
         
 Европейски съюз 

1 

 

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, съ-финансирани от 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“ 

2016 ГОДИНА 

 

№ Наименование на  

процедурата  

Цели на предоставя-

ната БФП по  

процедурата 

Вид процедура 

за предоставяне 

на БФП1 по чл. 

3 от ПМС № 

107/2014 г. 

Извършва

не на 

предварит

елен 

подбор на 

концепции 

за 

проектни 

предложен

ия2 

Общ 

размер на 

БФП  по 

процедурат

а /лв./ 

Допустими 

кандидати 

Примерни            

допустими дейности 

Категории          

допустими разходи3 

Максима

лен  

% на съ-

финанси

ране 

Дата на 

обявяван

е на 

процедур

ата4 

Краен срок 

за подаване 

на 

проектни 

предложен

ия5 

Представлява ли 

процедурата/част от 

нея6:7 

Размер на БФП за 

проект /лв./8 

държавна 

помощ9 

минимална  

помощ10 

минимал

ен 

максимален 

Приоритетна ос 1 „Води“ 

1 

Доизграждане на 
системите за 

мониторинг на 

количеството на 
водите 

Доизграждане и/или 
оптимизиране на 

мрежите за 

мониторинг на 
количеството на 

водите за постигане 

на съответствие с 
изискванията на 

европейското и 

националното 
законодателство 

Процедура за 

директно 

предоставяне 

не 
15 000 

000 

Дирекци

я 

„Управл
ение на 

водите“, 

МОСВ 

 
- Планиране и 

проектиране на 

разширяването 

(оптимизацията) 

съгласно планирания 

мониторинг за 
вторите ПУРБ, вкл. 

осигуряване на 

техническа помощ, 
подпомагане и 

подкрепа при 

разработване на 
проектите; 

 

- Изграждане на 
пунктове и станции, 

включително за 

мониторинг в 
трансгранични водни 

Допустими разходи 
по ПМС № 119 от 

20.05.2014 г., в т.ч.: 

 

-Разходи за 

експертни анализи, 

изследвания и 
методи; 

 

- Разходи за доставка 
на уреди, и за 

доставка и монтаж на 

оборудване; 
 

- Разходи за СМР, 

строителен надзор и 
авторски надзор;  

 

- Разходи за 
подготовка, 

100 
% 

Трето 

тримесеч
ие на 

2016 г. 

Четвърто 

тримесеч
ие на 

2016 г. 

Предсто

и да бъде 

уточнено 

Предсто
и да 

бъде 

уточнен
о 

нп 

В 

зависимос
т от 

становищ

е по 
отношени

е на 

законодат
елството 

за 

държавни
те 

помощи 

                                                 
1 Безвъзмездна финансова помощ. 
2 Отбелязва се „да“ или „не“. 
3 Посочените категории допустими разходи са индикативни 
4 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 
5 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 
6 Отбелязва се „да“ или „не“. 

7 С цел осигуряване съответствие на приоритетните оси на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. с приложимия режим по държавни помощи ще  бъде извършен анализ относно приложимия режим по държавните помощи, като процедурите за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат приведени в съответствие с правилата за държавните помощи, а съответните изисквания и указания ще бъдат разписани в Насоките за кандидатстване. (бележка МФ, Дирекция ДПРС) 
8 Ако е приложимо. 
9 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
10 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
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тела; 

 
-  Оборудване на 

съществуващи и на 

новоизграждани 
пунктове и станции с 

измервателни 

устройства и 
устройства за 

автоматично 

съхранение и/или 
предаване на 

данните, при 

прилагане на ИКТ- 
базирани решения;  

 

- Анализ на 
пространственото 

положение на 

повърхностните 
водни тела, 

обосноваване на 

необходимите 
измервания на 

водното количество 

във връзка с 
оценката на 

състоянието на 

повърхностните 
водни тела; 

 

- Определяне на 
местата на 

измерване, като се 

вземат предвид 
планираните и 

изградени станции 

към Националната 
система за 

управление на 
водите в реално 

време; 

 
- Стабилизиране на 

профила на водния 

обект в точката на 
измерване; 

 

- Закупуване на 
уреди за измерване 

на място, като 

например преносими 
хидрометрични 

витла, кабелни 

организация и 

управление; 
 

- Разходи за 

информация и 
комуникация. 
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хидрометрични 

уредби, нивомери и 
др. 

2 
 

Доизграждане 

и/или 
оптимизиране на 

мрежите за 

контролен и 
оперативен 

мониторинг на 

химичното 
състояние на 

подземните води 

Подобряване на 

мониторинга на 
качеството на 

подземни води 

Процедура за 

директно 

предоставяне 

не 
15 000 

000 
ИАОС 

- Планиране и 

проектиране на 

разширяването 
(оптимизацията) 

съгласно планирания 

мониторинг за 
вторите ПУРБ, вкл. 

осигуряване на 

техническа помощ, 
подпомагане и 

подкрепа при 
разработване на 

проектите; 

 
- Извършване на 

национално 

проучване за 
химичното 

състояние на 

подземните водни 
тела и обосноваване 

на мониторинга  за 

целите на третите 
ПУРБ; 
 

- Изграждане на 
пунктове в райони, 

повлияни или в риск 

да бъдат повлияни от 
човешката дейност, 

както и в 

трансгранични водни 
тела; 

 

- Oборудване на 
съществуващи и на 

новоизграждани 

пунктове с 

устройства за 

измерване, 

автоматично 
съхранение и/или 

предаване на 

данните, при 
прилагане на ИКТ 

базирани решения.  

Допустими разходи 

по ПМС № 119 от 
20.05.2014 г., в т.ч.: 

 

- Разходи за 
експертни анализи, 

изследвания и 

методи; 
 

- Разходи за доставка 

и монтаж на 
оборудване; 

 

- Разходи за СМР, 
строителен надзор и 

авторски надзор; 

 
- Разходи за 

подготовка, 

организация и 
управление; 

 

- Разходи за 
информация и 

комуникация. 

100
% 

Трето 

тримесеч
ие на 

2016 г. 

Първо 

тримесеч
ие на 

2017 г. 

Предсто

и да бъде 

уточнено 

Предсто
и да 

бъде 

уточнен
о 

нп 

В 

зависимос
т от 

становищ

е по 
отношени

е на 

законодат
елството 

за 

държавни
те 

помощи 

3 

Подобряване 

мониторинга за 
качество на 

питейните води 

Подобряване 

мониторинга за 
качество на питейните 

води 

Процедура за 

директно 

предоставяне 

не 
10 000 

000 

Министе

рство на 
здравеоп

азването 

- Обновяване и 
модернизиране на 

лабораториите на 

органите на 
Държавния здравен 

Допустими разходи 
по ПМС № 119 от 

20.05.2014 г., в т.ч.: 

 
- Разходи за 

100 
% 

Второ 

тримесеч
ие на 

2016 г. 

Трето 

тримесеч
ие на 

2016 г. 

Предсто

и да бъде 

уточнено 

Предсто
и да 

бъде 

уточнен
о 

нп 

В 
зависимос

т от 

становищ
е по 
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контрол с нови 

средства за 
измервания за целите 

на мониторинга на 

питейни води (в т.ч. 
ICP-MS-MS. ICP-MS, 

ICP-ОЕS, 

газхроматографски 
системи, 

течнохроматографски 

системи, 
йонхроматографски 

системи, анализатори 

за определяне на общ 
органичен въглерод, 

кондуктометри, 

портативни OXI – 
метри, рН – метри, 

спектрофотометри, 

нискофонови 
алфа/бета броячни 

системи, нискофонови 

течносцинтилационни 
спектрометри, 

нискофонови гама 

спектрометрични 
системи, алфа-

спектрометрични 

системи, гама 
спектрометри, сокслет 

апарати, алфагард 

системи, 
радонометри; 

 

- Доставка на 
спомагателно 

лабораторно 

оборудване (камини, 
термостати, 

термореактори, 
дейонизатори, 

вакуумизпарители, 

системи за 
микровълново 

разлагане, климатици, 

хладилници и 
специализирани 

шкафове за 

консумативи и 
химикали и др.). 

експертни анализи, 

изследвания и 
методи; 

 

- Разходи за доставка 
и монтаж на 

оборудване; 

 
- Разходи за 

подготовка, 

организация и 
управление; 

 

- Разходи за 
информация и 

комуникация. 

отношени

е на 
законодат

елството 

за 
държавни

те 

помощи 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ 

4 Проектиране и Намаляване на Процедура за не 101 703 Общини, - Проектиране и Допустими разходи АРП Трето Четвърто Предсто Предсто нп Съгласно 
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изграждане на 

анаеробни 
инсталации за 

разделно събрани 

биоразградими 
отпадъци  

количеството 

депонирани битови 
отпадъци чрез 

осигуряване на 

допълнителен 
капацитет за разделно 

събиране и 

рециклиране на 
биоразградими 

отпадъци 

директно 

предоставяне 

160 определе

ни въз 
основа 

на 

предвари
телно 

проучван

е 

изграждане на 

анаеробни 
инсталации за 

разделно събрани 

биоразградими  
отпадъци;  

 

- Проектиране и 
изграждане на 

съпътстваща 

инфраструктура 
(напр. 

електроснабдяване, 

път, 
водоснабдяване), 

която обслужва само 

изгражданите 
обекти; 

 

- Осигуряване на 
необходимото 

оборудване, 

съоръжения и 
техника за разделно 

събиране на 

биоразградими 
отпадъци. 

по ПМС № 119 от 

20.05.2014 г., в т.ч.: 
 

- Разходи за услуги, 

извършени от 
архитекти, инженери, 

икономисти и др. 

специалисти, пряко 
свързани с 

подготовката, 

оценката на 
съответствието и/или 

изпълнението на 

операцията; 
 

- Разходи за 

подготовка на 
прединвестиционни 

проучвания и др. 

аналитични 
документи, анализи, 

оценки и 

изследвания; 
 

 - Разходи за 

проектиране; 
 

- Разходи за СМР; 

 
- Разходи за 

строителен надзор; 

 
- Разходи за авторски 

надзор;  

 
 - Разходи за 

закупуване на земя 

или придобиване на 
ограничени вещни 

права; 
 

- Разходи за доставка 

и монтаж на 
оборудване, 

съоръжения и 

техника и за 
обзавеждане; 

 

- Разходи за 
подготовка, 

организация и 

управление; 
 

- Разходи за 

на 

проект
ите 

тримес

ечие 
на 

2016 г. 

тримесеч

ие на 
2016 г. 

и да бъде 

уточнено 

и да 

бъде 
уточнен

о 

АРП на 

проектите 
и 

становищ

е по 
отношени

е на 

законодат
елството 

за 

държавни
те 

помощи 
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информация и 

комуникация. 

5 

Проектиране и 

изграждане на 

инсталация за 
комбинирано 

производство на 

енергия в София с 
оползотворяване 

на RDF – трета 

фаза на 
интегрирана 

система от 

съоръжения за 
третиране на 

битовите 

отпадъци на 
Столична община  

Осигуряване на 
допълнителен 

капацитет за 

оползотворяване на 
битови отпадъци с 

добив на енергия 

Процедура за 
директно 

предоставяне 

не 

Общият 
размер 

на БФП  

по 
процеду

рата ще 

бъде 
определе

н въз 

основа 
на АРП 

на 

проекта 
и след 

анализ за 

приложи
мостта 

на 

законода
телствот

о за 

държавн
и 

помощи, 

планира
н за 

извършв

ане от 

Джаспър

с 

Столичн

а община 

- Проектиране и 

изграждане на 
инсталация за 

комбинирано 

производство на 
енергия в София с 

оползотворяване на 

RDF, включително и 
довеждаща 

инфраструктура 

 

Допустими разходи 
по ПМС № 119 от 

20.05.2014 г., в т.ч.: 

 
- Разходи за услуги, 

извършени от 

архитекти, инженери, 
икономисти и др. 

специалисти, пряко 

свързани с 
подготовката, 

оценката на 
съответствието и/или 

изпълнението на 

операцията; 
 

- Разходи за 

подготовка на 
прединвестиционни 

проучвания и др. 

аналитични 
документи; 

 

- Разходи за 
проектиране; 

 

- Разходи за СМР; 
 

- Разходи за 

строителен надзор; 
 

- Разходи за авторски 

надзор;  
 

 - Разходи за 

закупуване на земя 
или придобиване на 

ограничени вещни 

права; 

 

- Разходи за доставка 

и монтаж на 
оборудване, 

съоръжения и 

техника и за 
обзавеждане; 

 

- Разходи за 
подготовка, 

организация и 

управление; 
 

Макс. 
% на 

съ-

финан
сиране 

ще 
бъде 

опреде

лен 
въз 

основа 

на 
АРП 

на 

проект
а и 

след 

анализ 
за 

прило

жимос
тта на 

законо

дателс
твото 

за 

държа
вни 

помощ

и, 
планир

ан за 

извър
шване 

от 

Джасп
ърс 

Трето 

тримес
ечие 

на 

2016 г. 

Четвърто 

тримесеч

ие на 
2016 г. 

Възможн
о е да се 

прилагат 

правилат
а за 

държавн

и 
помощи, 

като 

това ще 
бъде 

определе

но на 
база 

анализ за 

приложи
мостта 

на 

законода
телствот

о за 

държавн
и 

помощи, 

планира
н за 

извършв

ане от 

Джаспър

с 

не нп 

Размерът 

на БФП  

за проекта 
ще бъде 

определен 

въз основа 
на АРП на 

проекта и 

след 
анализ за 

приложим

остта на 
законодат

елството 

за 
държавни 

помощи, 

планиран 
за 

извършва

не от 
Джаспърс 



         
 Европейски съюз 

7 

 

- Разходи за 

информация и 
комуникация. 

6 

Изпълнение на 

демонстрационни
/пилотни проекти 
в областта на 

управлението на 
отпадъците 

 

 

 
 

 

Формирането на 
общество с нулеви 

отпадъци и 

повишаване на 
общественото 

съзнание за спазване 

на йерархията за 
управление на 

отпадъците 

 
 

 

 
 

 

Процедура за 

подбор на 
проекти 

не 
9 779 

150 

ЮЛСЦ; 

ЮЛНЦ, 
Общини 

- Дейности, свързани 
с изпълнение на 

демонстрационни 

/пилотни проекти с 
цел събиране, 

синтезиране, 

разпространение и 
прилагане на нови, 

нетрадиционни 

успешни мерки, 
добри практики 

и/или управленски 

подходи в областта 
на управлението на 

отпадъците; 

 
- Въвеждане на нови 

технологии и 

организиране на 
информационни 

кампании, насочени 

към предотвратяване 
образуването на 

отпадъци и 

формирането на 
общество с нулеви 

отпадъци („zero 

waste“ society). 

Допустими разходи 

по ПМС № 119 от 

20.05.2014 г., в т.ч: 
 

- Разходи за услуги, 

извършени от 
архитекти, инженери, 

икономисти и др. 

специалисти, пряко 
свързани с 

подготовката и/или 
изпълнението на 

операцията; 

 
- Разходи за 

подготовка на 

прединвестиционни 
проучвания и др. 

аналитични 

документи, анализи, 
оценки, изследвания, 

проучвания и др.; 

 
 - Разходи за 

проектиране; 

 
- Разходи за СМР; 

 

- Разходи за 
строителен надзор; 

 

- Разходи за авторски 
надзор;  

 

- Разходи за 
закупуване на земя 

или придобиване на 

ограничени вещни 

права; 

 

- Разходи за доставка 
и монтаж на 

оборудване, 

съоръжения и 
техника и за 

обзавеждане; 

 
- Разходи за 

подготовка, 

организация и 
управление; 

100 % 

Четвър

то 
тримес

ечие 

на 
2016 г. 

Четвърто 
тримесеч

ие на 

2016 г. 

Предсто

и да бъде 
уточнено 

Предсто

и да 

бъде 
уточнен

о 

нп 

Съгласно 

АРП на 

проектите 
и 

становищ

е по 
отношени

е на 

законодат
елството 

за 

държавни
те 

помощи 
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- Разходи за 
информация и 

комуникация. 

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ 

7 

Повишаване на 
информираността 

на 

заинтересованите 
страни за 

мрежата Натура 

2000 

Организация на 

различни видове 
събития с цел 

повишаване на 

информираността на 
заинтересованите 

страни за мрежата 

Натура 2000  
 

Процедура за 

директно 
предоставяне 

не 
4 300 

000 

Дирекци

я 

„Национ
ална 

служба 

за 
защита 

на 

природат
а“, 

МОСВ 

- Провеждане на три 
национални 

информационни 

кампании за 
представяне на 

ползите, които 

предоставя мрежата 
Натура 2000; 

 

- Провеждане на 
форуми по актуални 

теми, свързани с 

мрежата Натура 

2000; 

 

- PR дейности, пряко 
свързани с 

популяризирането на 

форумите; 
 

- Актуализиране на 

НПРД. 

Допустими разходи 
по ПМС № 119 от 

20.05.2014 г., в т.ч.: 

- Разходи за услуги, 
извършени от 

специалисти, пряко 

свързани с 
подготовката и/или с 

изпълнението на 

дейностите; 

- Разходи за 

подготовка на 

документи, свързани 
с подготовката и/или 

изпълнението на 

проекта; 

- Разходи за 

подготовка на 

документация за 

обществени поръчки; 

- Разходи за 

организиране и 
провеждане на 

информационните 

събития, отпечатване 
на материали и др.; 

- Разходи за 

подготовка,  
организация и 

управление; 

 
- Разходи за 

информация и 

комуникация. 

100 % 

Второ  

тримес

ечие 
на 

2016 г. 

Трето  
тримесеч

ие на 

2016 г. 

Предсто

и да бъде 
уточнено 

Предсто

и да 

бъде 
уточнен

о 

нп 4 300 000 

8 

Подобряване на 

природозащитнот
о състояние на 

видове в мрежата 

Натура 2000 чрез 
Подхода ВОМР 

Подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове 
от мрежата Натура 

2000 

 

 
Процедура за 

подбор на 

проекти 
 

не 
38 057 

831 

ЮЛНЦ 
(МИГ, 

МИРГ), 

общини 

- Дейности за 
подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове 
в мрежата Натура 

2000  

 

Допустими разходи 

по ПМС № 119 от 

20.05.2014 г., в т.ч.: 
 

- Разходи за 

извършване на преки 
консервационни 

дейности за видове;  

 
- Разходи за 

изграждане/реконстр

100 % 

Трето 

тримес

ечие 
на 

2016 г. 

Първо  
тримесеч

ие на 

2017 г. 

Предсто

и да бъде 
уточнено 

Предсто

и да 

бъде 
уточнен

о 

нп 

60 евро за 

хектар и 
в 

зависимос

т от 
мерките, 

посочени 

в 
проектите  
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укция/рехабилитация 

на инфраструктура, 
необходима за 

възстановяване и 

поддържане на  
местообитания на 

видове; 

 
- Разходи за 

строителен надзор; 

 
- Разходи за авторски 

надзор;  

 
- Разходи за 

консултантски 

услуги, във връзка с 
изпълнение на 

основни дейности по 

проект; 
 

- Разходи за покупка, 

доставка и монтаж на 
специализирани 

машини, съоръжения 

и оборудване, 
биологични видове и 

др.; 

 
- Разходи за издаване 

на документи по 

екологичното 
законодателство; 

 

- Разходи за 
организация и 

управление, в т.ч. 

наемане на външни 
изпълнители за 

подготовка на 
проектна 

документация; 

 
- Разходи за 

информация и 

комуникация. 

9 

Подобряване на 

природозащитнот
о състояние на 

видове и 

местообитания в 
мрежата Натура 

2000 

Подобрено 
природозащитно 

състояние на видове и 

местообитания в 
мрежата Натура 2000 

Процедура за 

подбор на 
проекти 

 

не 
19 474 

178 

Структур
и на 

МОСВ и 

МЗХ, 
ЮЛНЦ, 

общини, 

научни 
институт

- Възстановяване и 
подобряване на 

състоянието на 

местообитания и 
видове; 

 

- Изграждане и 
поддържане на 

Допустими разходи 
по ПМС № 119 от 

20.05.2014 г., в т.ч.: 

 
- Разходи за 

извършване на преки 

консервационни 
дейности за видове и 

100% 

Четвър

то 

тримес
ечие 

на 

2016 г. 

Второ 

тримесеч
ие на 

2017 г. 

Предсто

и да бъде 

уточнено 

Предсто
и да 

бъде 

уточнен
о 

нп 

В 

зависимос
т от 

мерките, 

посочени 
в 

проектите 
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и инфраструктура, 

необходима за 
възстановяване на 

природни 

местообитания и 
видове. 

местообитания;  

 
- Разходи за 

изграждане/реконстр

укция/рехабилитация 
на инфраструктура, 

необходима за 

възстановяване и 
поддържане на 

природни 

местообитания и 
местообитания на 

видове; 

 
- Разходи за 

строителен надзор; 

 
- Разходи за авторски 

надзор; 

 
- Разходи за 

консултантски 

услуги, във връзка с 
изпълнение на 

основни дейности по 

проект; 
 

- Разходи за покупка, 

доставка и монтаж на 
специализирани 

машини, съоръжения 

и оборудване, 
биологични видове и 

др.; 

 
- Разходи за издаване 

на документи по 

екологичното 
законодателство; 

- Разходи 
закупуване/придобив

ане/отчуждаване на 

земя; 
 

- Разходи за 

организация и 
управление, в т.ч. 

наемане на външни 

изпълнители за 
подготовка на 

проектна 

документация; 
 

- Разходи за 
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информация и 

комуникация. 

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

10 

Мерки за 

въвеждане на 

решения за 

превенция и 

управление на 

риска от 
наводнения, в т. 

ч. екосистемно 

базирани 
решения 

Изграждане на зелена 

инфраструктура, 

защитна 

инфраструктура и 
хидротехнически 

съоръжения 

Процедура за 
подбор на 

проекти 

не 
20 000 

000 
Общини  

- Дейности по 

възстановяване на 
заливни зони;  

 

- Дейности, свързани 
с подобряване на 

задържането на 

водите;  
 

- Дейности по 

биологично 

укрепване на 

бреговете; 

 
- Дейности за 

превенция на риска 

за населените места 
– напр. проектиране 

и 

изграждане/укрепван
е/рехабилитация/лик

видация на защитна 

инфраструктура 
и/или  

хидротехнически 

съоръжения. 

Допустими разходи 

по ПМС № 119 от 

20.05.2014 г., в т.ч.: 

- Разходи за 

консултантски и 

външни услуги, 
пряко свързани с 

подготовката и/или с 

изпълнението на 
дейностите; 

- Разходи за 

експертни анализи и 
изследвания, 

геоложки и др. 

проучвания; 
 

- Разходи, свързани с 

административни 
такси и услуги; 

 

- Разходи за 

изготвяне на ОВОС, 

ЕО, ОС и за издаване 

на разрешителни и 
др.; 

 

- Разходи за СМР; 
 

- Разходи за 

строителен надзор; 
 

- Разходи за авторски 

надзор; 
 

- Разходи за 

организация и 
управление, в т.ч. 

наемане на външни 
изпълнители за 

подготовка на 

проектна 
документация; 

 

- Разходи за 
информация и 

комуникация. 

100 % 

Първо 

тримес
ечие 

на 

2016 г. 

Четвърто 

тримесеч

ие на 
2016 г. 

Предсто
и да бъде 

уточнено 

Предсто

и да 
бъде 

уточнен

о 

нп 

В 

зависимос

т от 
мерките, 

включени 

в 
проектите  

11 
Изпълнение на 

проучвания и 

Разработване на 

ПУРН в съответствие 

Процедура за 

директно 
не 

7 000 

000 

Дирекци

я 

- Изготвяне на 

анализи и Допустими разходи 100 % 
Четвър

то 

Първо 

тримесеч

Предсто

и да бъде 

Предсто

и да 
нп 7 000 000 
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оценки във връзка 

с втори ПУРН за 
периода 2021-

2027 г. 

с Директивата за 

наводненията и 
Стратегията за защита 

от бедствия 

предоставяне „Управл

ение на 
водите“, 

МОСВ 

провеждане на 

проучвания. 
 

по ПМС № 119 от 

20.05.2014 г., в т.ч.: 

- Разходи за 

консултантски и 

външни услуги, 
пряко свързани с 

подготовката и/или с 

изпълнението на 
дейностите; 

- Разходи за 

експертни анализи и 
изследвания, 

геоложки и др. 

проучвания; 
 

- Разходи, свързани с 

административни 
такси и услуги; 

 

- Разходи за 
изготвяне на ОВОС, 

ЕО, ОС и за издаване 

на разрешителни и 
др.; 

 

- Разходи за 

организация и 

управление, в т.ч. 

наемане на външни 
изпълнители за 

подготовка на 

проектна 
документация; 

 

- Разходи за 
информация и 

комуникация. 

тримес

ечие 
на 

2016 г. 

ие на 

2017 г. 

уточнено бъде 

уточнен
о 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

12 

Мерки за 

подобряване 
качеството на 

атмосферния 

въздух 

 

Намаляване 

замърсяването на 
атмосферния въздух 

чрез понижаване 

количествата на ФПЧ 
10 и NOx 

Процедура за 
подбор на 

проекти 

не 
111 000 

000 

Общини 
с 

нарушен

о 
качество 

на 

атмосфе
рния 

въздух 

- Мерки, адресиращи 
замърсяването от 

битовото отопление, 
като например: 

• подмяна 

на стационарни 
индивидуални и 

многофамилни 

домакински горивни 
устройства на твърдо 

гориво; 

• поставяне 
на филтри за прахови 

Допустими разходи 
по ПМС № 119 от 

20.05.2014 г., в т.ч.: 
 

- Разходи за 

строително-
монтажни работи; 

 

- Разходи за 
строителен надзор; 

 

- Разходи за авторски 
надзор; 

100% 
или 

въз 

основа 
на 

АРП 

на 
проект

а 

Второ 

тримес
ечие 

на 

2016 г. 

Второ 

тримесеч
ие 

на 2017 

г. 

Предсто
и да бъде 

уточнено 

Предсто

и да 
бъде 

уточнен

о 

Съглас
но 

АРП 

на 
проект

ите 

Съгласно 
АРП на 

проектите 
и 

становищ

е по 
отношени

е на 

законодат
елството 

за 

държавни
те 
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частици на 

индивидуални 
горивни инсталации; 

• мерки за 

алтернативно 
отопление на 

жилищни райони, 

състоящи се от 
индивидуални къщи 

и/или малки 

многофамилни 
сгради, използващи 

твърдо гориво за 

отопление; 
 

- Мерки, адресиращи 

замърсяването от 
обществения 

транспорт, като 

например: 
• намаляване 

използването на 

конвенционални 
горива в 

обществения 

транспорт, замяна на 
изпускателните 

устройства 

(retrofitting) на 
превозните средства 

на градския 

транспорт; 
 

- други 

допълнителни мерки, 
идентифицирани 

като подходящи от 

бенефициентите за 
постигане целите на 

проекта. 

 

- Разходи за услуги, 
извършени от 

икономисти, 

инженери и други 
специалисти, пряко 

свързани с 

подготовката, 
оценката на 

съответствието и/или 

изпълнението на 
операцията; 

 

- Разходи за 
закупуване на земя, 

осигуряване на 

достъп и свързани 
такси, в случай че 

земята или правото 

за достъп са 
необходими за 

изпълнение на 

операцията;  
 

- Разходи за покупка 

и изграждане, 
доставка и монтаж на 

специализирани 

машини, съоръжения 
и оборудване, пряко 

свързани с 

изпълнението на 
дейностите; 

 

- Разходи за екс-
пертни анализи и 

изследвания; 

 
- Разходи за подгот-

овка, организация и 
управление; 

 

- Разходи за инфор-
мация и комуни-

кация; 

помощи 

 

 


