управлението и изпълнението на ОПОС и във връзка с
укрепване на капацитета за изпълнение на ПОС и ПИК, необходим за усвояването
на средствата от ЕСИФ. За дейностите в техническата помощ се предвижда
разработване на стратегически план, съгласно който ще се възприеме
стратегически, а не проектно-ориентиран подход.

2.B.2. The list of result indicators (only where the Union support to technical assistance
in the operational programme exceeds EUR 15 million)
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Table 13: Result indicators for ERDF/CF/ESF (by specific objective) (Article 87.2(c)(ii))
ID

Indicator

Measurement Unit

Baseline
Value

Baseline
Year

Target
Value56
(2022)

Успешно изпълнена
Комуникационна
стратегия

Удовлетвореност на
всички
заинтересовани страни
от изпълнението на
Комуникационна
стратегия

0

2014

Висока

Повишен капацитет
на структурите,
отговорни за
управлението и
изпълнението на
ОПОС

Функциониращи
системи за управление
и контрол

057

2014

258

Повишен капацитет
на бенефициентите

Процент успешно
приключили проекти

0%

2014

80%

Source
of Data

Frequency
of
reporting

2.B.3. Actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives
(by priority axis) (Article 87 (2) (c) (i) –(ii) CPR)
2.B.3.1. A description of actions to be supported and their expected contribution to
the specific objectives - Article 87 (2) (c) (iii) CPR
[a maximum of 7000 characters with spaces=approximately 2 pages]
This section should include a description of actions to be supported and describe the link
between the outputs generated by these actions and the specific objectives/ results
sought.
1. Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за
управлението и изпълнението на ОП
•

Организация и провеждане на срещите на Комитета за наблюдение на ОП

• Събиране и анализиране на данни за изпълнението на програмата във
връзка с мониторинга и докладването по ОП.
• Финансиране на необходимите човешки ресурси, ангажирани изключително
с изпълнението на стриктно посочени задачи за управлението, изпълнението,
мониторинга, оценката, осигуряването на информация и публичност, контрола и
одита на ОП (в съответствие с разработените национални правила)
•

Извършване на одит и контрол на ОП и други разходи, свързани с тях (напр.

56

The target values can be qualitative or quantitative.
Няма разработени Комуникационна стратегия и СУК на ОПОС 2014-2020 към момента на стартиране
на програмата
58
Съгл. констатациите от проведените системни одити на СУК 2007-2013 г. – работи, но са необходими
някои подобрения
57

79/138

OPE version 2
разходи, свързани с проверки на място по операциите, изпълнявани в рамките на
ОП)
• Осигуряване на необходимото оборудване за управлението и изпълнението
на ОП
• Подготовка, организиране и провеждане на обучения за Управляващия
орган на оперативната програма и членовете на Комитета за наблюдение с оглед
укрепване и/или повишаване на капацитета им
• Извършване на проучвания, подготовка на експертни доклади,
статистически анализи, тестове и оценки, включително такива от общ характер,
свързани с начина на управление на ОП, както и наемане на външна експертна
помощ за подобряване системата за управление и изпълнение на ОП, а също и за
подготовка на програмните документи за следващия програмен период
• Подкрепа за изпълнението на проекти по приоритетни оси 1, 2, 3 и 4,
включително (но не само) осигуряване на обучения за бенефициентите/ звената за
управление по съответната приоритетна ос с оглед укрепване и/или повишаване на
капацитета им за провеждане на тръжни процедури, договаряне, точно изпълнение
и управление на одобрените проекти, както и по-нататъшна правилна експлоатация
и поддръжка на придобитите активи.
• Извършване на оценки на ОП
2. Дейности, насочени към „затваряне“ на програмния период 2007 – 2013 г.
• Осигуряване на външна експертна помощ по изготвяне на необходимия
пакет документи, съгл. изискванията на ЕК.
• Извършване при необходимост на допълнителни външни анализи, одити,
проверки
• Работни срещи (в рамките на ЕС) във връзка с приключване на програмния
период – командировки, посещения на чуждестранни експерти, представители на
други ДЧ, представители на ЕК.
• Оказване на методическа и експертна подкрепа по отношение затваряне на
нередностите.
• Провеждане на голямо информационно събитие във връзка със затваряне на
ОПОС 2007 – 2013 г.
3. Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за
публичност и популяризиране на ОП
• Подготовка, организиране и изпълнение на Комуникационна стратегия за
ОП, включително предвидените дейности за информация и публичност, както и за
разпространение на програмата
• Създаване и поддържане на интернет страница за ОП, информираща
потенциалните бенефициенти за наличната помощ по програмата и резултатите от
нейното изпълнение
• Подготовка, превод и разпространение на официални документи, свързани с
цялостното управление и изпълнение на ОП
Бенефициенти: Управляващият орган; бенефициенти, идентифицирани в рамките
на приоритетни оси 1, 2 и 3; структури, отговорни за управлението, изпълнението
на ОПОС, както и такива, отговорни за приключване на програмния период 20072013 г.
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2.B.3.2 Output indicators expected to contribute to results (by priority axis) (Table
13) (Article 87 (2) (c) (iv) CPR)
Table 13: Output indicators for the ERDF, the ESF and the CF (by priority axis)
ID

Indicator (name of
indicator)59

Measurement unit

Target value (2022)60

Source of data

(optional)

(values)

2.B.4. Categories of intervention (Article 87 (2) (c) (v)) (by priority axis)
The corresponding categories of intervention based on a nomenclature adopted by the
Commission, and an indicative breakdown of the Union support.
NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section (categories of intervention) is not subject
to the Commission decision approving the operational programme and remains under the
responsibility of the Member State.

Tables 14-16: Categories of intervention

Code

Table 14: Dimension 1

Table 15: Dimension 2

Table 16: Dimension 3

Intervention field

Form of finance

Territory

€ amount

Code

€
amount

Code

€ amount

For the remaining dimensions of categorisation data is requested for information purposes
through electronic data exchange system during implementation.

59

For the ESF, this list includes all those common output indicators for which targets have been set and all
programme specific output indicators

60

Target values for output indicators under technical assistance are optional.
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SECTION 3. THE

FINANCING PLAN OF THE OPERATIONAL PROGRAMME

(ARTICLE 87 (2)

(D))

3.1 A table specifying for each year, in accordance with Articles 53, 110 and 111 of the
CPR, the amount of the total financial appropriation envisaged for the support from
each of the Funds (EUR) (Article 87 (d) (i) CPR)

Table 17
Category of region

2014

2015

2016

2017

ERDF
In less
regions

2018

2019

2020

Total
(1)

developed

ERDF

(2)

In transition regions
ERDF

(3)

In more developed
regions
ERDF Total

(4)

ESF In less developed
regions

(5)

ESF

(6)

In transition regions
ESF

(7)

In more developed
regions
ESF Total

(8)

Youth Employment
Initiative:

(8 ii)

Cohesion Fund

(9)

Total

(10)
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3.2.A Financial plan of the operational programme specifying, for the whole programming period, for the operational programme and for each
priority axis, the amount of the total financial appropriation of the support from each of the Funds and the national co-financing. (EUR) (Table
18) (Article 87 (d) (ii) CPR)
1. The financial table should set out the financial plan of the operational programme by priority axis.
2. Where the priority axis covers more than one category of region, the data for the Union funding and the national counterpart should be broken
down by category of region with a separate co-financing rate within the priority axis for each category of region.
3. The EIB contribution should be presented at the level of the priority axis.

Table 18a: Financial plan of the operational programme
Fund
61

Category
region

of

Basis for the calculation of the
Union support

Union support (a)

National
counterpart

Indicative breakdown of the national
counterpart

Total
funding

Co-financing
rate

(e) = (a) +
(b)

(f)
(2)

For
information

(Total eligible cost or public
eligible cost)

(b) = (c) + (d))

National
funding
(c)

61

Public

National
funding (1)

private

= (a)/(e)

EIB
tions

contribu-

(d)

The YEI (special allocation and the matching ESF support) should be considered as a separate Fund and should appear on a separate line even if it is part of a priority axis (as set out
in Art. 15 vii ESF Regulation).
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Priority
axis 1

ERDF

Priority
axis 2

ESF

YEI

Priority
axes 3

CF

NA

Total

ERDF

Less developed

Must equal total (1) in
table 17

Total

ERDF

Transition

Must equal total (2) in
table 17

Total

ERDF

More developed

Must equal total (3) in
table 17

Total

ESF

Less developed

Must equal total (5) in
table 17

Total

ESF

Transition

Must equal total (6) in
table 17

Total

ESF

More developed

Must equal total (7) in
table 17

Total

YEI

Must equal total (8ii) in
table 17
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Total

CF

NA

Must equal Total

Grand total

Must equal total (10) in
table 17

(1) To be completed only when priority axes are expressed in total costs.
(2) This rate may be rounded to the nearest whole number in the table. The precise rate used to reimburse payments is the ratio (f).

Table 18 B: The division of the allocation of the priority axis (or part of a priority axis) dedicated to the Youth Employment Initiative between
ESF and the YEI specific allocation, and between different categories of regions for the ESF
Fund62

Category of region

Basis for the calculation of the
Union support

Union
support (a)

National
counterpart

Indicative breakdown of the national
counterpart

Total
funding

Co-financing
rate

(e) = (a) +
(b)

(f) = (a)/(e)
(2)

For
information

(Total eligible
eligible cost)

1

YEI specific allocation

NA

2

ESF matching support

less developed

3

ESF matching support

transition

62

cost

or

public

(b) = (c) + (d))

0

National Public
funding

National
private
funding (1)

(c)

(d)

0

0

EIB
tions

contribu-

100%

The YEI (specific allocation and matching ESF support) is considered a Fund and should appear on one separate line even if it is part of a priority axis. To be included in this table in
accordance with Art. 15 vii ESF Regulation.
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4

ESF matching support

more developed

5
.

TOTAL: YEI [part of ]
priority axis

[Must equal [part of
priority axis 3]

Sum (1:4)

6
.

Ratio between ESF and the specific
allocation for YEI

sum(2:4)/1

7
.

Ratio of ESF by category of region:
less developed regions

2/sum(2:4)

8
.

Ratio of ESF by category of region:
transition regions

3/sum(2:4)

9
.

Ratio of ESF by category of region:
more developed regions

4/sum(2:4)

Sum (1:4)
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Table 18C Breakdown of the financial plan of the operational programme by priority axis, Fund, category of region and thematic objective for
the ERDF, ESF and the Cohesion Fund (Table 18b) (Article 87 (d) (ii) CPR)
This breakdown is required in order to fulfil the requirement set out under Article 87 (2) (d) (ii) CPR to specify for priority axes, which combine
investment priorities from different thematic objectives, the amount of total financial appropriation from the ERDF, ESF and CF and the national cofinancing for each of the corresponding thematic objectives. Where each priority axes corresponds to a single thematic objective, this table will not
require a breakdown below the level of a priority axis.

Priority axis
Priority axis 1

Fund63

Category of region

Thematic objective
Thematic
objective 1
Thematic
objective 2

Priority axis 2

Thematic
objective 3

TOTAL

63

For the purposes of this table the YEI (specific allocation and the matching ESF support) is considered a Fund.
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Table 19: The indicative amount of support to be used for climate change objectives (Article 24 (5) CPR)
This table is generated automatically by SFC based on categorisation tables included under each of the priority axes.
The information provided in this table is based on uniform conditions on the implementation of a methodology to each of the ESI Funds adopted by the
Commission based on Article 8 of the CPR.

Priority axis

The indicative amount of support to be used
for climate change objectives (EUR)

1.
Total
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SECTION 4. INTEGRATED

APPROACH TO TERRITORIAL DEVELOPMENT

- ARTICLE

87(3) CPR

A description of the integrated approach to territorial development, taking into account
the content and objectives of the operational programme and having regard to the
Partnership Agreement, and showing how it contributes to the accomplishment of the
programme objectives and expected results.
[a maximum of 3 500 characters with spaces= approx. 1 page]
A description of the approach to territorial development outlining:
•

The main territorial development needs and bottlenecks to be addressed, and
main territorial development potentials, with reference to section 2, where
appropriate and the means to achieve an integrated approach at regional and
sub-regional level, where necessary to complement the Partnership
Agreement. Where the Partnership Agreement is comprehensive and the
programme does not have a specific territorial considerations (which can be
the case especially where all programmes are prepared at the national level),
the repetition of the Partnership Agreement is not necessary.

•

The contribution of the territorial approach to the specific objectives and
expected results of the operational programme.
In case of operational programmes dedicated to technical assistance, this
section should outline the support provided through this programme to the
integrated territorial approach set out in the Partnership Agreement.

Териториалният обхват на ОПОС 2014–2020 г. е територията на цялата страната –
всички региони (NUTS II), които са категоризирани като по-слаборазвити региони
(less developed regions). В страната се разработват Регионални планове за развитие
на районите за планиране. В тях ясно се очертават различията в заетостта,
доходите и изградената инфраструктура, в резултат на разнообразните природни
условия, вече изградените социално-икономически структури, както и динамиката
на развитие на отделните териториално-административни единици. Съгласно
Становището на службите на Комисията относно разработването на споразумение
за партньорство и програми в България за периода 2014—2020 г. Северозападният
регион за планиране е най-бедният в ЕС с БВП на глава от населението само 27 %
от средния за ЕС (Евростат 2009). Неговият План за развитие показва, че въпреки
че през него преминават два от трансевропейските транспортни коридори, районът
е изключително слабо развит в социално-икономическо отношение.
През 2014-2020 г. регионалната политика ще бъде насочена към корекция на
процесите на развитие на районите на страната с оглед преодоляване на
изоставането в развитието им, решаване на проблеми от социално-икономически и
инфраструктурен характер, както и към разкриване на капацитета на местния
потенциал за развитие и подобряване пазарната устойчивост на местните
икономически субекти.
В тази връзка ОПОС 2014-2020 г. планира насърчаване активността на
потенциалните бенефициенти при подготовката и изпълнението на проекти в послабо развитите региони в страната, както по райони за планиране, така и на по89/138
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ниско NUTS ниво. Подобна подкрепа се предвижда да се извършва чрез
използване на подходящи критерии на ниво подбор на проекти, аналогично на
метода за насърчаване на проекти, които допринасят за изпълнение на целите на
определени Стратегии на ниво ЕС.

4.1 *Where appropriate, the approach to the use of community led local
development instruments and the principles for identifying the areas where it
will be implemented
[a maximum of 7000 characters with spaces= approx. 2 pages]
A description outlining:
•

Where the Member States plans to use the community-led local development
approach, a description of:
− the principles for the identification of the areas in which community led local
development will be implemented in line with the Partnership Agreement;
− the principles for the selection, approval and funding of community-led local
development strategies and local development groups under Article 29(2-5) of
Regulation (EU) No [CPR].

The description should focus on the role of community-led local development under the
particular operational programme, avoiding duplication of information included in the
Partnership Agreement. Hence, where the Partnership Agreement is comprehensive this
section may include cross-references to the Partnership Agreement.
Community-led local development is optional for the ERDF and the ESF, therefore filling
in this section is not mandatory, where no community-led local development is planned
under the operational programme. This section is generally not relevant for operational
programmes dedicated to technical assistance. Where actions are envisaged under such
operational programmes specifically to support the implementation of community-led
local development, it should be indicated.
ОПОС 2014-2020 г. предвижда прилагане на подхода „водено от общността местно
развитие“ чрез сформиране на местни инициативни групи (МИГ), съставени от
представители на публичния и частен местен социално-икономически интерес, в
лицето на представители на местната (и ако е необходимо централна) власт,
бизнеса, неправителствения сектор и др. заинтересовани страни. На базата на
съществуващия опит в страната за периода 2007-2013 г., участващите страни
заявяват категоричната си подкрепа в посока продължаване и надграждане на
прилагането на подобен подход. Очевидно е предимството на подхода „отдолунагоре“, предвид факта, че местните публични и частни организации познават в
най-голяма степен и детайлност, както предизвикателствата, така и предимствата в
съответната територия.
Използването на МИГове в процеса на изпълнение на ОПОС 2014-2020 ще
гарантира целенасоченост на инвестициите в съответствие с приоритетите на
национално ниво чрез разработване и изпълнение на Стратегии за местно развитие.
Тези групи ще осигуряват подкрепа при подбора/изпълнението на проекти във
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връзка с НАТУРА 2000, при условие, че заложените дейности допринасят за
опазването на зоните и подобряване на природозащитния статус, с цел гарантиране
изпълнението на мерките, заложени в Националната приоритетна рамка за
действие по НАТУРА 2000. Предвижда се мултифондово финансиране на
дейностите от Стратегиите за местно развитие, като се включат освен ЕФРР и
ЕФМДР, и ЕЗФРСР. Основните принципи за сформиране и работа на подобни
инициативни групи са разписани подробно в Споразумението за партньорство на
РБ. По ОПОС 2014-2020 е възможно да се инициира създаване на допълнителни
Местни инициативни групи.

4.2
Where appropriate, the support for sustainable urban development Article 87 (3) (b) CPR and Article 7 (2) and (3) of Regulation (EU) No [ERDF]
The indicative amount of the ERDF support for integrated actions for sustainable urban
development, to be implemented in accordance with the provisions under Article 7(2) of
Regulation (EU) No [ERDF] and the indicative allocation of ESF support for integrated
action.
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 page]
This section should include:
•

The indicative amount of the ERDF support for integrated actions for
sustainable urban development, to be implemented in accordance with the
provisions under Article 7(2) of Regulation (EU) No [ERDF] and the indicative
allocation of ESF support for integrated action, where ESF is used for the
purposes of such actions (table 20).

•

In addition the Member State may outline other aspects related to the approach
to sustainable integrated urban development, including the use of Integrated
Territorial Investment or other specific implementation arrangements to ensure
an integrated approach, where this is an integral part of the operational
programme.

•

Where integrated urban development actions falling under Article 7 (2) of the
ERDF Regulation are implemented as part of the operational programme, the
operational programme should indicate the extent of the involvement of urban
authorities in the management of these actions (including in the selection of
operations).

Not all operational programmes include integrated actions for sustainable urban
development, therefore filling in this section is not mandatory, where no such actions
are planned. This section is generally not relevant for operational programmes
dedicated to technical assistance. However, where actions are envisaged under such
operational programmes specifically to support the implementation of integrated urban
development, it should be indicated.
Инвестициите по приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС 2014-2020 г. ще допълват
предвидените инвестиции в рамките на зоните за въздействие от за градовете от
1-во до 3-то и на цялата градска територия в градовете от 4-то ниво от
интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, финансирани чрез
ОПРР 2014-2020 г.
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Table 20: The indicative amount of the ERDF support for sustainable urban
integrated actions under Article 7(2) of Regulation (EU) No [ERDF] and
the indicative allocation of ESF support for integrated actions
1. Fund

2. Indicative amount of the ERDF support
for sustainable urban integrated actions
under Article 7(2) of Regulation (EU) No
[ERDF] and the indicative allocation of
ESF support for integrated actions

2. Share of column 2 of the
total allocation of the Fund to
the operational programme

Total ERDF
Total ESF
TOTAL ERDF+ESF

4.3
*Where appropriate, the approach to the use of Integrated Territorial
Investment (ITI) (as defined in Article 99 of the Common Provisions Regulation)
other than urban development undertaken under Article 7 (2) of the ERDF
Regulation and their indicative financial allocation from each priority axis.
[a maximum of 5000 characters with spaces= approx. 1,5 pages]
An indication of whether the Member State will apply the approach outlined in Article 99
of the Common Provisions Regulation to other areas in addition to sustainable urban
development referred to in point 5.2 and where relevant:
•

whether ITIs will constitute a significant or a widely used implementation tool for
the operational programme;

•

the areas where ITI will be used (where this is known) or types of areas, if the
concrete areas are to be selected later e.g. by competitive procedures, specifying
how and by when the areas covered by ITIs will be decided, where relevant;

•

an indicative financial allocation to ITI other than those mentioned under point
5.2 (table 21);

•

the arrangements for the management and implementation of the ITI including the
coordination between the managing authorities of the operational programmes
contributing financially to the implementation of an ITI.

The use of ITIs is optional. Therefore the filling in of this section is not mandatory, where
no ITIs will be used to implement the operational programme.
This section is generally not relevant for operational programmes dedicated to technical
assistance. However, where actions are envisaged under such operational programmes
specifically to support the implementation of ITIs, it should be indicated.
НЕПРИЛОЖИМО
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Table 21: An indicative financial allocation to ITI other than those mentioned
under point 4.2 (aggregate amount)
Indicative financial allocation (Union support)
Priority

Priority axis 1

Priority axis 2

Fund

(EUR)

ERDF
ESF

TOTAL

4.4. Where appropriate, the mechanisms to ensure coordination with cooperation
activities and macro-regional and sea-basin strategies
•

*The arrangements for interregional and transnational actions, within the
operational programme, with beneficiaries located in at least one other
Member State.
[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 page]

•

An overview of circumstances where actions with beneficiaries located in at least
one other Member State are planned under the operational programme in
question, the expected contribution of such actions to the achievement of the
programme’s objectives and the expected benefit of such actions for the
programme area. Where applicable, a description of arrangements ensuring
audit trail and control.
This section is generally not relevant for operational programmes dedicated to
technical assistance. However, where actions are envisaged under such
operational programmes specifically to support or promote interregional and
transnational actions within other national operational programmes, it should be
indicated.

НЕПРИЛОЖИМО

•

Where Member States and regions participate in macro-regional strategies
and sea-basin strategies, subject to the needs of the programme area as
identified by the Member State, the contribution of the planned interventions
to such strategies.

[a maximum of 3500 characters with spaces= approx. 1 pages]
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Where appropriate, a description, of how the macro regional and sea basin strategies
have been taken into account in the definition of specific objectives and elaboration of
types of actions to be supported. As not all Member States and regions are covered by
macro-regional and sea basin strategies, this section may be left unfilled. However,
where the Member State or the regions is covered by such a strategy this section should
be filled in. Where the strategy is not relevant for the particular programme or these
aspects have been sufficiently elaborated in the Partnership Agreement, it should be
explained in this section.
This section is generally not relevant for operational programmes dedicated to technical
assistance. However, where such operational programmes entail a significant
contribution to a macro-regional or a sea-basic strategy, it should be outlined.
България ще продължи да развива активно териториалното сътрудничество, като
участва успешно в програмите за двустранно трансгранично, транснационално и
междурегионално сътрудничество, съвместната програма за развитие на
черноморския басейн и макрорегионалната стратегия на ЕС за Дунавския регион.
Съгласуваността на оперативните програми със стратегията на ЕС за развитието на
Дунавския регион се осъществява посредством създадения с Решение на МС от
2012 г. Национален координационен механизъм за координация на дейностите по
Дунавската стратегия, който гарантира отразяването на приетите цели по
Дунавската стратегия и дейностите за тяхното постигане в съответните програмни
документи за периода 2014-2020 г.
ОПОС подкрепя активно изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за
развитие на Дунавския регион. Изпълнението на програмата ще допълва в пълна
синергия, но и ясна демаркация приоритетите на Дунавската стратегия, както и
Механизма за свързаност на Европа, ТГС България-Румъния, ТГС БългарияСърбия и транснационална програма „Дунав“. В тази връзка, в ОПОС ще бъдат
включени проекти, които покриват целите на стратегията, като ще взимат предвид
и ще отчитат резултатите и допълнителните нужди по отношение изпълнението на
проектите Дунавски паркове 1.0 и 2.0. Успешното участие на България в
Дунавската стратегия изисква непрекъснато осъществяване на дейности от
различни ведомства и координация между тях за изпълнение на общ план за
действие на всички заинтересовани страни, с ясно дефинирани отговорности и
конкретни задачи. Към настоящия момент са създадени Национален механизъм за
координация на участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. В
тази връзка са създадени съвместни експертни работни групи по специфични цели
към Стратегията за изграждане и поддръжка на инфраструктура, както и за
опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Дунавския регион.
С изпълнението на изграждането на канализационни системи по ОПОС ще бъде
реализирани дейности от приоритетна област „Опазване и възстановяване на
водите” от стратегията на ЕС за Дунавския регион, които предвиждат изграждане и
модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни води, както и алтернативни
технологии за събиране и пречистване на отпадъчните води в селски райони, които
могат послужат и като буферни ивици за задържане на биогенни елементи. При
изпълнение на мерките в тази група ще се прилагат икономически обосновани
начини на пречистване, както и изграждане на децентрализирани системи за
отвеждане на отпадъчни води, при доказване на тяхната целесъобразност и
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ефективност. През 2012 г. е одобрен Национален план за действие по изменение на
климата за периода 2013 – 2020 г. (одобрен с РМС № 439/01.06.2012 г.), в който е
предвидено при третирането на битови отпадъчни води в големи пречиствателни
станции (с капацитет над 50 000 е.ж.), при които е технико-икономически
обосновано, да се изграждат съоръжения за оползотворяване на биогаза, което
също е предвидено да бъде подпомогнато със средства от ОПОС.
Същевременно оперативната програма ще подкрепя планираните мерки, които
следва да залегнат в Морската стратегия за постигане на добро състояние на Черно
море (в процес на разработване, ще започне своето действие от края на 2015 г.).
Рамковата директива за морска стратегия надгражда изискванията на РДВ по
отношение постигане на „доброто състояние” на морските води и установява
политика насочена към постигане и поддържане на „доброто състояние на
морската околна среда” чрез разработване на морски стратегически план за Черно
море (национална морска стратегия). Този план предвижда програми от мерки за
постигане и поддържане на „доброто състояние“ на морската околна среда найкъсно до 2020 г. Морската Директива формулира и една цел с общоевропейско
измерение – определяне и изграждане на представителна мрежа от защитени зони в
морските акватории от Натура 2000. В тази връзка ОПОС ще има синергичен ефект
с бъдещи макрорегионални и морски стратегии на ЕС.
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SECTION 5. *THE

SPECIFIC NEEDS OF GEOGRAPHICAL AREAS MOST AFFECTED BY
POVERTY OR TARGET GROUPS AT HIGHEST RISK OF DISCRIMINATION OR SOCIAL
EXCLUSION, WITH SPECIAL REGARD TO MARGINALISED COMMUNITIES, AND
PERSONS WITH DISABILITIES (ARTICLE 87 (4) (A) CPR)

Where appropriate, the identification of whether and how the operational programme
addresses the specific needs of geographical areas most affected by poverty or target
groups at highest risk of discrimination or social exclusion, with special regard to
marginalised communities, and persons with disabilities, and where relevant the
contribution to the integrated approach set out in the Partnership Agreement (Article
87(4) CPR).
This section is relevant for most operational programmes under cohesion policy.
However, in some cases, particularly in case of narrowly focused sectoral programmes
which do not have a significant social dimension, this section might not be relevant.
Where this is the case, these sections do not need to be filled in.
Section 6 is generally not relevant for operational programmes dedicated to technical
assistance. However, where actions are envisaged under such operational programmes
specifically to support the implementation of the integrated approach to the areas and
groups concerned, it should be indicated.
НЕПРИЛОЖИМО

5.1
Geographical areas most affected by poverty/target groups at highest
risk of discrimination
[a maximum of 7000 characters= approx. 2 pages]
An identification of the geographical areas most affected by poverty (e.g. NUTS III or
LAU 1, formerly known as NUTS IV regions with an at-risk-of-poverty rate 20 percentage
points above national average) (preferably on the basis of poverty maps or of target
groups at highest risk of discrimination (incl. educational and territorial segregation)
covered by the operational programme, or target groups most affected by poverty and a
description of their specific needs.
There are no restrictions or requirements as regards the level at which this data should
be analysed, however in most cases the analysis should be carried out at a lower level
than NUTS II regions in order to be useful. NUTS III regions or particular
administrative regions of a Member State may also be used as a point of reference. The
analysis may also go to a neighbourhood level, where relevant.
НЕПРИЛОЖИМО

5.2
The strategy of the operational programme to address the specific needs of
geographical areas/target groups most affected by poverty
[a maximum of 7000 characters= approx. 2 pages]
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The programme's strategy and funding compatible with the overall strategy to address
these specific needs. A description of how the operational programme in the
implementation of the programme's strategy will contribute to addressing these specific
needs, including the main elements included in table 22, as appropriate and the main
results.
НЕПРИЛОЖИМО

Table 22: An outline of the contribution of the operational programme to
addressing the specific needs of geographical areas/target groups most affected by
poverty64
The aim of the table below is to capture the actions focussing on geographical
areas/target groups most affected by poverty from different priority axes which
contribute, in an integrated manner, to the reduction of poverty in the areas/of target
groups identified above. The aim of this section is not to capture all interventions under
these priority axes/investment priorities, but only those that are targeted to these
geographical areas/target groups.
NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section is not subject to the Commission
decision approving the operational programme and remains under the responsibility of
the Member State.
НЕПРИЛОЖИМО

Target group/

Main types of planned actions which are part of
the integrated approach

Priority
axis

Investment
priority

Fund

geographical
area

64

If the operational programme covers different category of regions, a breakdown by category of region
can be necessary.
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SECTION 6. *SPECIFIC

NEEDS OF GEOGRAPHICAL AREAS WHICH SUFFER FROM
SEVERE AND PERMANENT NATURAL OR DEMOGRAPHIC HANDICAPS (ARTICLE 87 (4)
(B) CPR)

[a maximum of 5000 characters= approx. 1,5 pages]
Where appropriate, the identification of whether and how the operational programmes
addresses demographic challenges of regions or specific needs of geographical areas
which suffer by severe and permanent natural or demographic handicaps, as defined in
Article 174 of the Treaty and the contribution to the integrated approach set out in the
Partnership Agreement to this end.
This section should identify, where appropriate, whether and how the operational
programme the addresses demographic challenges of regions, with reference to the
CSF.
Where the Member State has highlighted in section 2 demographic challenges or
specific development needs in regions which suffer from severe and permanent natural
or demographic handicaps such as the northernmost regions with very low population
density and island, cross- border and mountain regions, it should provide a brief
summary of how the operational programme will be used to tackle these specific
development needs, or demographic challenges in a more wider context. s.
Where the operational programme is implemented solely in e regions referred to in
Article 174 of the Treaty, the general strategy of the programme and the description of
the priority axes should provide for these elements, and this specific section is in most
cases not necessary.
This section is not relevant for all operational programmes. Where no demographic
challenges are highlighted in section 2 or the operational programme does not
coverregions suffering from severe and permanent natural or demographic handicaps,
the section does not need to be filled in.
Section 7 is generally not relevant for operational programmes dedicated to technical
assistance. Where actions are envisaged under such operational programmes
specifically to address the needs of the regions concerned, it should be indicated.
NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section is not subject to the Commission
decision approving the operational programme and remains under the responsibility of
the Member State.
НЕПРИЛОЖИМО
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SECTION 7. AUTHORITIES

AND BODIES RESPONSIBLE FOR MANAGEMENT, CONTROL
AND AUDIT AND THE ROLE OF RELEVANT PARTNERS (ARTICLE 87 (5) CPR)

7.1. Identification of the relevant authorities and bodies (Article 87 (5) (a) and (b)
CPR)
Table 23: Identification of and contact details for the relevant authorities and
bodies
NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section is not subject to the Commission
decision approving the operational programme and remains under the responsibility of
the Member State.

Authority/body

(Managing authority)
Управляващ орган
(Certifying authority, where
applicable)
Сертифициращ орган
(Audit authority)
Одитиращ орган
(Body to whom payments will be
made by the Commission)
Орган, към който се извършват
плащания от страна на ЕК
Централно координационно звено
(ЦКЗ)

Name of the authority/body,
and department or unit,
where appropriate

Head of the authority/body
(position or post)

Дирекция „Кохезионна
политика за околна среда”
(КПОС) в Министерство на
околната среда и водите

Директор

Дирекция „Национален фонд“
(НФ) в Министерство на
финансите

Директор

Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от ЕС“ към
министъра на финансите

Изпълнителен директор

Дирекция „Национален фонд“
(НФ) в Министерство на
финансите

Директор

Дирекции ПСЕС, МСЕС и
ИСУСЕС в администрацията
на МС

Директори

Институционална рамка
Съгласно разпоредбите на предложението за Регламент за определяне на
общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР, обхванати от
общата стратегическа рамка, и за отмяна на Регламент (ЕО) No 1083/2006 на
Съвета, държавите-членки следва да определят управляващ орган, сертифициращ
орган и функционално-независим одитиращ орган за всяка оперативна програма.
Държавите-членки определят за всяка оперативна програма национален,
регионален или местен публичен орган или структура, който да изпълнява
функциите на управляващ орган.
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7.1.1 Управляващ орган
Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“ (КПОС) в Министерство на
околната среда и водите (МОСВ) е определена за управляващ орган (УО) на ОПОС
2014-2020 с решение на Министерския съвет № ............./………. г. УО на ОПОС е
отговорен за управлението и изпълнението на ОПОС 2007 – 2013 г. и на ОПОС
2014 – 2020 г. в съответствие с принципа за добро финансово управление. УО
изпълнява функции и задачи, свързани с разработването и одобрението от ЕК на
програмните документи за усвояване на средствата от ЕФРР и КФ в рамките на
ОПОС, управлението и мониторинга на програмата, финансовото управление и
контрол, подготовката, избора и одобрението на операции за финансиране,
гарантира провеждане на обществени поръчки в съответствие с националното
законодателство в областта на обществените поръчки, верификация и одит, както и
изпълнението на мерки за информация и публичност в съответствие с
изискванията на регламентите на Комисията.
В съответствие с разпоредбите на регламентите по отношение на управлението
на оперативната програма, УО подпомага работата на Комитета за наблюдение
(КН) и му предоставя информацията, необходима за осъществяването на неговите
задачи; съставя и след одобрение от КН изпраща до Комисията годишни доклади и
окончателен доклад за изпълнението; предоставя на бенефициентите информация
за изпълнението на техните задачи и за изпълнението на операциите; създава
система за записване и съхраняване в компютъризирана форма на данни за всяка
операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление,
проверката и одита и гарантира, че посочените данни се събират, въвеждат и
съхраняват в системата.
По отношение на избора на операциите УО изготвя и след одобрение от КН
прилага подходящите процедури и критерии за избор; гарантира, че избраната
операция попада в обхвата на съответния фонд и в рамките на категориите
интервенции в приоритета/приоритетите на ОП; представя на бенефициента
документ, в който се посочват условията за подпомагане за всяка операция, плана
за финансиране и крайните срокове за изпълнение; уверява се, че бенефициентът
разполага с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет
преди одобряването на операцията.
По отношение на финансовото управление и контрола на оперативната
програма УО проверява дали съфинансираните продукти и услуги са доставени и
дали разходите, декларирани от бенефициентите, са били заплатени от тях и дали
съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на приложимото
национално законодателство, на оперативната програма и на условията за
подпомагане на операцията; гарантира, че бенефициентите поддържат или отделна
счетоводна система, или адекватен счетоводен кодекс за всички трансакции,
отнасящи се до операцията; създава ефективни и пропорционални мерки за борба с
измамите при отчитане на установените рискове; установява процедури, за да се
гарантира, че с всички документи относно разходите и одитите, необходими за
осигуряване на адекватна одитна следа, се борави в съответствие с изискванията на
общия регламент.
По отношение на бенефициентите УО дава указания и консултации на
бенефициентите при подготовката на операциите; организира и извършва оценката
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на операциите; организира подготовката и сключването на договорите за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрените операции;
осъществява предварителен и последващ контрол върху процедури за обществени
поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските
фондове на бенефициентите по ОПОС; извършва верификация и проверки на
място на бенефициентите по ОПОС, както и проверява и одобрява периодичните
доклади за напредък от бенефициентите; извършва плащания към бенефициентите;
администрира нередности и сигнали за нередности в рамките на ОПОС и налага
финансови корекции.
Отговорностите и функциите на УО на ОПОС следва да бъдат определени в
процедурен наръчник, като част от системите за управление и контрол на
програмата.
7.1.2 Комитет за наблюдение
УО на ОПОС осъществява организацията по отношение създаването на Комитет
за наблюдение на ОПОС 2014 - 2020 г., включително осъществяване на функциите
на секретариат на КН. Комитетът за наблюдение на ОПОС осъществява
мониторинг върху изпълнението на оперативната програма. В състава на КН
участват представители на УО и идентифицираните при разработването на
програмата административни, социални и икономически партньори. Европейската
комисия участва в работата на КН със съвещателно качество. Правилата за работа
на КН се определят във Вътрешни правила, които се приемат на неговото първо
заседание съгласно изискванията на Общия регламент за фондовете към ОСР за
периода 2014 – 2020 г.
КН на ОПОС заседава поне веднъж годишно, като на заседанията му се прави
преглед на изпълнението на програмата и на напредъка в посока на постигането на
нейните цели. При това той отчита финансовите данни, общите и специфичните за
програмата показатели, включително промените в показателите за резултатите и
напредъка в постигането на количествено определените целеви стойности, както и
на етапните цели, определени в рамката на изпълнението. КН разглежда всички
въпроси, отнасящи се до изпълнението на програмата и дава становище по всяко
изменение на програмата, предложено от УО. КН дава препоръки към УО относно
изпълнението на програмата и нейната оценка и осъществява мониторинг на
действията, предприети вследствие на неговите препоръки. КН на ОПОС
разглежда напредъка в изпълнението на плана за оценка и последващите мерки във
връзка с констатациите от оценките, изпълнението на комуникационната
стратегия/план; изпълнението на големите проекти; действията за насърчаване на
равенството между мъжете и жените, равните възможности и недискриминацията,
включително достъпността за хората с увреждания; действията за насърчаване на
устойчивото развитие; действията, свързани с изпълнението на предварителните
условия; финансовите инструменти.
КН на ОПОС създава при необходимост временни или постоянни секторни
подкомитети по специфични или текущи въпроси. Съставът, задачите и функциите
на подкомитетите се определят чрез Вътрешните правила за работа на Комитета.
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7.1.3 Сертифициращ орган и орган, към който се извършват плащания от
страна на ЕК
Дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите е определена за
сертифициращ орган и орган, към който се извършват плащания от страна на ЕК.
Сертифициращият орган изготвя и подава до Комисията заявления за плащане. Той
изготвя годишните счетоводни отчети и сертифицира тяхната пълнота, точност и
достоверност, както и че записаните в отчетите разходи съответстват на
приложимите правила на Съюза и на националните правила.
7.1.4 Одитиращ орган
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на
финансите е определена за одитиращ орган. Одитиращият орган гарантира
провеждането на одити на системите за управление и контрол, на подходяща
извадка от операции и на годишните счетоводни отчети. Държавата-членка
определя писмено правила, уреждащи нейните отношения с управляващите органи,
сертифициращите органи и одитиращите органи, отношенията между тези органи
и отношенията на тези органи с Комисията.
7.1.5 Акредитиращ орган
Функциите на акредитиращ орган (общ за всички оперативни програми в
България) изпълнява Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към
министъра на финансите. Акредитиращият орган приема официално решение за
акредитиране на управляващите и сертифициращите органи, които отговарят на
критериите за акредитиране, установени от Комисията чрез делегирани актове.
Официалното решение се основава на доклад и становище от независим одитен
орган, който оценява системата за управление и контрол и нейното съответствие с
разпоредбите на общия регламент. Акредитиращият орган следва да вземе предвид
дали системите за управление и контрол на оперативната програма са подобни на
създадените за предходния период на програмиране, както и всички доказателства
за тяхното ефективно функциониране. Държавата-членка изпраща официалното
решение на Комисията в рамките на шест месеца, считано от датата на приемане на
решението, с което се приема оперативната програма.
7.1.6 Централното координационно звено
Дирекциите „Програмиране на средствата от Европейския съюз”,
„Мониторинг на средствата от Европейския съюз” и „Информация и системи
в управлението на средствата от Европейския съюз” в администрацията на
Министерския съвет са определени с РМС за централно координационно звено за
управление на средствата от Европейския съюз.
Съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация дирекция "Програмиране на средствата от Европейския съюз"
в администрацията на Министерския съвет осъществява оперативната координация
при разработването, оценката и изпълнението на Споразумението за партньорство
на Р България и провеждането на преговорите с Европейската комисия за неговото
одобряване и актуализация, изготвя проекти на нормативни актове, методически
указания и общи насоки във връзка с управлението на средствата от Европейския
съюз; осигурява и следи за прилагането на хоризонталните политики и принципи
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на Европейския съюз, включително на принципите на партньорство и
допълняемост, при управление на средствата от Европейския съюз.
Дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз” участва в
изготвянето на методически указания за изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, създава и ръководи
хоризонталната мрежа от експерти за оценка на оперативните програми,
финансирани от фондовете на Европейския съюз, и координира изпълнението на
плановете за оценка на оперативните програми.
Дирекция „Информация и системи в управлението на средствата от
Европейския съюз” осигурява развитието, управлението и поддръжката на
информационната система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните инструменти на ЕС в РБ, системата за финансово планиране и
наблюдение LOTHAR, Единния информационен портал за обща информация за
управлението на СКФ на ЕС, координира процеса по въвеждане и актуализиране на
информацията в системите, като изготвя методически указания, изготвя анализи,
прогнози и справки за изпълнението на оперативните програми, изпълнява
функциите на Централен информационен офис за управлението на СКФ на ЕС,
координира дейностите по ефективното прилагане на мерките за публичност и
прозрачност във връзка с изпълнението на оперативните програми.
7.2. The actions taken to involve the relevant partners referred to in Article 5 in the
preparation of the operational programme, and the role of the partners in the
implementation, monitoring and evaluation of the operational programme- Article
87 (5) (c) CPR
7.2.1. Role of the relevant partners in the preparation, implementation, monitoring
and evaluation of the operational programme.
[a maximum of 14000 characters= approx. 4 pages]
1) A short summary of the process of the preparation of the operational programme, with
a specific focus on partnership, including:
•
the authority which has coordinated the preparation of the OP and the public
institutions directly involved in this exercise (such as, for example, the ministries);
Нормативният акт на национално ниво, определящ водещи ведомства за изготвяне
на оперативните програми, е РМС № 328/25.04.2012 г. за одобряване на списък с
тематичните цели, които да бъдат включени в Споразумението за партньорство на
Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и
водещо ведомство за разработването на всяка програма. Съгласно разпоредбите му
МОСВ е определено за водещо ведомство за разработване на оперативна програма
за околна среда за периода 2014 – 2020 г. Съгласно Устройствения правилник на
МОСВ дирекция „Кохезионна политика за околна среда“ осъществява функциите
на управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", както
и организацията, разработването и координацията на подготовката и изпълнението
на оперативна програма "Околна среда" за програмен период 2014 – 2020 г. и други
необходими програмни документи за целите на Структурните фондове и
Кохезионния фонд при спазване принципа на партньорство. Дирекцията
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осъществява организацията и провеждането на преговори с ЕК във връзка с
оперативна програма "Околна среда".
Констатация от извършени анализи през програмния период 2007-2013 г.,
включително и на национално ниво е, че координацията между звената, отговорни
за управлението и изпълнението на програмата (Управляващ орган и Междинно
звено), е свързана с ограничения и забавяне на всички етапи от проектния цикъл.
Избраният модел за управление на ОПОС 2007-2013 г. с успоредно функциониране
на УО и МЗ е предпоставка за затрудняване на процесите и създаване на
допълнителна административна тежест. По този начин се създават допълнителни
нива на контрол (УО осъществява контрол върху работата на МЗ, като проверява
извършените от МЗ проверки, включително чрез проверки на място при МЗ и при
проверените от него бенефициенти на извадков принцип). От друга страна, с
наличието на две отделни административни звена, които да изпълняват функциите
на УО и МЗ се усложнява своевременното предоставяне на експертите на
информацията, необходима за изпълнението на техните задължения (входящата
кореспонденция се предоставя и на двете звена, изходящата и вътрешна
кореспонденция се копира до УО/МЗ, което води до риск от пропуски;
съгласуването на един и същ документ от двете звена води до удължаване на
сроковете). Усложнява се и комуникацията с бенефициентите, които на етапа на
подготовка на проектите биват подпомагани от УО, а на етапа на тяхното
изпълнение – от координатори от МЗ.
Обстоятелството, че УО и МЗ са с равностойно йерархично ниво в рамките на една
и съща администрация, т.е. дирекции в МОСВ, създава допълнителна
административна тежест. Поради равнопоставеността на двете структури,
делегирането на задачи на МЗ се извършва не от УО, а от министъра на околната
среда и водите. Тази специфика е от значение при управлението и изпълнението на
ОПОС. За да се осигури разделение на функциите между УО и МЗ и едновременно
с това да се приложи правилно установения с административното право ред, част от
актовете по изпълнение на програмата се издават от ръководителя на УО, други –
от ръководителя на МЗ, а трети – от ръководителя на договарящия орган (министър
на околната среда и водите). Наличието на три вида актове е предпоставка за
увеличаване на административната тежест. Необходимостта от сливане на УО и МЗ
за ОПОС е констатирана още от първата проведена независима оценка на
програмата, която приключи през 2010 г. Тази необходимост е установена и в други
вътрешни и външни анализи като основен фактор за намаляване на
административната тежест, като предвид препоръките са предприети необходимите
действия.
•
a description of the involvement of the partners referred to in Art. 5 CPR in the
preparation of the operational programme (i.e .their involvement in the ex-ante
evaluation; the definition of priorities and related specific objectives; the allocation of
funding; the definition of programmes' specific indicators; and the implementation of the
horizontal principles. This description should include:
УО на ОПОС включва всички необходими партньори при подготовката и
изпълнението на програмата, предприемайки редица действия за осигуряване на
тясно сътрудничество с компетентни регионални и местни органи, публични
органи, икономически и социални партньори, структури, представляващи
гражданското общество, включително партньорите в областта на опазването на
околната среда, неправителствените организации и организациите, отговарящи за
спазване принципите на равенство и недискриминация.
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o

how partners have been selected;

Изборът на партньорите при изготвянето на оперативната програма се основава на
принципите на партньорство и многостепенно управление при спазване
изискванията на чл. 5 от проекта на Общ регламент и изискванията на ПМС №
5/18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на
Република България за управление на средствата от фондовете по Общата
стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014 – 2020 г.
Сформирането на тематичната работна група (ТРГ) за изготвяне на оперативната
програма е извършено в тясно сътрудничество с публичните органи на национално
и регионално равнище, както и с частния и неправителствения сектор с цел
осигуряване на широка представителност и практически опит. В ТРГ са включени
представители на публични органи на национално равнище, които са задължително
посочени в ПМС № 5/18.01.2012 г. и които имат съществен принос, както за
определяне на демаркация и осигуряване на синергия между оперативните
програми, така и по отношение предоставяне на експертиза по отделните части на
оперативната програма. В ТРГ са включени регионални мрежи и асоциации като
например Националното сдружение на общините в Република България и
Регионалните съвети за развитие поради важната им роля и значение за определяне
на потребностите за развитие и потенциала за растеж на местно и регионално ниво.
Социалните партньори участват с представители в ТРГ в лицето на организации на
работниците като КТ „Подкрепа“, както и организации на работодателите като
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Икономическите
партньори, които са ключови фактори при стимулиране на развитието, иновациите
и конкурентоспособността, участват в ТРГ с организация като Българска стопанска
камара. Членове на ТРГ са и представители на неправителствения сектор. Те
разпространяват предоставената им информация като по този начин изпълняват
представителни функции за голяма група организации в областта на околната среда
и политиките за развитие и предоставят единни позиции на неправителствения
сектор по програмата. За осигуряване на принципите за насърчаване равенството
между мъжете и жените и недопускане на дискриминация в ТРГ са включени
представители на организации като Комисията за защита от дискриминация и
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания. Процесът на сформиране
на РГ протече както следва:
•
•

•

Изпратени са официални покани до институции/организации, посочени в чл.
5, ал. 4 на ПМС № 5/18.01.2012 г.;
Публикувана е покана за участие на организациите от неправителствения
сектор в ТРГ за изготвяне на оперативна програма за околна среда на
интернет страницата на ОПОС и на Единния информационен портал за
обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния
фонд на ЕС в Република България - www.eufunds.bg;
Проведен е избор на неправителствени организации съгласно Механизма за
избор на неправителствените организации, чиито представители да участват
в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и
програмите на Република България за програмен период 2014 – 2020 г.,
утвърден от министъра по управление на средствата от ЕС;

Съгласувана е и одобрена от министъра по управление на средствата от ЕС и от
министъра на околната среда и водите заповед за създаване на работната група, в
която са посочени участниците в ТРГ, техните функции и сроковете за изготвяне на
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оперативната програма.
o the list of the partners involved (annexed, separate character limit 10 500
characters with spaces)
Пълният списък на партньорите, участващи в ТРГ е представен в Раздел 12, т.12.3.
o the actions taken to facilitate a wide involvement and an active participation
of the partners, including in terms of accessibility;
Заповедта за създаване на ТРГ и Вътрешните правила за дейността на ТРГ
регламентират участието на партньорите в процеса на изготвяне на оперативната
програма. Материалите за заседанията и писмените процедури се изпращат по
електронна поща най-късно в срок от 7 работни дни преди датата на заседанията
или преди крайния срок за предоставяне на становища. Всички членове на ТРГ,
представляващи съответните организации/институции, имат правото да изпращат
становища по материалите, които изискват съгласуване.
По време на присъствени заседания членовете на РГ имат възможност свободно да
излагат своите позиции по разглежданите въпроси и предоставените материали.
Изказванията от заседанията се записват и протоколират. Проектът на протокол от
заседанието, включващ и взетите решения, се изпраща до ТРГ по електронен път.
Членовете на ТРГ имат възможност да дадат писмени бележки по проекта на
протокол. Окончателният вариант се изпраща повторно на всички членове и се
публикува на интернет страницата на ОПОС (http://ope.moew.government.bg/bg).
Заседанията на ТРГ се провеждат на удобно за целта място в сгради с осигурен
достъп за хора с увреждания.
Друга възможност за активно участие на партньорите е предоставянето на
конкретни предложения по отношение на текста на оперативната програма както
по официален път, така и по електронна поща.
Основните коментари и препоръки по програмата са свързани със съответствието й
с европейското и национално законодателство, с европейските и национални
стратегически документи; извършването на предварителна и екологична оценка на
оперативната програма; избора на приоритети за финансиране, допустими
дейности, определянето на бенефициенти, определянето на индикатори,
разпределението на финансовия ресурс, прилагането на хоризонталните принципи.
ТРГ се информира за напредъка по общите предварителни условности и тематични
предварителни условности в сектор околна среда и изменение на климата.
За по-качествено изготвяне на оперативната програма, в ТРГ са заложени
механизми като създаване на работни под-групи и включване на външни експерти.
УО на ОПОС използва и други форми за въвличане на партньорите при изготвяне
на програмата извън формата на ТРГ. Организират се срещи по конкретни теми,
изискващи експертиза и широко участие на заинтересованите страни.
Чрез интернет страницата на ОПОС и Единния информационен портал за обща
информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в
Република България е осигурен достъп на заинтересованите страни извън ТРГ до
процеса на изготвяне на оперативната програма. Публикуват се материали от
заседанията на РГ, анкети по важни теми, отговори на въпроси, касаещи обхвата на
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програмата и др. Чрез участието в информационни кампании и разпространението
на печатни материали УО на ОПОС програмата достига до още по-широк кръг от
заинтересовани страни.
o the main added value of the partnership in the preparation of the operational
programme, in particular instances where the strategic choices have been
significantly influenced by partners.
Изготвянето на оперативната програма се осъществява чрез отчитане позициите на
партньорите и постигане на съгласие по дискутираните теми.
Например по отношение на мерките в сектор „Води“ е взето единодушно решение
за финансиране изграждането на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2,000
екв.ж. Приоритетно ще През следващия програмен период като първи приоритет
трябва да се финансират необходимите интервенции (съгл. изготвените генерални
регионални планове) интервенции в агломерации с над 10,000 е.ж., които
понастоящем не изпълняват изискванията на директива 91/271/ЕИО относно
пречистването на отпадъчните води от населени места. Реализирането им ще
допринесе съществено за намаляване на замърсяването на природните води, респ.
намаляване на необходимостта от пречистването им преди употреба за различни
цели. Решено е да се финансират и обоснованите и приоритизирани в съответните
Планове мерки за подобряване на качеството на питейните води във връзка Сс цел
постигане изискванията на Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите,
предназначени за консумация от човека. , ще се финансират мерки за намаляване на
загубите на вода. Водоснабдителните мрежи и съоръжения ще се финансират
единствено при (до)проектиране и (до)изграждане на пълен воден цикъл, като
приоритетни са райони с установен или прогнозиран воден стрес (засушаване или
недостиг на вода).
Що се отнася до управлението на отпадъците е постигнато съгласие да се
финансират мерки за постигане целите на Директива 2008/98/ЕО относно
отпадъците (Рамкова директива за отпадъците), като приоритетно се финансират
дейности във връзка с предотвратяване образуването на отпадъци, подготовка за
повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване, напр. оползотворяване за
получаване на енергия и обезвреждане.
При определяне на приоритетните мерки в сектор „Биоразнообразие“ партньорите
се обединиха, че е приоритетно финансирането на мерки за управление и
поддържане на екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.
o the main results of the consultation with partners, including significant
concerns, comments and recommendations raised by multiple partners.
Основни обсъждани въпроси, поставени от партньорите в рамките на ТРГ, са
участието на НПО като бенефициенти по приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и
биоразнообразие“, обхвата на мерките за екоиновации и допустимите
бенефициенти, формите на финансиране по ОПОС, включването на мерки за
управление на производствени и опасни отпадъци, определянето на предприятията
като бенефициент по мерки, насочени към инвестиции в екология във връзка с
предписания в комплексни разрешителни. Обсъждани са и други предложения за
финансиране на мерки, които попадат в обхвата на другите оперативни програми.
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На базата на опита и „научените уроци“ от програмен период 2007 – 2013 г.
партньорите предоставят препоръки и предложения по отношение на процеса на
програмиране и текстовете на оперативната програма за околна среда за периода
2014 – 2020 г., в т.ч. по отношение изпълнението на ОПОС 2014 – 2020 г.
2) A description of how the relevant partners referred in Article 5 will be involved in the
implementation, monitoring and evaluation of the operational programme, including the
planned actions to ensure their active participation in the implementation of the
programmes, including actions in terms of accessibility, and the planned use of technical
assistance resources.
Принципът на партньорство следва да се прилага и при изпълнението, мониторинга
и оценката на ОП. Участието на идентифицираните при разработването на
програмата партньори е осигурено чрез прерастването на ТРГ в Комитет за
наблюдение (КН). КН на ОПОС изготвя и приема процедурен правилник, съгласно
който има възможност да следи изпълнението на програмата и напредъка към
постигане на нейните цели. Експертният опит на партньорите се използва при
формулирането и одобрението на критерии за оценка на операциите за
финансиране. КН разглежда и съгласува годишните доклади за напредък на
програмата като по този начин гарантира нейното ефективно и качествено
изпълнение. КН следи напредъка по плана за оценка на ОПОС. Достъпът до
информация на партньорите и заинтересованите страни при изпълнението на
програмата се осъществява чрез изпълнение на информационни и комуникационни
мерки, финансирани в рамките на техническа помощ. Със средства от техническа
помощ се гарантира непрекъснато изграждане на капацитета на КН.
NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section is not subject to the Commission
decision approving the operational programme and remains under the responsibility of
the Member State.

7.2.2. For ESF: Global grants (Article 6 (1) ESF)
As set out in Article 6.1 of the ESF regulation, the participation of social partners and
other stakeholders in the implementation of the operational programmes may take the
form of global grants.
[a maximum of 5000 characters= approx. 1 page]
Where appropriate, programmes shall identify the parts of the programming concerned
by global grants to social partners and other stakeholders, in particular NGOs, including
an indicative financial allocation from each priority axis to it.
This section is generally not relevant for operational programmes dedicated to technical
assistance.
НЕПРИЛОЖИМО

7.2.3. For ESF where appropriate: Earmarking for capacity building (Art. 6 (2) and
(3) ESF)
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As set out in Article 6.2 and 6.3 of the ESF regulation, managing authorities of an
operational programme covering a less developed region, a transition region or a Member
State that is eligible for the Cohesion Fund shall ensure that an appropriate amount of
ESF resources is allocated to capacity building and activities jointly undertaken by the
social partners and capacity building for NGOs.
[a maximum of 14000 characters with spaces – 4 pages]
Where required, programmes shall:
–

identify the appropriate (according to the needs) allocation (amount) of ESF
resources to capacity-building activities and activities jointly undertaken by the
social partners. They shall specify the priority axes concerned and the types of
activities they intend to support (training, networking measures, strengthening of
the social dialogue…).

–

identify the appropriate (according to the needs) allocation (amount) of ESF
resources to capacity-building activities for the non-governmental organisations.
They shall also specify the types of activities they intend to support.
This section is relevant for operational programmes dedicated to technical
assistance which include a contribution from the ESF in case there is technical
assistance support for capacity building for social partners and/or NGOs.

НЕПРИЛОЖИМО
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SECTION 8. *COORDINATION

BETWEEN THE FUNDS, THE EAFRD, THE EMFF AND
OTHER UNION AND NATIONAL FUNDING INSTRUMENTS, AND WITH THE EIB ARTICLE 87(6) (A) CPR

The mechanisms that ensure coordination between the Funds, the EAFRD, the EMFF and
other Union and national funding instruments, and with the EIB taking into account the
relevant provisions laid down in the CSF as set out in Annex I of the CPR
[a maximum of 14 000 characters= approx. 4 pages]
A description how coordination will be ensured:
1. with the other ESI Funds (ERDF, ESF, Cohesion Fund, EAFRD, EMFF);
Разработените от Министерството на околната среда и водите Насоки за
интегриране на ПОС и ПИК се основават на законодателните ангажименти на
страната в областта на околната среда и изменението на климата, за
изпълнението на които е нужна подкрепа в периода 2014 – 2020 г. Насоките се
състоят от няколко части:
1. ЕСИФ,
2. Архитектура на програмирането на фондовете към ОСР за 2014 – 2020
г.;
3. Настояща ситуация и необходимост от нов подход;
4. Инструменти за интегриране на околната среда и изменението на
климата в програмирането на фондовете от ОСР 2014 – 2020 г.,
включително:
• Анализ на състоянието на Споразумението за партньорство и/или
оперативната програма,
• Стратегия, цели и приоритети за оперативната програма;
• Финансови средства на оперативната програма;
• Екологична оценка на ОП предварителни условия за Споразумението
за партньорствои оперативната програма;
• Следващите етапи на интегриране на политиката по околната среда и
политиката по изменение на климата.
Документът е разработен с активното участие на всички отговорни
министерства, като по окончателната версия е постигнато съгласие и тя е
представена на Европейската комисия (ГД "Регионална и градска политика" и
ГД "Околна среда") на 22 януари 2013 г. Насоките за интегриране са основа за
разработване на стратегическите и програмни документи от всички отговорни
органи. Следващата стъпка е да се гарантира интегрирането на етапа на
изпълнение на оперативните програми чрез създаване на неформална мрежа
от експерти от всички заинтересовани страни, отговорни за разработването на
екологични критерии и индикатори за идентифицираните мерки.
Заложените в Насоките мерки осигуряват ясна, точна и конкретна демаркация
на дейностите, предвидени за финансиране от различните оперативни
програми.
По отношение на дейностите, свързани с подобряване управлението на водния
сектор и постигане на по-добър екологичен статус на водите:
1. мерки, свръзани с ВиК инфраструктура:
a. ОПОС 2014-2020 – в агломерации с над 2000 екв.ж.,
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b. ПРСР 2014-2020 – водоснабдителни мерки в агломерациите с
над 2000 екв.ж., попадащи в селски райони, в които е
приключило изграждането на канализационната мрежа и ВиК
мерки в такива с под 2000 екв.ж.,
c. ОПИК 2014-2020 – ВиК инфраструктура в предприятия;
2. мерки, свързани с превенция/защита от наводнения:
a. ОПОС 2014-2020 – системи за ранно предупреждение, както и
информационни системи, вкл. за подобряване прогнозирането
на риска от наводнения;
b. ПРСР 2014-2020 – мерки, свързани с превенция/защита от
наводнения в рамките на териториите, допустими за
финансиране по програмата, както и в територии извън
границите на населените места;
c. ОПРР 2014-2020 – мерки, свързани с превенция/защита от
наводнения в рамките на градските територии.
По отношение на дейностите, свързани с подобряване управлението на
отпадъците, съобразно йерархията при управлението им:
a. ОПОС 2014-2020 – подобряване управлението на битовите
отпадъци
b. ОПИК 2014-2020 – подобряване управлението на строителни,
опасни и други специфични потоци отпадъци
c. ПРСР 2014-2020 – подобряване управлението на отпадъците от
селското стопанство (земеделските стопанства)
По отношение на дейностите, свързани с опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие, включително мрежата НАТУРА 2000:
a. ОПОС 2014-2020 – мерки от Националната приоритетна рамка
за действие по Натура 2000 (PAF), съгласно заложеното в нея
разпределение;
b. ПРСР 2014-2020 – мерки от Националната приоритетна рамка за
действие по Натура 2000 (PAF), съгласно заложеното в нея
разпределение;
c. ПМДР 2014-2020 – мерки от Националната приоритетна рамка
за действие по Натура 2000 (PAF), съгласно заложеното в нея
разпределение;
d. ОПРЧР 2014-2020 – мерки от Националната приоритетна рамка
за действие по Натура 2000 (PAF), съгласно заложеното в нея
разпределение.
По отношение на финансиране на мерки от Стратегията на ЕС за Дунавския
регион, ОПОС 2014-2020 предвижда подкрепа на дейности, свързани с
превенция/защита от наводнения чрез изпълнение на мерките от Плановете за
управление на риска от наводнения. В рамките на изпълнението на тези
задължения ще бъдат изпълнени и част от предвидените в Дунавската
стратегия мерки.
Същевременно ще се търси синергия и допълняемост с Програмите за
транснационално, трансгранично и териториално сътрудничество. Ще се
гарантира извършването на ясна, точна и конкретна демаркация, което ще
доведе до минимизиране на риска от двойно финансиране на дейностите,
заложени в тях.
2. with other Union instruments (Horizon 2020, LIFE +, the Connecting
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Europe Facility, COSME, Erasmus for All, Asylum and Migration Fund,
Programme for Social Change and Innovation etc.);
В контекста на Стратегията „Европа 2020” за насърчаване хармоничното,
балансирано и устойчиво развитие на Европейския съюз, следва да се
постигне интегриран подход, като помощта на ЕСИФ се съгласува с други
подходящи финансови инструменти на Съюза. Взаимното допълване и
взаимодействието на средствата от фондовете с инструменти, насочени към
сектор „околна среда”, ще засили ефекта от използването им. При изпълнение
на ОПОС 2014-2020 г. ще се търси синергия с Програмата за действия в
областта на околната среда и климата — „LIFE“. Програмата включва
действия за смекчаване на последиците от изменението на климата и
адаптирането към тях и опазването на околната среда и ефективното
използване на ресурсите. При определяне на мерките за финансиране по
ОПОС също така се взима предвид финансовата подкрепа, предоставяна от
Европейското икономическо пространство в сектор „околна среда“, като освен
че се търси допълняемост и синергия, се предвижда извършване на точна
демаркация в сектор „биологично разнообразие“ по отношение на състоянието
на екосистемите и техните услуги. ОПОС 2014-2020 г. ще финансира
допълващо дейности, свързани с екосистемите и техните услуги, за които се
предоставя финансиране по Програма BG03 „Биоразнообразие и екосистеми“
към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009 – 2014 г., както следва:
a. ОПОС 2014-2020 – мерки, свързани с биофизичната оценка на
екосистемите в рамките на мрежата Натура 2000; мерки,
свързани с икономическата оценка на екосистемите и техните
услуги;
b. Програма BG03 „Биоразнообразие и екосистеми“ на ФМ на ЕИП
– мерки, свързани с биофизичната оценка на екосистемите извън
рамките на мрежата Натура 2000.
Съгласно Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000
дейности във връзка с инвазивни чужди видове ще бъдат финансирани от
ОПОС 2014-2020 г. Всички дейности, свързани с инвазивните чужди видове
извън обхвата на НПРД, ще се финансират от Програма BG03
„Биоразнообразие и екосистеми“ на ФМ на ЕИП.
За осигуряване на по-конкретна демаркация и предвид постигането на пълна
синергия при финансирането на дейности по опазване на биологичното
разнообразие и НАТУРА 2000, се предвижда прилагане на механизъм под
формата Меморандум за разбирателство, чрез който ще се гарантира
недопускането на двойно финансиране на проекти, включващи такива мерки.
Подписването на подобен Меморандум се предвижда за началото на 2014 г.
след провеждане на конференция с участието на представители на всеки един
от източниците на финансиране.
3. with relevant national funding instruments that contribute to the same or
similar objectives as the operational programme, or complement the
interventions of the operational programme;
Помощта от ЕСИФ може да бъде съчетана с национални финансови
инструменти, насочени към реализирането на проекти в сектор „околна
среда”. В този смисъл Предприятието за управление на дейности по околна
среда (ПУДООС) предлага такива възможности. ПУДООС осигурява
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финансиране във всички области, за които се предвижда финансиране и от
ОПОС 2014-2020 г., като предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер
до 100 %, както и безлихвени заеми, които могат да бъдат отпускани на
публични структури в размер до 100% и на търговски дружества и еднолични
търговци в размер до 70% от общата стойност на проекта.
Прилагането на интегрирания подход при използването на помощта от
предприятието ще позволи да се постигне синергия между наличното
национално финансиране и европейските средства в областта на околната
среда.
4. with the EIB.
За засилване ефекта от използването на подходящи финансови инструменти,
финансовият ресурс предоставен под формата на безвъзмездна финансова
помощ, може да бъде съчетана по подходящ начин със заеми и гаранции от
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Тя предлага и възможност да се
използва опитът на външни експерти по финанси и управление от
институцията за успешното осъществяване на проектите от страна на
бенефициентите.
This should include:
1. An identification of the areas where support under the operational
programme can be used in a complementary manner with the funding
sources listed above to achieve the thematic objectives selected;
2. An explanation of how synergies and complementarities will be exploited to
ensure effectiveness, including e.g. by combining support from different
instruments to support individual operations;
3. A description of coordination mechanisms for each of the relevant funding
sources listed above identifying the bodies responsible for coordination in
these areas and outlining the structures or arrangements (e.g. committees,
consultation procedures) used for this purpose.
4. A description of arrangements to ensure coordination with relevant
European Territorial Cooperation programmes operating in the same
territory.
The content of the Partnership Agreement should be taken into account. The
description of coordination mechanisms in the operational programme should
complete and complement the Partnership Agreement, avoiding repetition. In
certain cases it is possible that this section in the operational programme is very
brief, focusing on very specific coordination mechanisms, or it can make references
to the Partnership Agreement, as the latter is comprehensive.
In the case of operational programmes dedicated to technical assistance this section
should outline how the operational programme will contribute to support
coordination between the ESI Funds, with other Union and national funding
instruments, and with the EIB.
NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section is not subject to the Commission
decision approving the operational programme and remains under the
113/138

OPE version 2
responsibility of the Member State.
SECTION 9. * EX-ANTE CONDITIONALITIES - ARTICLE 87(6) (B) CPR
For each ex ante conditionality, established in accordance with Article 17 and Annex
(xx), which is applicable to the operational programme an assessment of whether the exante conditionality is fulfilled at the date of submission of the Partnership Agreement and
operational programme, and where ex-ante conditionalities are not fulfilled, a description
of the actions to fulfil the ex-ante conditionality, the responsible bodies and a timetable
for such actions in accordance with the summary submitted in the Partnership
Agreement.
In accordance with Article 17 of the CPR, the Member States should provide the
Commission with information on the applicability of ex-ante conditionalities and on the
fulfilment of applicable ex ante conditionalities. Information on this regard may be
provided within separate explanatory documents submitted with the operational
programme. However, it may also be included under this section of the operational
programme in order to complement the information set out in table 24.
NB: No thematic ex-ante conditionalities have been proposed for technical assistance.
However, general ex-ante conditionalities may be applicable to technical assistance
priority axes, therefore tables 24 and 25 are relevant also for operational programmes
dedicated to technical assistance. Table 26 on thematic ex-ante conditionalities is not
relevant for such programmes.

Where necessary, explanations or additional information to complement the tables below
can be added here [a maximum of 14 000 characters= approx. 4 pages]

9.1. Identification of applicable ex-ante conditionalities and assessment of their
fulfilment (table 24).
This table sets out all applicable general and thematic ex-ante conditionalities for the
operational programme, including those which have been included in the Partnership
Agreement, but which are applicable to the priority axes of the programme in question
and the fulfilment or non-fulfilment of which therefore affects the implementation of the
programme. It is necessary to identify, for each applicable ex-ante conditionality, the
priority axes to which it applies and to indicate, and where necessary, explain, which
criteria are fulfilled or unfulfilled.

Table 24: Identification of applicable ex-ante conditionalities and assessment of
their fulfilment
Applicable ex-ante
conditionality

Priorit
y axis
or axes
to

Exante
condi
tional

Criteria

Criteria
fulfilled
Yes/no
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Reference
(reference to the
strategies, legal act or
other relevant

Explanations
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which
the
conditi
onality
applies

ity
fulfill
ed:
Yes/
No/P
artial
ly
Уредба за
ефективното
прилагане на
директивите за
ОВОС и СООС

ДА

documents, incl.
references to relevant
sections, articles or
paragraphs,
accompanied by
weblinks or access to
full text)
Закон за опазване на
околната среда (Обн.,
ДВ,
бр.
91
от
25.09.2002 г., изм. и
доп.);
http://www3.moew.gov
ernment.bg/files/file/In
dustry/Legislation/Zako
ni/ZOOS.pdf
Наредба за условията
и реда за извършване
на
оценка
на
въздействието върху
околната среда (посл.
изм. ДВ, бр. 94 от
30.11.2012 г.);
http://www3.moew.gov
ernment.bg/files/file/Le
gislation/Naredbi/NAR
EDBA_za_usloviqta_i_
reda_za_izvyrsvane_na
_ocenka_na_vyzdejstvi
eto_vyrhu_okolnata_sr
eda_Zagl_izm_D.pdf

Общо
предварително
условие:
6. Наличие на
уредба за
ефективното
прилагане на
законодателството
на Съюза относно
околната среда,
свързано с ОВОС
и СООС

1, 2, 3

Част
ично

Наредба за условията
и реда за извършване
на екологична оценка
(посл. изм. ДВ, бр. 94
от 30.11.2012 г.).

Налично
е
законодателство за
прилагане
на
директивите
за
ОВОС и СООС, в
т.ч.
и
по
отношение на ясни
регламенти
за
начин
на
оценяване
на
качеството
на
докладите
за
ОВОС
и
на
докладите за ЕО,
както
и
на
възможностите за
достъп
до
документация
и
участието
на
обществеността на
различни етапи от
процедурата
по
ОВОС и ЕО, както
и ясен регламент
за правото на
заинтересувани
лица за достъп до
правосъдие.

http://www3.moew.gov
ernment.bg/files/file/In
dustry/Legislation/Nare
dbi/NAREDBA_za_usl
oviqta_i_reda_za_izvyr
svane_na_ekologicna_
ocenka_na_planove_i_
programi_Zagl_izm_D
V_br_.pdf
Уредба
за
обучение
на
персонала, който
участва
в
прилагането
на
Директивите
за
ОВОС и СООС, и
за
разпространение
на информация до
този персонал
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Текущо

Уредба за обучение
на персонала, който
участва в прилагането
на Директивите за
ОВОС и СООС, и за
разпространение на
информация до този
персонал

Критерият
се
изпълнява
непрекъснато.
Провеждат
се
обучения, работни
срещи, семинари.
Изготвят
се
указания.
Осигурява
се
достъп
до
указания
и
ръководства
по

OPE version 2
електронен път и
официална поща.

Уредба
за
осигуряване
на
достатъчен
административен
капацитет.

6.1. Воден сектор:
Наличие на а)
политика за
определяне на
цените на водата,
която осигурява
на потребителите
подходящи
стимули да
използват водните
ресурси
ефективно и б)
адекватен принос
на различните
потребители на
вода към
възстановяването
на разходите за
водни услуги на
равнище,
определено в
одобрения план за
управление на
речни басейни за
инвестиции,
подкрепени от
програмите

1

Partia
lly

Текущо

Държавата членка
е осигурила
принос на
различните
потребители на
вода към
възстановяването
на разходите за
водни услуги по
сектори в
съответствие с
член 9, параграф
1, първо тире от
Директива
2000/60/EО,
вземайки предвид
при
целесъобразност
социалните,
екологичните и
икономическите
последици от
възстановяването,
както и
географските и
климатичните
условия на
засегнатия регион
или региони.

НЕ

Приемане на план
за управление на
речни басейни за
региона на речния
басейн с
обоснована
концентрация на
инвестиции в
съответствие с

НЕ

116/138

16те РИОСВ, като
компетентни органи
по околна среда по
процедурата
по
ОВОС и ЕО, има
създадени структурни
звена по ОВОС и ЕО
с назначени експерти,
чиито
длъжностни
характеристики
включват
координиране
на
процедурата
по
ОВОС и ЕО.

Вж. също Табл.25
Критерият
се
изпълнява
непрекъснато.
Провеждат
се
обучения, работни
срещи, семинари.
Изготвят
се
указания.
Осигурява
се
достъп
до
указания
и
ръководства
по
електронен път и
официална поща.

http://www.moew.gove
rnment.bg/?show=164

Вж. също Табл.25

Планове
за
управление
на
речните басейни са в
сила и в момента се
изпълняват:
http://www3.moew.gov
ernment.bg/?show=top
&cid=66&lang=bg
Тарифа за таксите за
водовземане,
ползване на воден
обект и замърсяване
http://www3.moew.gov
ernment.bg/files/file/W
ater/Legislation/tarifi/T
taksi_vodovz_polzv_za
myrs.pdf

Планове
за
управление
на
речните басейни.
Те са в сила и в
момента
се
изпълняват.
http://www3.moew.gov
ernment.bg/?show=top
&cid=66&lang=bg

Изискванията са
изпълнени
частично само за
услугите
за
питейно
водоснабдяване на
населението
и
пречистване
на
отпадъчни води от
населените места.
Вж. също Табл.26.

Налице са приети
през 2010 г. ПУРБ,
но в тях се
съдържат
съществени
пропуски и не са
изпълнени всички
подкритерии
от
този критерий.
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член 13 от
Директива
2000/60/ЕО на
Европейския
парламент и на
Съвета от 23
октомври 2000 г.
за установяване на
рамка за
действията на
Общността в
областта на
политиката за
водите.
6.2. Сектор на
отпадъците:
Насърчаване на
икономически и
екологично
устойчиви
инвестиции в
сектора на
отпадъците, поконкретно чрез
разработването на
планове за
управление на
отпадъците в
съответствие с
Директива
2008/98/ЕО
относно
отпадъците и с
йерархията на
отпадъците.

1. На Комисията е
изпратен доклад за
напредъка по
изпълнението на
целите по член 11
от Директива
2008/98/ЕО и за
планираните
действия за
постигане на
целите.

Вж. също Табл.26

НЕ

Докладът ще бъде
разработен и
представен на ЕК
в срок до
септември 2013г.
Към настоящият
момент НСИ
обработва данните
за неговото
изготвяне.
Вж. също Табл.26

2. Наличие на
един или повече
планове за
управление на
отпадъците
съгласно
изискванията на
член 28 от
Директива
2008/98/ЕО.

3. В съответствие
с членове 1 и 4 от
Директива
2008/98/ЕО
държавата членка
е изготвила
програми за
предотвратяване
на отпадъци,
съгласно
изискването по
член 29 от
директивата.

117/138

НЕ

Към настоящият
момент в РБългария е
налична Национална
програма за
управление на
дейностите по
отпадъците за
периода 2009-2013 г. :
http://www.moew.gove
rnment.bg/?show=top&
cid=376

НЕ

Към момента
действаща е
Национална програма
за управление на
дейностите по
отпадъците за
периода 2007-2013 г.
http://www.moew.gove
rnment.bg/?show=top&
cid=376

С обнародвания на
13.07.2012 г. Закон за
управление на

Предстои
разработване на
Национален план
за управление на
отпадъците за
периода 2014-2020
г., който ще бъде в
съответствие с
изискванията на
чл.28 от Рамковата
директива за
отпадъците.
Предвижда се
планът да бъде
приет през
декември 2013 г.
Вж. също Табл.26
Програмата за
предотвратяване
образуването на
отпадъците ще е
част от
Националния план
за управление на
отпадъците за
периода 2014-2020
г., който се
предвижда да бъде
приет през
м.декември 2013
Вж. също Табл.26
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4. Приети са
необходимите
мерки за
постигане до 2020
г. на целта
относно
повторната
употреба и
рециклирането в
съответствие с
член 11, параграф
2 от Директива
2008/98/ЕО.

отпадъците са
въведени целите и са
заложени
отговорностите.

НЕ

http://www3.moew.gov
ernment.bg/files/file/W
aste/Legislation/Zakoni
/ZUO.pdf

Мерките
за
изпълнение
на
целите
ще
се
включат и в новия
Национален план
за управление на
отпадъците.
Вж. също Табл.26

9.2 A description of the actions to fulfil the ex-ante conditionalities, the responsible
bodies and a timetable for such actions (tables 25 and 26)
These tables cover only applicable general and thematic ex-ante conditionalities which
are completely unfilled or partially fulfilled (as set out in table 24 above) at the time of
submission of the operational programme.
Table 25: Actions to be undertaken to fulfil applicable general ex-ante
conditionalities
Applicable
general ex-ante
conditionalities
which are
completely
unfulfilled or
partially fulfilled

Criteria not
fulfilled

Action to be taken

Deadline (date)

6. Наличие на
уредба
за
ефективното
прилагане
на
законодателството
на Съюза относно
околната
среда,
свързано с ОВОС
и СООС

Уредба
за
обучение
на
персонала, който
участва
в
прилагането на
Директивите за
ОВОС и СООС,
и
за
разпространение
на информация
до този персонал

Дейност 1: Създаване
на електронна мрежа
на експертите по
ОВОС и ЕО в
системата на МОСВ
за
обмяна
на
информация, опит и
за разпространяване
на
подходяща
информация
и
документация
по
електронен път.

31 декември 2013

МОСВ

31 декември 2013

МОСВ

Изпълнява
непрекъснато
Уредба
за
осигуряване на
достатъчен
административен
капацитет

се

Дейност 2:
Оповестяване
на
страницата на МОСВ
и
РИОСВ
на
методически
указания
и
ръководства.
Разпространение на
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Bodies
responsible
for
fulfilment
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указания
и
ръководства
на
хартия и електронно
Изпълнява
непрекъснато.

се

Table 26: Actions to be undertaken to fulfil applicable thematic ex-ante
conditionalities
Applicable
thematic ex-ante
conditionalities
which are
completely
unfulfilled or
partially fulfilled

Criteria not
fulfilled

6.1. Воден сектор
Наличие на:

Държавата членка
е осигурила
принос на
различните
потребители на
вода към
възстановяването
на разходите за
водни услуги по
сектори в
съответствие с
член 9, параграф
1, първо тире от
Директива
2000/60/EО,
вземайки предвид
при
целесъобразност
социалните,
екологичните и
икономическите
последици от
възстановяването,
както и
географските и
климатичните
условия на
засегнатия регион
или региони.

а) политика за
определяне
на
цените на водата,
която осигурява
на потребителите
подходящи
стимули
да
използват
водните ресурси
ефективно и
б)
адекватен
принос
на
различните
потребители на
вода
към
възстановяването
на разходите за
водни услуги на
равнище,
определено
в
одобрения план
за управление на
речни басейни за
инвестиции,
подкрепени
от
програмите

Action to be taken

Deadline
(date)

Bodies
responsi
ble for
fulfilme
nt

Действие 1
Извършване на икономическия анализ, описан в
приложение III от директива 2000/60/ЕО, вкл.
изпълнение на национално проучване за осигуряване
на необходимите данни за изменение на климата и
въздействието върху водите
Действие 2.
Извършване на икономическия анализ, описан в
приложение III от директива 2000/60/ЕО, вкл.
изготвяне
на
икономическия
анализ
на
водоползването за периода 2007-2013, на който да се
основават мерките и ценовата политика във вторите
ПУРБ

декември
2015 г.

декември
2015 г.

МОСВ

МОСВ
МОСВ
МРР
МЗХ
МИЕ
МЗ
МРР

Действие 3.
Прилагане на ценовата политика, упомената в член
9, параграф 1, първо тире от Директива2000/60/ЕО,
вкл. приемане на Наредба за нормите за
водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за
водите
Конкретните срокове за разработка и приемане на
Наредбата, следва да бъдат обвързани с приемането
на новата отраслова стратегия за ВиК от
Министерски съвет. Тя е в процес на разработка и
финалният й вариант ще бъде предаден в МРРБ през
м. юни 2014 г.
Действие 4.
Прилагане на ценовата политика, упомената в член
9, параграф 1, първо тире от Директива 2000/60/ЕО,
вкл. приемане на ЗИД на Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги
Конкретните срокове за разработка и приемане на
ЗИД на ЗРВКУ следва да бъдат обвързани с
приемането на новата отраслова стратегия за ВиК от
Министерски съвет. Тя е в процес на разработка и
финалният й вариант ще бъде предаден в МРР през
м. юни 2014 г.
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Приемането на ЗИД на ЗРВКУ е в компетенциите на
Народното събрание на Република България и МРР и
ДКЕВР ще си сътрудничат в отделните
Действие 5.
Въвеждане на различни цени на услугата
водоснабдяване за абонатите, ползващи вода в
рамките на нормите за водопотребление, и
абонатите, надвишаващи тези норми.

декември
2014

МОСВ

януари
2014

МОСВ

март 2014
г.

МОСВ

юли 2014

МОСВ

Ангажиментът ще бъде изпълнен след приемане на
Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а,
ал.2 от Закона за водите
Действие 6.
Подготовка на изменение на Тарифата за таксите за
водовземане, за ползване на воден обект и за
замърсяване, с което:
- да се определят по-високи такси, когато се
надвишават нормите за водопотребление;
- да се определят различни такси за замърсяване за
пречистена и за непречистена вода;
- да се приведе тарифата в съответствие с промените
в Закона за водите по т.4
Подготвено е предложение за начините на
определяне на таксите, предвидени в разработения
проект на ЗИД на ЗВ. В обществената поръчка за
разработването на анализ на възстановяване на
разходите е предвидено оразмеряване на таксите и
съответната икономическа обосновка за това.
Планира се таксата за замърсяване да се определя в
повечето случаи на .базата на товара замърсяващи
вещества (измерено количество и концентрация на
замърсители)
Действие 7.
Разработване на Анализ за възстановяването на
разходите – по наличните статистически данни за
2010.
Анализът ще включва възможно най-широк кръг
водни услуги, включително преградни съоръжения,
водовземане за различни цели, съхранение,
пречистване и разпределяне на повърхностни води,
събирането, пречистването и заустването на
отпадъчни
води,
самостоятелно
питейно
водоснабдяване, самостоятелно водоснабдяване в
селското стопанство и индустрията.
Действие 8.
Приемане на ЗИД на Закона за водите, с което да се
въведат, прости и приложими механизми за
определяне на таксата за замърсяване.
Подготвен е проект на ЗИД на ЗВ във връзка с
изпълнение на приетата от НС Стратегия за водния
сектор. В проекта е включено и въвеждане на такси
за всички водни услуги (дейности, които могат да
въздействат значимо върху водите), идентифицирани
в първите ПУРБ, и за въвеждане на механизъм за
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определяне на ресурсните разходи и разходите за
околна среда, които следва да се вземат предвид при
оценката на възстановяването на разходите.
http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=569
Действие 1.
Приемане на планове за управление на речните
басейни, обхващащи териториите, включени в
оперативни програми, които включват приоритети за
водни инвестиции, вкл. приемане на вторите ПУРБ.

Приемане на план
за управление на
речни басейни за
региона на
речния басейн с
обоснована
концентрация на
инвестиции в
съответствие с
член 13 от
Директива
2000/60/ЕО на
Европейския
парламент и на
Съвета от 23
октомври 2000 г.
за установяване
на рамка за
действията на
Общността в
областта на
политиката за
водите.

декември
2015 г.

МОСВ

декември
2016 г.

МОСВ

декември
2015 г.

МРР
МОСВ
МЗХ
МИЕ
МЗ

декември
2016 г.

МОСВ

Вторите ПУРБ трябва да попълнят пропуските и да
изпълнят препоръките на ЕК
Осигуряване на Карта на мрежите за мониторинг,
установени за целите на член 8 и приложение V,
както и представяне в карта на резултатите от
проведените съгласно тези разпоредби програми за
мониторинг на състоянието на повърхностните води
(екологично и химично); подземните води (химично
и количествено); и защитените територии, вкл.
Действие 2.
Изпълнение на тригодишна програма за завършване
на интеркалибрирането на методите за анализ и
стойностите на биологичните елементи за качество
(БЕК) за типовете повърхностни води на
територията на България, съответстващи на
определени общи европейски типове.
Действие 3.
Извършване на национални проучвания за
преодоляване на посочените пропуски.
1.
Актуализиране
на
типологията
и
класификационната
система
за
оценка
на
повърхностните водни тела от категории "река",
"езеро" и "преходни води"
2. Оценка на хидроморфологичното състояние на ВТ
от категории "реки", "езера" и "преходни води" и
определяне на въздействието върху екологичното
състояние от хидроморфологични изменения
3. Проучване и оценка на количественото състояние
на подземните водни тела
4. Проучване и оценка на химичното състояние на
подземните водни тела
5. Проучване и оценка на въздействието на
дифузните източници на замърсяване върху
състоянието на повърхностните води
6. Проучване и оценка на химичното състояние на
повърхностните води
С тези проучвания ще се осигури и списък на
екологичните цели, установени съгласно член 4 за
повърхностни води, подземни води и защитени
територии, включително определянето на случаите,
когато са използвани член 4, параграфи 4, 5, 6 и 7.
Действие 4.
Инвестиции за доизграждане на мрежите
мониторинг са планирани в ОПОС 2014-2020
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Планирано в проекта на ОПОС 2014-2020. При
изпълнение на националните проучвания е
предвидено да бъдат обоснована необходимостта,
местата и броя на допълнителните мониторингови
пунктове и оптимизиране на програмите за
мониторинг съобразно установения конкретен
натиск и въздействие от човешка дейност.
След стартиране на ОПОС 2014-2020 през 2015
могат да бъдат подготвени проектите за
доизграждане на мрежата
6.2. Сектор на
отпадъците:
Насърчаване на
икономически и
екологично
устойчиви
инвестиции
в
сектора
на
отпадъците, поконкретно чрез
разработването
на планове за
управление
на
отпадъците
в
съответствие
с
Директива
2008/98/ЕО
относно
отпадъците и с
йерархията
на
отпадъците

1. На Комисията е
изпратен доклад
за напредъка по
изпълнението на
целите по член 11
от
Директива
2008/98/ЕО и за
планираните
действия
за
постигане
на
целите
2.Наличие
на
един или повече
планове
за
управление
на
отпадъците
съгласно
изискванията на
член
28
от
Директива
2008/98/ЕО.
3. В съответствие
с членове 1 и 4 от
Директива
2008/98/ЕО
държавата членка
е
изготвила
програми
за
предотвратяване
на
отпадъци,
съгласно
изискването
по
член
29
от
директивата
4. Приети са
необходимите
мерки
за
постигане
до
2020 г. на целта
относно
повторната
употреба
и
рециклирането в
съответствие
с
член
11,
параграф 2 от
Директива
2008/98/ЕО.

Действие 1.
Първи доклад за напредъка по изпълнението на
целите по член 11 от Директива 2008/98/ЕО и за
планираните действия за постигане на целите.

септември
2013 г.

МОСВ

декември
2013 г.

МОСВ

декември
2013 г.

МОСВ

декември
2013 г.

МОСВ

Докладът ще бъде разработен и представен на ЕК.
Към настоящия момент НСИ обработват данните за
неговото изготвяне

Действие 2
Приемане на Национален план за управление на
отпадъците за периода 2014-2020 г.
Планът ще бъде в съответствие с изискванията на
чл.28 от Рамковата директива за отпадъците

Действие 3
Подготовка на Програма за предотвратяване
образуването на отпадъците – като част от
Националния план за управление на отпадъците за
периода 2014-2020 г.

Действие 4
Приемане на Национален план за управление на
отпадъците за периода 2014-2020 г.
С обнародвания на 13.07.2012 г. Закон за управление
на отпадъците са въведени целите и са заложени
отговорностите. Мерките за изпълнение на целите
ще се включат и в новия Национален план за
управление на отпадъците.
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SECTION 10. *REDUCTION

OF THE

ADMINISTRATIVE BURDEN FOR BENEFICIARIES

(ARTICLE 87 (6) (C) CPR)

A summary of the assessment of the administrative burden for beneficiaries and, where
necessary, the actions planned accompanied by an indicative timeframe to reduce
administrative burden.
[a maximum of 7 000 characters = approx. 2 pages]
A summary assessment of the administrative burden and actions to planned to
achieve a reduction including:
•

An assessment of the administrative burden of beneficiaries, including the
identification of main sources of administrative burden in the period 20072013, the main actions already taken to reduce that burden for the period
2014-2020, and potential scope for further reduction, referring to statistical
data, and results of evaluations and studies, where possible;

•

Main (not all – only a summary is required) actions planned to achieve a
reduction in administrative burden with an indicative timeframe (e.g. end
date), including the use of simplified costs, where appropriate.

Основните фактори, които създават административна тежест, са
идентифицирани в рамките на програмен период 2007-2013 г., като се
полагат значителни усилия за тяхното преодоляване. Основният извод е, че е
необходимо да се постигне баланс между ефективния контрол върху
изразходването на средствата от ЕСИФ и намаляването на
административната тежест при управлението и изпълнението на
оперативните програми. Общата препоръка, отправена в рамките на
Споразумението за партньорство е създаване стабилна и предсказуема среда
за подготовка, оценка, изпълнение, управление, мониторинг и контрол на
устойчивостта на проектите, максимална електронизация на комуникацията
между бенефициентите и УО, оптимизиране на административни процедури,
премахване на ненужните задължения за бенефициентите, унифициране на
правилата.
През програмен период 2007-2013 г. бенефициентите по ОПОС за пръв път
изпълняват проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на
ЕС. Опитът им с други източници на финансиране се различава от
процедурите за предоставяне на БФП от фондовете на Кохезионната
политика. Бенефициентите по ОПОС изпитват в различна степен затруднения
с административните процедури през различните етапи от проектния цикъл,
като основно ги затруднява изпълнението на изискванията при
кандидатстване, а след одобрение на проектите - подготовката на процедури
по ЗОП и съответно ПМС 55/ 2007 г. и подаването на искания за средства с
цел тяхната верификация.
Основните изводи от 2007-2013 г. са свързани с необходимостта от
предприемане на последователни стъпки за преодоляване на затрудненията и
облекчаване на административните процедури. Още през периода 2007-2013
г. са изготвени и въведени в действие допълващи документи по трите
основни приоритетни оси, които са основополагащи за управлението на
програмата. С тях е извършена приоритизация на дейности, определен е
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индикативен обхват, конкретизирани са бенефициентите за различни типове
процедури и е обосновано преминаване към по-гъвкава процедура за
директно предоставяне на БФП за дейностите, свързани с изграждане на
екологична инфраструктура и изпълнение на законодателни ангажименти с
ясно определен отговорник съгласно действащото законодателство.
Извършените външни оценки и одити на ОПОС 2007-2013 г. потвърждават
като правилна очертаната посока на действие и констатират положително
влияние, вкл. за намаляване на административната тежест.
Процедурите за конкурентен подбор остават сложни. Особено за специфични
групи от бенефициенти, вкл. НПО следва да се въведат гъвкави грантови
схеми, които да позволяват опростено предоставяне на подкрепа с ясно
очертан обхват от допустими дейности, основани на одобрени на национално
ниво планове и програми. За бенефициенти - административни структури
следва да се обмисли подход за по-гъвкаво предоставяне на подкрепа, като се
вземе предвид начинът им на функциониране, на формиране на техните
бюджети и на разходване на бюджетни средства, уредени в националното
законодателство.
В хода на изпълнение на програмата е налице стремеж към постоянно
опростяване на изискванията при обявяване на процедурите за предоставяне
на БФП. Отпадат изисквания за представяне на ненужни документи, с всяка
следваща процедура се опростяват формуляра и бюджета на проекта. В
оперативен
порядък
се
анализират
срещаните
затруднения
и
идентифицираните нужди от страна на бенефициентите и те се съобразяват
при разработването на следващата покана, например обявяване на
комбинираната процедура за подготовка и изпълнение по ос 1, обединяване
на процедурите за директно предоставяне за 13 регионални системи за
управление на отпадъците, разработване на „опростена” процедура за
дейности в паркове и резервати по ос 3.
Същевременно всяка следваща версия на Системата за управление и контрол
и на процедурния наръчник на програмата е по-кратка, ясна и фокусирана от
предходните. Значително оптимизирани спрямо първоначалните версии са
процедурите за предварителни консултации, оценка, верификация,
мониторинг, предварителен и последващ контрол. Провеждат се задълбочени
предварителни консултации, които включват подробен преглед на всички
документи преди кандидатстване с цел решаване на всички основни въпроси.
В определени случаи се прибягва до подкрепа на място чрез т. нар. мобилни
групи за подкрепа.
Чрез въвеждане на процедури за директно предоставяне значително е
облекчена и процедурата за оценка на проектните предложения. Тя е погъвкава, тъй като дава възможност за диалог, вкл. допълване и доразвиване
на проектното предложение, като в същото време поставя времеви
ограничения, съпоставими с изискваните за процедурите за конкурентен
подбор.
Включването на АОП в процеса на предварителен контрол на големи
поръчки, финансирани от фондовете на ЕС, е изключително положителна
стъпка за оптимизиране на работата по ОПОС. От друга страна, еднаквата
административна тежест независимо от характера и бюджета на проектите е
преодоляна с отпадането на последващия контрол за всички поръчки, с
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изключение на строителството и надзора и текущ одит по проектите. Това
допринася за спазване графиците по проектите, като същевременно се
гарантира законосъобразното провеждане на поръчките чрез текущия одит.
Дългите срокове за верификация на разходите и възстановяване на
извършените разходи са също преодолени, като се спазват сроковете, уредени
в Постановление № 179 на МС от 10.08.2010 г. за определяне на механизма за
верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС.
Предприети са всички възможни стъпки за подпомагане управлението и
изпълнението на проектите. Създадена е възможност за въвеждане на
конкурентни възнаграждения и създаване на професионални звена за
управление на проектите.
Значително опростен и оптимизиран е форматът на докладите за напредък.
Мониторингът по проектите се осъществява в режим на непрекъснат диалог
между координаторите от МЗ на ОПОС и съответните бенефициенти.
Възникналите затруднения в хода на изпълнението се решават в оперативен
порядък. Издават се указания за всички бенефициенти по различни въпроси,
като напр. текущия одит по проектите.
Констатация на анализи на национално ниво е, че координацията между
структурите, отговорни за етапите на подготовката, оценката, изпълнението,
мониторинга и контрола на проектите често е свързана с ограничения в
гъвкавостта и забавяне на всички етапи от проектния цикъл, което създава
допълнителна административна тежест за бенефициентите.
Това се потвърждава в голяма степен от избрания модел за изпълнение на
ОПОС 2007-2013 г. Функционирането на УО и МЗ още повече в рамките на
една и съща администрация е предпоставка за забавяне на работата и за
създаването на допълнителна административна тежест (вж. част 7). През
2007-2013 беше взето решение за отлагане на тази структурна промяна от
гледна точка на напредналия етап на изпълнение на оперативната програма.
В ОПОС 2014-2020 се предвижда обединяване на Управляващия орган и
Междинното звено, като очакваните резултати са преодоляване на
създадената допълнителна административна тежест, съкращаване на
сроковете за изпълнение на функциите, възложени на УО съгласно
регламентите (срок: от средата на 2013 до 31.12.2013г.). Подобна мярка
значително ще оптимизира процесите по управление и изпълнение на
програмата. В допълнение се планира опростяване на предоставянето на
БФП, като очакваните резултати са въвеждане на процедури за опростено
директно предоставяне на БФП за изграждане на екологична инфраструктура
в изпълнение на законодателни ангажименти, програмно бюджетиране за
административни структури, опростени грантови схеми за НПО, както и
прилагане на финансови инструменти съгласно Общия Регламент за
програмен период 2014-2020 г.
Основни използвани източници: Доклади от проведени оценки и
проучвания във връзка с изпълнението на оперативна програма „Околна
среда” 2007 – 2013 г.; Оценка на НСРР на тема „Анализ и оценка на
напредъка по отношение на постигане на целите/приоритетите на НСРР и на
съответния принос на оперативните програми към тях, май 2012 г.“; Оценка
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на НСРР на тема „Анализ и оценка на процедурите за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ и критериите за подбор на проекти,
използвани по седемте оперативни програми, юни 2012 г.“.
In the case of operational programmes dedicated to technical assistance the
beneficiaries concerned under this section are the authorities using technical
assistance. The description of actions taken to reduce the administrative
burden of the beneficiaries of other programmes should be described under
the description of the respective priority axes.
NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section is not subject to the Commission
decision approving the operational programme and remains under the
responsibility of the Member State.
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SECTION 11. HORIZONTAL PRINCIPLES (ARTICLE 87(7) CPR)
11.1. Sustainable development
A description of specific actions to take into account environmental protection
requirements, resource efficiency, climate change mitigation and adaptation, disaster
resilience and risk prevention and management, in the selection of operations.
[a maximum of 5 500 characters= approx. 1,5 pages]
A description of how the aspects listed above are taken into account in project
selection, with reference to particular priority axes, where appropriate.
This section is subject to the duly justified assessment of the Member State of the
relevance of horizontal principles to the content and objectives of the programme.
If the Member State considers that the horizontal principle is not relevant for the
operational programme concerned, this section should provide a justification for
such an assessment.
Where a part or all of the information requested is included in the Partnership
Agreement a cross-reference may be made.
NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section is not subject to the
Commission decision approving the operational programme and remains under
the responsibility of the Member State.
Принципът за устойчиво развитие продължава да бъде основополагащ
принцип на ЕС, по силата на европейското законодателство. Правна уредба
на принципа се съдържа в чл. 3 от ДФЕС, съгласно който Съюзът работи за
устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран
икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална
пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и
високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда.
Основният стратегически документ на европейско ниво, регламентиращ
прилагането на принципа е Стратегията за устойчиво развитие (приета през
юни 2006 г.), която определя общите цели на Съюза по отношение на
изменението на климата и чистата енергия, устойчиви транспорт,
производство и потребление и по-доброто управление на природните
ресурси. В съответствие с предвиденото в заключителния документ на
проведената през октомври 2012 г. Конференция на ООН за устойчиво
развитие (конференция „Рио+20“), Стратегията следва да бъде
преразглеждана не по-късно от 2014 година.
Принос на ОПОС 2014-2020 г. за постигането на устойчиво развитие:
Изпълнението на оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” ще
допринесе за постигането на целите на Стратегията за устойчиво развитие на
ЕС. Приоритетните оси на програмата се насочени към постигането на онези
тематични цели65 от проекта на Общ регламент, които са отнасят до

65

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е насочена към постигането на тематични
цели 1 „Засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите”, 5
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опазването на околната среда, насърчаване на ресурсната ефективност,
адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на
риска. Оперативната програма ще съдейства за осъществяването на
посочените към всяка приоритетна ос инвестиционни приоритети, които в
своята цялост са насочени към постигането на устойчиво развитие. В
допълнение, изпълнението на оперативната програма ще допринесе за
постигането на съответствие с изискванията на европейското и национално
законодателство в областта на околната среда и изменението на климата.
Приоритетна ос 1 на програмата е насочена към изпълнението на целите на
Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/56/ЕО, Директива 91/271/ЕИО,
Директива 98/83/ЕО и Директива 2007/60/ЕО. Приоритетна ос 2 допринася
за постигането на целите на Директива 2008/98/ЕО и Директива 1999/31/ЕО.
Приоритетна ос 3 на програмата цели да подпомогне изпълнението на
Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО. ОПОС 2014-2020 г. е
разработена в съответствие с основните стратегическите документи на
Европейския съюз и допринася за постигането на техните цели. Подробна
информация за приноса на програмата към постигането на целите на
стратегия Европа 2020 на ЕС, Плана за опазване на водните ресурси на
Европа до 2020 г., Пътната карта за ресурсна ефективност, Стратегията на
ЕС за биологичното разнообразие, Плана за екоиновации на ЕС и
Стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата се съдържа в
Раздел 1. Поради естеството на приоритетните оси на оперативната
програма, които са изцяло насочени към опазване на околната среда,
одобрените за финансиране операции по програмата ще допринесат за
постигането на устойчиво развитие.
Принос на МОСВ при интегрирането на политиката по околна среда и
политиката по изменение на климата:
Съгласно чл. 11 от ДФЕС, изискванията за опазване на околната среда
трябва да бъдат интегрирани при формирането и осъществяването на
политиките и дейностите на ЕС, в частност с цел постигане на устойчиво
развитие. На национално ниво се определени и други дейности (извън
обхвата на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“), които оказват
въздействие върху опазването на околната среда, ресурсната ефективност,
борбата с изменението на климата и управлението и превенцията на риска.
Тези дейности ще се реализират с финансиране от други програми. Процесът
на интегриране на политиката по околна среда и изменение на климата в
основните програмни документи за периода 2014-2020 г. ще се подпомогне с
Насоките за интеграция на ПОС и ПИК, които описват приоритетни
интервенции от гледна точка на изпълнението на изискванията на
политиката по околна среда и изменение на климата. Те са насочени към подобро управление на водите, по-висока ефективност и справяне с
последствията върху водите от изменението на климата; по-добро
управление на отпадъците, съобразно йерархията при управлението им и с
оглед постигане на по-висока ефективност на този ресурс; енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници, подобряване качеството

„Насърчаване на адаптацията към изменението на климата, превенция на риска и управление” и 6
„Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност”.
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на въздуха и намаляване на емисиите на парникови газове и опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие, вкл. мрежата НАТУРА 2000.
Включването на така идентифицираните приоритетни интервенции в
обхвата на други програми, съфинансирани от европейските структурни и
инвестиционни фондове е основен инструмент за интегриране на политиката
по околна среда и изменение на климата в програмните документи за
периода 2014 – 2020 г. , а по този начин – и за постигане на устойчиво
развитие.
Прилагане на принципа на устойчиво развитие на ниво оперативна
програма и на ниво операции:
С цел да се гарантира интегрирането на политиката по околна среда в
секторните и регионални политики, при изпълнение на програмите и
операциите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни
фондове се прилагат изискванията на действащото законодателство за
извършване на екологична оценка (ЕО), оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимостта (ОС) с предмета и
целите на опазване на защитените зони. Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.“ е обект на ЕО, която съгласно предвиденото в проекта на Общ
регламент представлява неразделна част от предварителната оценка на
програмата. В продължение на практиката, установена през програмен
период 2007-2013 г., оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще
прилага система от критерии за оценка на операциите, в която ще бъдат
включени и критерии относно съблюдаването на действащото екологично
законодателство. Обект на проверка ще бъде следното: извършена ли е
ОВОС и издаването на положително решение по ОВОС; извършена ли е ЕО,
както и преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно
въздействие върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 и спазват ли
се условията, предвидени в издавани разрешителни и решения в областта на
околната среда. Операциите, които не съответстват на тази група критерии,
няма да бъдат финансирани със средства от оперативната програма.
МОСВ вече пое ангажимента да изготви необходимите документи относно
прилагането на политиката по околна среда и изменение на климата при
управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове. В
изпълнение на поетия ангажимент МОСВ планира да подготви втора фаза на
Насоките – фаза „Изпълнение на Оперативна програма и Споразумение за
партньорство”. За тази цел са разработени препоръки за съдържание и
обхват на единна методология при избора на критерии за интеграция на
политиката по околна среда и политиката по изменение на климата.
Препоръките ще подпомогнат управляващите органи при практическото
прилагане на принципа за устойчиво развитие на етапа на одобрението и
изпълнението на операциите. Критериите за интеграция ще гарантират, че
приоритетно ще се одобряват и изпълняват операции, които в по-голяма
степен допринасят за опазването на околната среда и политиката по
изменение на климата. Като допълнителна мярка МОСВ предвижда да се
създаде национална мрежа от компетентни органи по околна среда и
управляващи органи на програми, която да подпомага процеса на
интеграция на политиката по околна среда и изменение на климата.
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11.2. Equal opportunities and non-discrimination
[a maximum of 5 500 characters= approx. 1.5 pages]
A description of the specific actions to promote equal opportunities and prevent any
discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or
sexual orientation during the preparation, design and implementation of the operational
programme and in particular in relation to access to funding taking account of the needs
of the various target groups at risk of such discrimination and in particular the
requirements of ensuring accessibility for persons with disability.
A description covering, but not limited to:
•

Identification of particular targets groups, which may have a reduced
access to support or are at risk of discrimination and identification of the
measures to mitigate these risks;

•

Any initiatives aimed at mainstreaming these principles in project selection
and implementation e.g. uniform requirements for accessibility for new or
reconstructed public buildings;

•

Any specific monitoring and evaluation measures envisaged to ensure the
follow –up of the implementation of these principles and how these results
of monitoring and evaluation will be taken into account;

•

Where appropriate, specific actions to be taken to promote equal
opportunities and prevent discrimination with reference to the investment
priority(es) concerned in the OP (compulsory for the ESF);
This section is subject to the duly justified assessment of the Member State
of the relevance of horizontal principles to the content and objectives of the
programme. If the Member State considers that the horizontal principle is
not relevant for the operational programme concerned, this section should
provide a justification for such an assessment.
Where a part or all of the information requested is included in the
Partnership Agreement a cross-reference may be made.

NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section is not subject to the Commission
decision approving the operational programme and remains under the
responsibility of the Member State.
Прилагане на принципа на равните възможности и недискриминацията
в процеса на програмиране:
Принципът за осигуряване на равни възможности и недискриминация намира
приложение в процеса на подготовка на програмните документи за периода
2014-2020 г. В рамките на работната група за разработване на
Споразумението за партньорство е включен представител на Комисията за
защита от дискриминация (КЗД). КЗД е независим специализиран държавен
орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и
осигуряване равенство на възможностите. Комисията установява нарушения,
налага санкции и дава задължителни предписания с оглед на спазването на
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законодателството, отнасящо се до равното третиране.
Принципът за осигуряване на равни възможности и недискриминация се
прилага и при подготовката на оперативна програма „Околна среда 2014 –
2020 г.”. Работната група за изготвяне на оперативната програма взема
основните решения, отнасящи се до нея като разглежда, дискутира и
съгласува дейности за осигуряване на прилагането на хоризонталните
принципи и за осигуряване на съответствие на програмата с приложимото
национално и европейско законодателство.
Допълнителен механизъм за осигуряване на спазването на принципа на
равните възможности и недискриминацията на етапа на програмиране е
участието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
(НСИХУ) като социален партньор в работната група за разработване на
оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Съгласно Закона за
интеграция на хората с увреждания, държавната политика в тази област се
определя от Министерския съвет, към който е създаден НСИХУ. Съветът
представлява консултативен орган, в който участват представители на
държавата,
определени
от
Министерския
съвет,
национално
представителните организации на и за хората с увреждания, национално
представителните организации на работниците и служителите, национално
представителните организации на работодателите и Националното
сдружение на общините в Република България. Той дава становища по
всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които
засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция. В състава на
работната група са привлечени също представители на браншови
организации и на национално представените организации на работодателите
и работниците, в качеството им на социални партньори. Този механизъм на
представителство ще бъде приложен и при структурирането на Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
Прилагане на принципа на равните възможности и недискриминацията
в процеса на оценка и изпълнение на операциите:
През програмен период 2007-2013 г., операциите/проектите се избират за
финансиране от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” чрез
прилагането на два вида процедури: процедура за подбор на проекти и
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ66.
Процедурите за подбор на проекти намират приложение в случаите, в които
съществува повече от един субект (бенефициент), който може да изпълни
съответната дейност. Достъпът до финансиране за всички потенциални
бенефициенти по тези процедури е свободен, без да се въвеждат ограничения
за кандидатстване. Съгласно действащата нормативна уредба67 проектните
предложения по този вид процедури се оценяват при конкурентни условия –

66

С измененията на Регламент № 1083/2006 г., се създаде възможност за предоставянето на
възстановяема помощ, която също може да бъде използвана при изпълнението на оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.“

67

Постановление № 121 № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (Обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., в сила от
8.06.2007 г., посл. изм. бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г.)
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при спазване на принципа за равнопоставеност и недопускане на
дискриминация.
Описаният по-горе механизъм за оценка и одобрение на операции чрез
провеждането на конкурентни процедури ще бъде прилаган и през програмен
период 2014-2020 г. Операциите, които могат да бъдат изпълнени от повече
от един бенефициент ще бъдат оценявани и одобрявани за финансиране при
спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равно третиране
и недопускане на дискриминация. Неспазването на тези принципи е
основание заинтересованите лица да обжалват по съдебен ред актовете на
управляващия орган на програмата.
Съгласно Споразумението за партньорство (версия от 17 юли 2013 г.),
Централното координационно звено в администрацията на Министерския
съвет ще издаде хоризонтални указания за прилагането на принципа на
равните възможности и недопускане на дискриминация за отделните етапи от
изпълнението на програмите. Принципът ще бъде включен и в критериите за
оценка на операциите, финансирани чрез оперативна програма “Околна среда
2014-2020 г.”, там където това е приложимо и подходящо.
Прилагане на принципа на равните възможности по отношение на
достъпа до инфраструктурата, изграждана с финансиране от оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Изискванията, отнасящи се до осигуряването на равен достъп до отделни
категории инфраструктурни обекти, включително за лица с увреждания, се
съдържат в националната нормативна уредба. Съгласно 169, ал. 2 от Закона
за устройство на територията, строежите се проектират, изпълняват и
поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания. Операции, които не са в съответствие с
действащото законодателство за осигуряване на равен достъп до
инфраструктурни обекти няма да бъдат одобрявани за финансиране от
оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
Прилагане на принципа на равните възможности по отношение на
достъпа до информация за хора в неравностойно положение
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” ще поддържа собствена
интернет страница, на която ще се публикува информация за обявените
процедури за избор на операции, приложимите за програмата правила,
насоки, указания, наръчници, списъци на одобрените и отхвърлените
операции и друга информация, която се отнася до управлението и
изпълнението на програмата. Тази информация ще е общодостъпна за всички
заинтересовани лица. През програмен период 2014-2020 г. ще се прилага
успешната практика за популяризиране на приноса на структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз в медиите. В комуникационния
план за оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” ще бъдат включени
дейности, насочени към популяризиране на програмата в електронните медии
(радио и телевизия), което ще осигури широк достъп до информация за
заинтересованите лица и обществеността като цяло.

11.3. Equality between men and women
A description of the contribution to the promotion of equality between men and women
and, where appropriate, the arrangements to ensure the integration of the gender
perspective at operational programme and operation level.
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[a maximum of 5 500 characters= approx. 1.5 pages]
A description covering, but not limited to:
•

The contribution of the operational programme to the promotion of equality
between men and women, with reference to specific challenges faced in this
area, as appropriate;
• The actions planned to ensure the integration of the gender perspective at
operational level including any initiatives aimed at mainstreaming this
principle in project selection and implementation;
• Any specific monitoring and evaluation measures envisaged to ensure the
follow-up of the implementation of this principle and how these results of
monitoring and evaluation will be taken into account;
• Where appropriate, specific actions to be taken to promote gender equality
with reference to the investment priority(es) concerned in the OP
(compulsory for the ESF).
This section is subject to the duly justified assessment of the Member State of the
relevance of horizontal principles to the content and objectives of the programme.
If the Member State considers that the horizontal principle is not relevant for the
operational programme concerned, this section should provide a justification for
such an assessment.
Where a part or all of the information requested is included in the Partnership
Agreement cross-references may be made.
NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section is not subject to the Commission
decision approving the operational programme and remains under the
responsibility of the Member State.
Принципът за осигуряване на равни възможности на мъжете и жените е
пряко обвързан с общия принцип за равнопоставеност и недопускане на
дискриминация. В основата на националното законодателство в тази област е
Законът за защита срещу дискриминация (ЗЗД), който въвежда изискванията
на директива 2000/43/EC и директива 2004/113/EC. Законът въвежда забрана
за всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност,
етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия
или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или
обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно
положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци,
установени в закон или в международен договор, по който Република
България е страна. ЗЗД цели осигуряването на равенство на лицата пред
закона, равно третиране и равни възможностите за участие в обществения
живот, както и ефективна защита срещу дискриминация.
Осъществяването на контрол върху прилагането на ЗЗД е възложено на
Комисията за защита от дискриминация - независим специализиран държавен
орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и
осигуряване равенство на възможностите. Комисията за защита от
дискриминация участва със свой представител в работната група за изготвяне
на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Механизмът на
представителство, установен в рамките на работната група ще бъде приложен
и при формирането на Комитета за наблюдение на програмата.
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Финансираните чрез оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”
операции следва да бъдат изпълнявани при спазване на принципите и
разпоредбите на европейското и национално законодателство принципите,
включително по отношение на осигуряване на равни възможности на мъжете
и жените. През програмен период 2007-2013 г., с подписването на договорите
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бенефициентите се
задължават да прилагат принципа на равните възможности при изпълнението
на техните проекти. Те представят на управляващия орган на програмата68
информация за броя на създадените в резултат на изпълнението на проекта
нови работни места за мъже и за жени. Изпълнението на посочените
задължения на бенефициентите е обект на проверки на място от страна на
Междинното звено. Механизмите за осигуряване на наблюдение на
изпълнението на принципа за равенство между мъжете и жените и
създаването на заетост, които се прилагат през периода 2007-2013 г. ще бъдат
прилагани и при управлението и изпълнението на оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.”.

68

За оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” информацията се предоставя на
междинното звено на програмата, на което е възложена задачата да извършва мониторинг на
изпълнението на проектите.
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SECTION 12. SEPARATE ELEMENTS - PRESENTED AS ANNEXES IN PRINTED DOCUMENT
VERSION

12.1. A list of major projects for which the implementation is planned during the
programming period (Article 87 (2) (e) CPR) (Table 27)
Table 27: A list of major projects
NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section (list of major projects) is not subject to
the Commission decision approving the operational programme and remains under the
responsibility of the Member State.

Title

Planned time of
notification/submission
of the major project
application to the
Commission

Planned start of
implementation
(year, quarter)

Planned
completion
date of
implementation

Investment
priority

Priority
axis

(year quarter)

(year, quarter)

12.2. The performance framework of the operational programme69
The summary table is generated automatically by the SFC based on the tables outlined by
priority axis.

Table 28: The performance framework of the operational programme, broken
down by fund and category of region
Priority axis
(broken down by
Fund and by
category of region)

69

Implementation
step, financial,
output or result
indicator

Measurement
unit, where
appropriate

Milestone for
2018

Final target
(2022)

The requirement for a performance framework in case of technical assistance is pending negotiations on
the performance reserve.
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12.3 List of relevant partners involved in the preparation of the operational
programme [max. 10 500 characters]
This list will complement the description of partnership arrangements and the
involvement of partners outlined in section 1.
NB: As set out in Article 87 (10) CPR, this section is not subject to the Commission
decision approving the operational programme and remains under the responsibility of
the Member State.

Списък на партньорите, участващи при разработването на оперативната
програма за околна среда за периода 2014 – 2020 г.
I. Органи на централаната власт и обединения на регионалната и местната власт
I.1. Централна власт
I.1.1.

Министерски съвет

I.1.2.

Министерство на околната среда и водите

I.1.3.

Изпълнителна агенция

I.1.4.

Министерство на труда и социалната политика

I.1.5.

Министерство на регионалното развитие

I.1.6.

Министерство на земеделието и храните

I.1.7.

Министерство на икономиката и енергетиката

I.1.8.

Министерство на финансите

I.1.9.

Министерство на вътрешните работи

I.1.10.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

I.1.11.

Министерство на вътрешните работи

I.1.12.

Министерство на образованието и науката

I.1.13.

Министерство на здравеопазването

I.2. Обединения на регионалната и местната власт
I.2.1. Национално сдружение на общините в Република България
I.2.2. Регионален съвет за развитие на северен централен район
I.2.3. Регионален съвет за развитие на североизточен район
I.2.4. Регионален съвет за развитие на северозападен район
I.2.5. Регионален съвет за развитие на южен централен район
I.2.6. Регионален съвет за развитие на югоизточен район
I.2.7. Регионален съвет за развитие на югозападен район
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II. Икономически и социални партньори
II.1.

Асоциация на индустриалния капитал в България

II.2.

Българска стопанска камара

II.3.

Българска търговско-промишлена палата

II.4.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

II.5.

Конфедерация на независимите синдикати в България

II.6.

Конфедерация на труда „Подкрепа“

III. Оранизации, представляващи обществеността, вкл. неправителствени
организации в областта на околната среда
III.1.

Национален съвет за интеграция на хората с увреждания

III.2.

Комисия за защита от дискриминация

III.3.

ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма

III.4.

Екологично сдружение „За земята“

III.5.

Фондация „Регионални инициативи“

III.6.

Българска асоциация на консултантите по европейски програми

III.7.

Асоциация на еколозите от общините в България

IV.

Други

IV.1.

Национален статистически институт

IV.2.

Българска академия на науките, Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания

IV.3.

Българска православна църква
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ANNEXED (uploaded to SFC 2014 as a separate files):
•

Draft report of the ex-ante evaluation, with an executive summary (mandatory)
(Article 48 (2) CPR)

•

Documentation on the assessment of the applicability and the fulfilment of exante conditionalities (as appropriate)

•

The opinion of national equality bodies on sections 12.2 and 12.3 (Article 87
(7)(c) CPR) (as appropriate)

•

A citizens' summary of the operational programme (as appropriate)

A citizens' summary is an optional element. The Member State is not obliged to submit it
to the Commission and it is not covered by the Commission decision approving the
operational programme. It can be used to outline, in the format chosen by the Member
State, the objectives and the content of the operational programme, including the
intervention logic, as appropriate, for the purposes of consultation and communication.
Where necessary, this section can also outline the content of each individual priority
axis.
The format proposed (upload to the SFC 2014 as a separate file, no structured data)
enables the Member State to use the structure and the formatting it considers most
appropriate for communication purposes. It also entails no restrictions on the number of
characters used.
NB: This document complements the mandatory elements of the operational programme.
It does not replace any of the elements for which format requirements have been outlined
in the model to be adopted by way of implementing acts. All data required in a structured
format must be submitted to comply with the requirements of Article 87 CPR.
In the case of inconsistencies between the structured data submitted (i.e. the formal
content of the operational programme) and the citizens summary (not part of the formal
content of operational programme under Article 87 CPR), the structured data submitted
in the required format shall prevail.
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