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2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 
(ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА А) ОТ РЕГЛАМЕНТ 
(ЕС) № 1303/2013)

2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за 
съответната година, включително и относно финансовите инструменти във 
връзка с финансовите данни и данните за показателите.
В процеса на изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 
през 2016 г. и при постигане на основните приоритети, могат да бъдат отбелязани 
следните значителни факти и събития:

Представени бяха 45 проектни предложения за финансиране, като общият размер 
на поисканата безвъзмездна финансова помощ (БФП) възлиза на 821 537 121,73 
лв., от тях са одобрени 24 бр., по които е предоставена БФП в размер на 540 887 
655,06 лв., 18 броя проектни предложения не са одобрени за финансиране, поради 
несъответствия в проектната  документация, а 3 бр. проектни предложения са в 
процес на оценка.

По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) към 31 декември 
2016 г. са договорени  552 536 000,06 лв. (представляващи 17,0 % от бюджета на 
програмата), от които  507 124 260,51 лв. за  Кохезионния фонд (КФ) и 
45 411 739,55 лв. за Европейския фонд за регионално развитие  (ЕФРР).

През докладвания период в изпълнение са 24 проекта, от които 15 броя в сектор 
„Води“, 2 броя в сектор „Биоразнообразие“, 2 броя в сектор „Превенция и 
управление на риска от наводнения и свлачища“, 1 брой проект в сектор 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух“, както и 4 бюджетни линии по 
ос „Техническа помощ“.

Към края на 2016 г. са изплатени  69 579 557,60 лв. или 2,14 % от бюджета на 
програмата, те се разпределят по фондове както следва: 61 506 249, 07 лв. по КФ и 
8 073 308,53 лв. по ЕФРР.

Сертифицираните средства  пред Европейската комисия (ЕК) са в размер на 
5 661 911,06 лв. или 0,17 % от ресурса по ОПОС.

При изпълнение на своите функции, към 31.12.2016 г., от Управляващия орган 
(УО) са разгледани 89 искания за плащане и са извършени 12 проверки на място.

През 2016 г. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е изменяна 
веднъж, като промяната е одобрена от Комитета за наблюдение на заседание, 
проведено в периода 19-20 май 2016 г. и касае финансовия план на програмата и 
списъка с т.нар. „големи проекти“. Изменението на програмата е подадено до ЕК 
заедно с изменението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014- 2020 г.“ предвид обвързаността на финансовите планове на 
двете програми.

Комитет за наблюдение (КН) на ОПОС 2014-2020 г.

През 2016 г. бяха проведени четири заседания на КН и три писмени процедури за 
неприсъствено вземане на решения, а именно:

 Одобряване на методологии и критерии за оценка на проектни 
предложения по приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 5, включително и критерии за 
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оценка на големия проект на Столична община по смисъла на чл. 100 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 „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“;

 Изменение на финансовия план на програмата при спазване на правилото 
n+3;

 Одобрение на годишния доклад за изпълнение на ОПОС 2014 - 2020 г. за 
2015 г.;

 Одобрение на План за оценка на ОПОС 2014 - 2020 г.;
 Одобрение на Инвестиционна стратегия – Финансови инструменти по ПО 2 

„Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.

Индикативна годишна работна програма (ИГРП) 

ИГРП за 2016 г. е одобрена от КН на ОПОС на 13 ноември 2015 г. През отчетния 
период ИГРП е актуализирана два пъти - на 26 февруари 2016 г. и на 29 септември 
2016 г. като измененията са одобрени от КН на ОПОС 2014-2020 г. Измененията 
касаят срокове за обявяване на процедури, увеличаване на финансов ресурс за 
конкретна процедура, отпадане на процедури и прехвърлянето им в ИГРП за 
2017г.

От първоначално планирани 16 процедури на стойност 875 141 904 лв. са обявени 
общо 9 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща 
стойност 403 323 122 лв. Общо необявените процедури са 7, които са прехвърлени 
в ИГРП за 2017 г.

По Приоритетна ос 1 „Води“ от планирани 6 броя процедури са обявени 5 на обща 
стойност 161 489 791лв.

По Приоритетна ос 2 „Отпадъци“  от планирани 4 броя е обявена 1 процедура на 
стойност 169 014 132 лв.

По Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ от планирани 2 процедури 
е обявена 1 на стойност 4 300 000 лв.

По Приоритетна ос 4 "Превенция и управление на риска от наводнения и 
свлачища" от планирани 2 процедури е обявена 1 на стойност: 65 519 199 лв.

По Приоритетна ос 5 " Подобряване качеството на атмосферния въздух" от 
планирани 2 процедури е обявена 1 на стойност 3 000 000 лв.

Финансови инструменти (ФИ)

През 2016 г. УО на ОПОС 2014-2020 г. възложи изготвянето на „Инвестиционна 
стратегия за прилагане на финансови инструменти в сектор „Отпадъци“. 
Изготвената инвестиционна стратегия  е одобрена от КН на програмата на 
заседание на 29.09.2016 г. Финансовите инструменти ще бъдат предоставени под 
формата на гаранции покриващи загуби на портфейл от заеми с определен лимит 
в полза на финансов посредник (кредитна институция). Финансовите инструменти 
по приоритетна ос (ПО) 2 имат за цел да предоставят финансиране за допустими и 
финансово жизнеспособни инвестиции в сектор „Отпадъци, като подкрепа, чрез 
ФИ по ПО 2 ще се предоставя за:

- проекти, свързани с проектиране и изграждане на центрове за повторна 
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употреба, за поправка и подготовка за повторна употреба, включително 
осигуряване на съоръжения и техника за целите на дейността;

- други финансово жизнеспособни проекти, свързани с дейности в съответствие с 
целите на ПО 2 и Предварителната оценка за ФИ по ОПОС 2014-2020 г. или 
последващата й актуализация.

Бюджетът за финансов инструмент по ПО2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. е в 
размер на 52 431 581,62 лв. (ЕФРР и национално съфинансиране). През отчетния 
период е подготвена необходимата документация за предоставяне на финансиране 
по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. за финансови 
инструменти.



BG 5  BG

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

3.1. Преглед на изпълнението

ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 
значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми

1 Води През 2016 г. са обявени общо 5 процедури чрез директно предоставяне на БФП на обща стойност 161 489 
791,00 лв. 
 През отчетния период по ПО1 са сключени 15 бр. АДБФП/ЗБФП на обща стойност 460 307 801,86 лв., 
равняващи се на 20, 93 % от бюджета на оста. 
В процес на изпълнение са 8 броя фазирани проекти, които са стартирали през програмен период 2007-
2013 г. , но не са приключили и продължават да се изпълняват и през настоящия програмен период, 2 броя  
"ранни" ВиК инфраструктурни проекта с бенефициенти общини, 1 проект на Изпълнителна агенция по 
околна среда (ИАОС) , 1 проект, изпълняван от Дирекция "Управление на водите" в МОСВ, 1 проект на 
СО за подготовка на регионално прединвестиционно проучване, както и 2 проекта на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), целящи подпомагане на  регионалното 
инвестиционно планиране и укрепване на институционалния капацитет.
Изплатената сума през годината е в размер на 60 959 886,27 лв. и  представлява 2,8% от бюджета на ПО 1, 
от които 34 718 010,19 лв. авансови и 26 241 876,08 лв. междинни плащания. 

2 Отпадъци По приоритетна ос 2 е обявена една процедура чрез директно предоставяне на БФП за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци" с бенефициенти общини. Процедурата е обявена на 21.10.2016 г. с общ бюджет 169 014 132,52 
лв. Три от планираните за обявяване процедури са прехвърлени в ИГРП за 2017 год. предвид възникнала 
необходимост от провеждането на допълнителни консултации с бенефициенти, уточняване обхвата, 
параметрите и изискванията към проектите и приложим режим на държавни помощи.
През 2016 г. не са сключени договори за предоставяне на БФП. През отчетния период приключи оценката 
на проектните предложения, подадени по обявена през 2015 г. конкурентна процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации. Всички от подадените 18 бр. проектни предложения , са 
отхвърлени, поради установени несъотвествия, свързани основно с качеството на проектите, пропуски в 
техническата и финансова документация. Отчитайки опитът от обявената конкурентна порцедура и 
липсата на одобрени проектни предложения, УО предприе стъпки за промяна на подхода и отправянето на 
директни покани към потенциалните бенефициенти. Основното предизвикателство пред бенефициентите 
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ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 
значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
е подготовката на качествени проектни предложения. За целта УО на ОПОС е организирал 48 бр. срещи с 
бенефициенти с оглед предоставяне на методически насоки за подготовката на проекти и навременното 
им подаване чрез системата ИСУН2020.
По приоритетната ос няма проекти в изпълнение.

3 Натура 2000 и 
биоразнообразие

По приоритетна ос 3 е обявена една процедура на директно предоставяне на БФП "Повишаване на 
информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000" с бенефициент дирекция 
"Национална служба за защита на природата" в МОСВ. Процедурата е обявена за първи път на 17.06.2016 
г. със срок за кандидатстване до 31.12.2016 г., с общ бюджет 4 300 000 лв. Поради непостъпване на 
проектно предложение в рамките на срока за кандидатстване, процедурата е прекратена и преобявена на  
22.02.2017 г. 
През 2016 г. са сключени 2бр. ЗБФП на обща стойност 19 102 412,00 лв., равняващи се на 10,33% от 
бюджета на оста.
През отчетния период са подписани две споразумения за изпълнение на многофондови стратегии за 
Водено от общностите местно развитие.
Изплатената сума през годината представлява 0,24% от бюджета на ПО 3 и се равнява на 439 173,49 лв., от 
които 377 224,12 лв. авансови и 61 913,37 лв. междинни плащания.
В процес на изпълнение са 2 проекта, насочени към развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 
2000 и за управление на НПРД и за изготвяне на анализи и проучвания на видове и природни 
местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от 
Директивата за птиците.
Идентифицирани са следните предизвикателства, свързани с изпълнението на проектите по ПО 3:
• Забава при стартиране на дейностите по ДБФП, вследствие на обжалване на решения за обявяване на 
обществени поръчки
Предприетите  мерки от страна на УО са:
• Провеждане на регулярни срещи с представители на бенефициента с цел обсъждане на възможни 
решения и предприемане на конкретни действия.

4 Превенция и управление 
на риска от наводнения и 
свлачища

По приоритетна ос 4 е обявена една процедура на директно предоставяне на БФП "Превенция и 
противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна 
мрежа)". Конкретни бенефициенти по процедурата са общини, АПИ и МРРБ. Процедурата е обявена на 
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ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 
значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
29.12.2016 г., със срок за кандидатстване до 28.06.2018 г. с общ бюджет 65 519 199 лв. 
Целите на процедурата са проектиране и изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищни 
райони с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда и 
предотвратяване на риска от свлачищни процеси чрез изграждане/възстановяване на контролно-
измервателни системи за мониторинг на свлачищните процеси с оглед ранно предупреждение, 
оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората.  
През 2016 г. са сключени 2 бр. АДБФП/ЗБФП на обща стойност 46 116 460,95 лв., равняващи се на 31,94% 
от бюджета на оста.
Изплатените средства са 412 064,61 лв., 0,29% от бюджета на ПО 4, от които 391 164,61 лв. авансови и 20 
900,00 лв. междинни плащания.
В процес на изпълнение са 2 бр. проекти за установяване на шест центъра за повишаване готовността на 
населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи и за създаване на Национална 
система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър.
Идентифицирани са следните предизвикателства, свързани с изпълнението на проектите по ПО 4:
• Забава при стартиране на дейностите по ДБФП вследствие на обжалване на решения за обявяване на 
обществени поръчки;
Предприетите  мерки от страна на УО са:
• Провеждане на регулярни срещи с представители на бенефициента с цел обсъждане на възможни 
решения и предприемане на конкретни действия.

5 Подобряване качеството 
на атмосферния въздух

По приоритетна ос 5 е обявена една процедура на директно предоставяне на БФП 
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух" с 
бенефициенти общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Процедурата е обявена на 22.07.2016 
г., с два срока за кандидатстване до 30.01.2017 г. и до 30.01.2019 г. Общият бюджет на процедурата е на 
стойност 3 000 000 лв. Целта на процедурата е разработване/актуализация на общински програми по чл. 
27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на 
утвърдените норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) за общини с наднормени нива на 
замърсители (фини прахови частици (ФПЧ10), азотни оксиди (NOx) и др.) и планиране на адекватни към 
местните условия мерки за подобряване КАВ, които да доведат до постигане на определените норми за 
КАВ. 
През 2016 г. е сключен 1 бр. АДБФП/ЗБФП на обща стойност 699 997,70 лв., равняващи се на 0,65% от 
бюджета на оста, насочен към създаване на информационна система за докладване на данни за качеството 
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ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 
значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време.
Изплатената сума през годината представлява 0,12% от бюджета на ПО 5 и се равнява на 134 298,19 лв., от 
които 69 999,77 лв. авансови и 64 298,42 лв. междинни плащания
Към края на 2016 г. не са идентифицирани проблеми, които да възпрепятстват изпълнението на проекта.

6 Техническа помощ През 2016 г. не е обявена процедура по ос 6. Изпълнението на приоритетната ос стартира с обявяването  
през 2015 г. на една процедура на директно предоставяне чрез бюджетна линия на обща стойност 92 973 
317 лв., което представлява целият ресурс по оста. Със средства по процедурата се подпомага 
Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 за осъществяване на функции по управление и изпълнение на 
програмата, посредством финансиране на дейности, насочени към постигане на трите специфични цели по 
ПО 6.
През 2016 г. са одобрени 4 бюджетни линии, както следва: 
- Изготвяне на план за оценка на оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", както и дейности по 
изпълнение на общо предварително условие №7 по приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на 
атмосферния въздух" на ОПОС;
- Укрепване и поддържане на административния капацитет на УО на ОПОС 2014-2020 г. и 
бенефициентите на програмата посредством материално-техническо обезпечаване на дейностите, 
свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС съгласно 
действащото законодателство и съществуващите добри практики;
- Техническа помощ за реализиране на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух;
- Осигуряване на техническа помощ за изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г. през 
2017 г.
Одобрената БФП на четирите бюджетни линии възлиза на 14 660 982,55 лв., равняващи се на 15,77% от 
бюджета на оста.
Изплатената сума през годината представлява 8,21% от бюджета на ПО 6 и се равнява на 7 634 171,04 лв., 
от които 2 336 635,41 лв. авансови и 5 297 535,63 лв. междинни плащания.
Към края на 2016 г. не са идентифицирани проблеми, които да възпрепятстват изпълнението на оста.
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3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

Приоритетни оси, различни от техническа помощ

Приоритетна ос 1 - Води

Инвестиционен приоритет 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и 
за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен 
приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2016 Общо 2016 Мъже 2016 Жени Забележки

F CO18 Водоснабдяване: 
Допълнителен брой жители с 
достъп до подобрено 
водоснабдяване

лица 220 000,00 0,00

S CO18 Водоснабдяване: 
Допълнителен брой жители с 
достъп до подобрено 
водоснабдяване

лица 220 000,00 225 015,00

F CO19 Пречистване на отпадъчните 
води: Допълнителен брой 
жители с достъп до подобрено 
пречистване на отпадъчните 
води

еквивалент 
жители

1 473 384,00 0,00

S CO19 Пречистване на отпадъчните 
води: Допълнителен брой 
жители с достъп до подобрено 
пречистване на отпадъчните 
води

еквивалент 
жители

1 473 384,00 562 863,00

F 1.4 Изградени/рехабилитирани/рек
онструирани ПСОВ

Брой 16,00 0,00

S 1.4 Изградени/рехабилитирани/рек
онструирани ПСОВ

Брой 16,00 10,00

F 1.5 Нови/Актуализирани Брой 18,00 0,00
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(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2016 Общо 2016 Мъже 2016 Жени Забележки

аналитични/програмни/стратег
ически документи

S 1.5 Нови/Актуализирани 
аналитични/програмни/стратег
ически документи

Брой 18,00 15,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

(1) ID Показател 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F CO18 Водоснабдяване: 
Допълнителен брой жители с 
достъп до подобрено 
водоснабдяване

0,00 0,00

S CO18 Водоснабдяване: 
Допълнителен брой жители с 
достъп до подобрено 
водоснабдяване

0,00 0,00

F CO19 Пречистване на отпадъчните 
води: Допълнителен брой 
жители с достъп до подобрено 
пречистване на отпадъчните 
води

0,00 0,00

S CO19 Пречистване на отпадъчните 
води: Допълнителен брой 
жители с достъп до подобрено 
пречистване на отпадъчните 
води

0,00 0,00

F 1.4 Изградени/рехабилитирани/рек
онструирани ПСОВ

0,00 0,00

S 1.4 Изградени/рехабилитирани/рек
онструирани ПСОВ

0,00 0,00

F 1.5 Нови/Актуализирани 
аналитични/програмни/стратег
ически документи

0,00 0,00

S 1.5 Нови/Актуализирани 
аналитични/програмни/стратег
ически документи

0,00 0,00
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Приоритетна ос 1 - Води

Инвестиционен приоритет 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и 
за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

Специфична цел 1 - Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос 
за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2016 Общо 2016 
Качествена

Забележки

1.1 Товар на замърсяване, който се 
събира и третира в пълно 
съответствие с приложимото 
законодателство

Eкв.ж 196 271,00 2013 1 669 655,00 0,00

ID Показател 2015 Общо 2015 
Качествена

2014 Общо 2014 
Качествена

1.1 Товар на замърсяване, който се 
събира и третира в пълно 
съответствие с приложимото 
законодателство

0,00 0,00
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Приоритетна ос 1 - Води

Инвестиционен приоритет 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и 
за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

Специфична цел 2 - Подобряване оценката на състоянието на водите

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос 
за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2016 Общо 2016 
Качествена

Забележки

1.2 Водни тела с подобрен 
мониторинг на количественото 
състояние

Брой 90,00 2013 140,00 0,00

1.3 Водни тела с подобрен 
мониторинг на химичното 
състояние

Брой 153,00 2013 173,00 0,00

ID Показател 2015 Общо 2015 
Качествена

2014 Общо 2014 
Качествена

1.2 Водни тела с подобрен 
мониторинг на количественото 
състояние

0,00 0,00

1.3 Водни тела с подобрен 
мониторинг на химичното 
състояние

0,00 0,00
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Приоритетна ос 2 - Отпадъци

Инвестиционен приоритет 6a - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната 
среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен 
приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2016 Общо 2016 Мъже 2016 Жени Забележки

F CO17 Твърди отпадъци: 
Допълнителен капацитет за 
рециклиране на отпадъци

тона/година По-слабо развити 
региони

105 000,00 0,00

S CO17 Твърди отпадъци: 
Допълнителен капацитет за 
рециклиране на отпадъци

тона/година По-слабо развити 
региони

105 000,00 0,00

F 2.2 Допълнителен капацитет за 
оползотворяване на битови 
отпадъци (за получаване на 
енергия)

тона/година По-слабо развити 
региони

180 000,00 0,00

S 2.2 Допълнителен капацитет за 
оползотворяване на битови 
отпадъци (за получаване на 
енергия)

тона/година По-слабо развити 
региони

180 000,00 0,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

(1) ID Показател 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F CO17 Твърди отпадъци: 
Допълнителен капацитет за 
рециклиране на отпадъци

0,00 0,00

S CO17 Твърди отпадъци: 
Допълнителен капацитет за 
рециклиране на отпадъци

0,00 0,00

F 2.2 Допълнителен капацитет за 
оползотворяване на битови 
отпадъци (за получаване на 

0,00 0,00
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(1) ID Показател 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени
енергия)

S 2.2 Допълнителен капацитет за 
оползотворяване на битови 
отпадъци (за получаване на 
енергия)

0,00 0,00



BG 15  BG

Приоритетна ос 2 - Отпадъци

Инвестиционен приоритет 6a - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната 
среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания

Специфична цел 1 - Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос 
за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2016 Общо 2016 
Качествена

Забележки

2.1 Количество на депонираните 
битови отпадъци

тонове По-слабо развити 
региони

2 323 000,00 2012 2 038 000,00 0,00

ID Показател 2015 Общо 2015 
Качествена

2014 Общо 2014 
Качествена

2.1 Количество на депонираните 
битови отпадъци

0,00 0,00



BG 16  BG

Приоритетна ос 3 - Натура 2000 и биоразнообразие

Инвестиционен приоритет 6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез 
"Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен 
приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2016 Общо 2016 Мъже 2016 Жени Забележки

F CO23 Природа и биологично 
разнообразие: Площ на 
местообитанията, подкрепени 
с цел постигане на по-добра 
степен на съхраненост

хектари По-слабо развити 
региони

1 565 668,00 0,00

S CO23 Природа и биологично 
разнообразие: Площ на 
местообитанията, подкрепени 
с цел постигане на по-добра 
степен на съхраненост

хектари По-слабо развити 
региони

1 565 668,00 0,00

F 3.4 Площ на местообитания на 
видове, подкрепени с цел 
постигане на по-добра степен 
на съхраненост

хектари По-слабо развити 
региони

2 878 749,00 0,00

S 3.4 Площ на местообитания на 
видове, подкрепени с цел 
постигане на по-добра степен 
на съхраненост

хектари По-слабо развити 
региони

2 878 749,00 0,00

F 3.5 Инвентаризирани защитени 
зони,  включващи  в границите 
си акваторията на Черно море

брой По-слабо развити 
региони

17,00 0,00

S 3.5 Инвентаризирани защитени 
зони,  включващи  в границите 
си акваторията на Черно море

брой По-слабо развити 
региони

17,00 0,00

F 3.6 Проведени национални 
информационни кампании

брой По-слабо развити 
региони

3,00 0,00

S 3.6 Проведени национални 
информационни кампании

брой По-слабо развити 
региони

3,00 0,00
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(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2016 Общо 2016 Мъже 2016 Жени Забележки

F 3.7 Площ от територията на 
мрежата Натура 2000 с 
изградена управленска 
структура

хектари По-слабо развити 
региони

4 104 320,00 0,00

S 3.7 Площ от територията на 
мрежата Натура 2000 с 
изградена управленска 
структура

хектари По-слабо развити 
региони

4 104 320,00 0,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

(1) ID Показател 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F CO23 Природа и биологично 
разнообразие: Площ на 
местообитанията, подкрепени 
с цел постигане на по-добра 
степен на съхраненост

0,00 0,00

S CO23 Природа и биологично 
разнообразие: Площ на 
местообитанията, подкрепени 
с цел постигане на по-добра 
степен на съхраненост

0,00 0,00

F 3.4 Площ на местообитания на 
видове, подкрепени с цел 
постигане на по-добра степен 
на съхраненост

0,00 0,00

S 3.4 Площ на местообитания на 
видове, подкрепени с цел 
постигане на по-добра степен 
на съхраненост

0,00 0,00

F 3.5 Инвентаризирани защитени 
зони,  включващи  в границите 
си акваторията на Черно море

0,00 0,00

S 3.5 Инвентаризирани защитени 
зони,  включващи  в границите 
си акваторията на Черно море

0,00 0,00

F 3.6 Проведени национални 
информационни кампании

0,00 0,00

S 3.6 Проведени национални 
информационни кампании

0,00 0,00
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(1) ID Показател 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F 3.7 Площ от територията на 
мрежата Натура 2000 с 
изградена управленска 
структура

0,00 0,00

S 3.7 Площ от територията на 
мрежата Натура 2000 с 
изградена управленска 
структура

0,00 0,00
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Приоритетна ос 3 - Натура 2000 и биоразнообразие

Инвестиционен приоритет 6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез 
"Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури

Специфична цел 1 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос 
за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2016 Общо 2016 
Качествена

Забележки

3.1 Видове с подобрено 
природозащитно състояние

% По-слабо развити 
региони

48,36% от 
видовете са в 
благоприятно 

състояние към 
2013 г.

2013 49,18 % с 
подобрени или 

запазени 
благоприятни 

оценки на 
природозащит

ното състояние 
към 2020 г.

0

3.2 Видове птици с подобрено 
състояние

% По-слабо развити 
региони

82,50% от 
птиците са в 

благоприятно 
състояние към 

2013 г.

2013 83,33% от 
птиците са с 

подобрено или 
запазено 
сигурно 

състояние към 
2020 г.

0

3.3 Местообитания с подобрено 
природозащитно състояние

% По-слабо развити 
региони

5,56% от 
местообитания

та са в 
благоприятно 

състояние към 
2013 г.

2013 7,78% с 
подобрени или 

запазени 
благоприятни 

оценки на 
природозащит

ното състояние 
към 2020 г.

0

ID Показател 2015 Общо 2015 
Качествена

2014 Общо 2014 
Качествена

3.1 Видове с подобрено 
природозащитно състояние

0 0
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3.2 Видове птици с подобрено 
състояние

0 0

3.3 Местообитания с подобрено 
природозащитно състояние

0 0
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Приоритетна ос 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища

Инвестиционен приоритет 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление на бедствия

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен 
приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2016 Общо 2016 Мъже 2016 Жени Забележки

F CO20 Предотвратяване и управление 
на риска: Брой жители, които 
се ползват от мерки за защита 
от наводнения

лица 2 750 000,00 0,00

S CO20 Предотвратяване и управление 
на риска: Брой жители, които 
се ползват от мерки за защита 
от наводнения

лица 2 750 000,00 1 391 114,00

F 4.3 Установени центрове за 
повишаване готовността на 
населението за адекватна 
реакция при наводнения

брой 6,00 0,00

S 4.3 Установени центрове за 
повишаване готовността на 
населението за адекватна 
реакция при наводнения

брой 6,00 6,00

F 4.4 Укрепени свлачища хектара 80,00 0,00

S 4.4 Укрепени свлачища хектара 80,00 0,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

(1) ID Показател 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F CO20 Предотвратяване и управление 
на риска: Брой жители, които 
се ползват от мерки за защита 
от наводнения

0,00 0,00
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(1) ID Показател 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

S CO20 Предотвратяване и управление 
на риска: Брой жители, които 
се ползват от мерки за защита 
от наводнения

0,00 0,00

F 4.3 Установени центрове за 
повишаване готовността на 
населението за адекватна 
реакция при наводнения

0,00 0,00

S 4.3 Установени центрове за 
повишаване готовността на 
населението за адекватна 
реакция при наводнения

0,00 0,00

F 4.4 Укрепени свлачища 0,00 0,00

S 4.4 Укрепени свлачища 0,00 0,00
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Приоритетна ос 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища

Инвестиционен приоритет 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление на бедствия

Специфична цел 1 - Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос 
за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2016 Общо 2016 
Качествена

Забележки

4.1 Райони  със значителен 
потенциален риск от 
наводнения, в които 
населението няма готовност за 
адекватна реакция при 
наводнения

Брой 116,00 2013 26,00 0,00

ID Показател 2015 Общо 2015 
Качествена

2014 Общо 2014 
Качествена

4.1 Райони  със значителен 
потенциален риск от 
наводнения, в които 
населението няма готовност за 
адекватна реакция при 
наводнения

0,00 0,00
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Приоритетна ос 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища

Инвестиционен приоритет 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление на бедствия

Специфична цел 2 - Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос 
за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2016 Общо 2016 
Качествена

Забележки

4.2 Население в риск от свлачища Лица 520 000,00 2012 460 000,00 0,00

ID Показател 2015 Общо 2015 
Качествена

2014 Общо 2014 
Качествена

4.2 Население в риск от свлачища 0,00 0,00



BG 25  BG

Приоритетна ос 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух

Инвестиционен приоритет 6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на 
промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за 
намаляване на шумовото замърсяване

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен 
приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2016 Общо 2016 Мъже 2016 Жени Забележки

F 5.3 Население, обхванато от 
мерките за намаляване на 
количествата на ФПЧ10 и NOx

Лица 1 300 000,00 0,00

S 5.3 Население, обхванато от 
мерките за намаляване на 
количествата на ФПЧ10 и NOx

Лица 1 300 000,00 0,00

F 5.4 Проекти, насочени към 
намаляване количествата на 
ФПЧ10 и NOx

Брой 5,00 0,00

S 5.4 Проекти, насочени към 
намаляване количествата на 
ФПЧ10 и NOx

Брой 5,00 0,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

(1) ID Показател 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F 5.3 Население, обхванато от 
мерките за намаляване на 
количествата на ФПЧ10 и NOx

0,00 0,00

S 5.3 Население, обхванато от 
мерките за намаляване на 
количествата на ФПЧ10 и NOx

0,00 0,00

F 5.4 Проекти, насочени към 
намаляване количествата на 
ФПЧ10 и NOx

0,00 0,00
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(1) ID Показател 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

S 5.4 Проекти, насочени към 
намаляване количествата на 
ФПЧ10 и NOx

0,00 0,00
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Приоритетна ос 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух

Инвестиционен приоритет 6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на 
промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за 
намаляване на шумовото замърсяване

Специфична цел 1 - Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10 /NOx

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос 
за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2016 Общо 2016 
Качествена

Забележки

5.1 Количество  на ФПЧ10 тона/година Базовата 
стойност ще се 

определи до 
края на 2016 г. 

в изпълнение 
на план за 

действие

Намаление 
спрямо 

базовата 
стойност

0

5.2 Количество на NOx тона/година Базовата 
стойност ще се 

определи до 
края на 2016 г. 

в изпълнение 
на план за 

действие

Намаление 
спрямо 

базовата 
стойност

0

ID Показател 2015 Общо 2015 
Качествена

2014 Общо 2014 
Качествена

5.1 Количество  на ФПЧ10 0 0

5.2 Количество на NOx 0 0
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Приоритетни оси за техническа помощ

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен 
приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

Приоритетна ос 6 - Техническа помощ

(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2016 Общо 2016 Мъже 2016 Жени Забележки

F 6.10 Обучени служители на 
бенефициентите

Брой 1 400,00 0,00 Към 31.12.2016 г.  
операцията не е 
изцяло 
изпълнена/бюджентн
ата линия не е 
приключила, но през 
2016 г. са обучени 
176 служители на 
бенефициентите.

S 6.10 Обучени служители на 
бенефициентите

Брой 1 400,00 240,00

F 6.11 Обучения за служители на 
бенефициентите

Брой 40,00 0,00 Към 31.12.2016 г.  
операцията не е 
изцяло 
изпълнена/бюджентн
ата линия не е 
приключила, но през 
2016 г. са проведени 
30 броя обучения за 
служители на 
бенефициентите.

S 6.11 Обучения за служители на 
бенефициентите

Брой 40,00 23,00

F 6.5 Обучени служители на УО Брой 123,00 0,00 Към 31.12.2016 г.  
операцията не е 
изцяло 
изпълнена/бюджентн
ата линия не е 
приключила, но през 
2016 г. са обучени 
114 служители на 
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(1) ID Показател Мерна единица Категория региони Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
общо

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
мъже

Целева 
стойност 

(2023 г.) — 
жени

2016 Общо 2016 Мъже 2016 Жени Забележки

УО.

S 6.5 Обучени служители на УО Брой 123,00 123,00

F 6.6 Обучения за  служители на УО Брой 24,00 0,00 Към 31.12.2016 г.  
операцията не е 
изцяло 
изпълнена/бюджентн
ата линия не е 
приключила, но през 
2016 г. са проведени 
47 броя обучения за 
служители на УО.

S 6.6 Обучения за  служители на УО Брой 24,00 4,00

F 6.7 Заети лица (на пълно работно 
време), чиито заплати се 
съфинансират по ТП.

Брой 123,00 0,00 Към 31.12.2016 г.  
операцията не е 
изцяло 
изпълнена/бюджентн
ата линия не е 
приключила, но са 
изплатени заплати на 
123 служителя на 
УО.

S 6.7 Заети лица (на пълно работно 
време), чиито заплати се 
съфинансират по ТП.

Брой 123,00 123,00

F 6.8 Извършени оценки по 
програмата

Брой 5,00 0,00

S 6.8 Извършени оценки по 
програмата

Брой 5,00 1,00

F 6.9 Информационни кампании Брой 7,00 0,00 Към 31.12.2016 г.  
операцията не е 
изцяло 
изпълнена/бюджентн
ата линия не е 
приключила, но е 
проведена 1 бр. 
информационна 
кампания.

S 6.9 Информационни кампании Брой 7,00 1,00

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции
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(1) ID Показател 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени

F 6.10 Обучени служители на 
бенефициентите

0,00 0,00

S 6.10 Обучени служители на 
бенефициентите

0,00 0,00

F 6.11 Обучения за служители на 
бенефициентите

0,00 0,00

S 6.11 Обучения за служители на 
бенефициентите

0,00 0,00

F 6.5 Обучени служители на УО 0,00 0,00

S 6.5 Обучени служители на УО 0,00 0,00

F 6.6 Обучения за  служители на УО 0,00 0,00

S 6.6 Обучения за  служители на УО 0,00 0,00

F 6.7 Заети лица (на пълно работно 
време), чиито заплати се 
съфинансират по ТП.

120,00 0,00

S 6.7 Заети лица (на пълно работно 
време), чиито заплати се 
съфинансират по ТП.

123,00 0,00

F 6.8 Извършени оценки по 
програмата

0,00 0,00

S 6.8 Извършени оценки по 
програмата

0,00 0,00

F 6.9 Информационни кампании 1,00 0,00

S 6.9 Информационни кампании 1,00 0,00
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Приоритетна ос 6 - Техническа помощ

Специфична цел 1 - Укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, 
свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС.

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос 
за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2016 Общо 2016 
Качествена

Забележки

6.1 Средно време за одобряване на 
проектно предложение

Брой дни 155,00 2013 147,00 61,00

6.2 Средно време за верификация 
на искане за средства

Брой дни 90,00 2013 85,00 10,00

ID Показател 2015 Общо 2015 
Качествена

2014 Общо 2014 
Качествена

6.1 Средно време за одобряване на 
проектно предложение

90,00 0,00

6.2 Средно време за верификация 
на искане за средства

0,00 0,00
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Приоритетна ос 6 - Техническа помощ

Специфична цел 2 - Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и 
информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи.

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос 
за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2016 Общо 2016 
Качествена

Забележки

6.3 Ниво на обществена 
осведоменост за ОПОС

% 40,00 2014 60,00 45,70

ID Показател 2015 Общо 2015 
Качествена

2014 Общо 2014 
Качествена

6.3 Ниво на обществена 
осведоменост за ОПОС

41,00 0,00
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Приоритетна ос 6 - Техническа помощ

Специфична цел 3 - Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата.

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос 
за техническа помощ

ID Показател Мерна единица Категория региони Базова 
стойност

Базова 
година

Целева 
стойност 2023 
г.

2016 Общо 2016 
Качествена

Забележки

6.4 Степен на удовлетвореност на 
бенефициентите от мерки по 
техническа помощ и 
проведениобучения

% 35,00 2013 60,00 48,92

ID Показател 2015 Общо 2015 
Качествена

2014 Общо 2014 
Качествена

6.4 Степен на удовлетвореност на 
бенефициентите от мерки по 
техническа помощ и 
проведениобучения

0,00 0,00
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Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма

Показател Брой предприятия, 
подкрепени от 
мрежата за 
многостранна 
подкрепа на ОП
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Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението

Приори
тетна ос

Ind 
type

ID Indicator Мерна 
единица

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

1 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

955 825,22

1 O CO18 Водоснабдяване: 
Допълнителен брой 
жители с достъп до 
подобрено 
водоснабдяване

Persons Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

0,00

1 O CO19 Пречистване на 
отпадъчните води: 
Допълнителен брой 
жители с достъп до 
подобрено 
пречистване на 
отпадъчните води

Population 
equivalent

Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

0,00

1 O 1.5 Нови/Актуализиран
и 
аналитични/програм
ни/стратегически 
документи

Брой Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

5,00

2 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

0,00

2 I 2.3 Подписан договор за 
БФП за един голям 
проект

Брой Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

0,00

2 O CO17 Твърди отпадъци: 
Допълнителен 
капацитет за 
рециклиране на 
отпадъци

Tonnes/year Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

0,00

2 O 2.2 Допълнителен 
капацитет за 
оползотворяване на 

тона/година Европе
йски 
фонд 

По-слабо развити 
региони

0,00
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Приори
тетна ос

Ind 
type

ID Indicator Мерна 
единица

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

битови отпадъци (за 
получаване на 
енергия)

за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

3 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

6 810,11

3 I 3.8 Видове, подкрепени 
с цел постигане на 
по-добра степен на 
съхраненост

Брой Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

0,00

3 O CO23 Природа и 
биологично 
разнообразие: Площ 
на местообитанията, 
подкрепени с цел 
постигане на по-
добра степен на 
съхраненост

Hectares Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

0,00

3 O 3.4 Площ на 
местообитания на 
видове, подкрепени 
с цел постигане на 
по-добра степен на 
съхраненост

хектари Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

0,00

3 O 3.6 Проведени 
национални 
информационни 
кампании

брой Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

0,00

4 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

0,00

4 O CO20 Предотвратяване и Persons Кохези 0,00
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Приори
тетна ос

Ind 
type

ID Indicator Мерна 
единица

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

управление на 
риска: Брой жители, 
които се ползват от 
мерки за защита от 
наводнения

онен 
фонд 
(КФ)

4 O 4.4 Укрепени свлачища хектара Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

0,00

5 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

0,00

5 I 5.5 Подадени проекти, 
насочени към 
намаляване 
количествата на 
ФПЧ10 и NOx

Брой Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

0,00

5 O 5.4 Проекти, насочени 
към намаляване 
количествата на 
ФПЧ10 и NOx

Брой Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

0,00

Приор
итетна 
ос

Ind 
type

ID Indicator Мерна 
единица

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

1 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

1 O CO18 Водоснабдяване: 
Допълнителен брой 
жители с достъп до 
подобрено 
водоснабдяване

Persons Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

1 O CO19 Пречистване на 
отпадъчните води: 
Допълнителен брой 
жители с достъп до 
подобрено 
пречистване на 
отпадъчните води

Population 
equivalent

Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

1 O 1.5 Нови/Актуализиран
и 
аналитични/програ
мни/стратегически 
документи

Брой Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

2 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
развит
ие 
(ЕФР

По-слабо развити 
региони
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Приор
итетна 
ос

Ind 
type

ID Indicator Мерна 
единица

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

Р)

2 I 2.3 Подписан договор 
за БФП за един 
голям проект

Брой Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
развит
ие 
(ЕФР
Р)

По-слабо развити 
региони

2 O CO17 Твърди отпадъци: 
Допълнителен 
капацитет за 
рециклиране на 
отпадъци

Tonnes/year Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
развит
ие 
(ЕФР
Р)

По-слабо развити 
региони

2 O 2.2 Допълнителен 
капацитет за 
оползотворяване на 
битови отпадъци 
(за получаване на 
енергия)

тона/година Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
развит
ие 
(ЕФР
Р)

По-слабо развити 
региони

3 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
развит
ие 
(ЕФР
Р)

По-слабо развити 
региони

3 I 3.8 Видове, 
подкрепени с цел 
постигане на по-
добра степен на 
съхраненост

Брой Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
развит
ие 
(ЕФР
Р)

По-слабо развити 
региони

3 O CO23 Природа и 
биологично 
разнообразие: 
Площ на 
местообитанията, 
подкрепени с цел 
постигане на по-
добра степен на 
съхраненост

Hectares Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
развит
ие 
(ЕФР
Р)

По-слабо развити 
региони

3 O 3.4 Площ на хектари Европ По-слабо развити 
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Приор
итетна 
ос

Ind 
type

ID Indicator Мерна 
единица

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

местообитания на 
видове, подкрепени 
с цел постигане на 
по-добра степен на 
съхраненост

ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
развит
ие 
(ЕФР
Р)

региони

3 O 3.6 Проведени 
национални 
информационни 
кампании

брой Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
развит
ие 
(ЕФР
Р)

По-слабо развити 
региони

4 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

4 O CO20 Предотвратяване и 
управление на 
риска: Брой 
жители, които се 
ползват от мерки за 
защита от 
наводнения

Persons Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

4 O 4.4 Укрепени свлачища хектара Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

5 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

5 I 5.5 Подадени проекти, 
насочени към 
намаляване 
количествата на 
ФПЧ10 и NOx

Брой Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

5 O 5.4 Проекти, насочени 
към намаляване 
количествата на 
ФПЧ10 и NOx

Брой Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

Приори
тетна ос

Ind 
type

ID Indicator Мерна 
единица

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

1 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 

Евро Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

169 764 705,88 1 196 318 599,00
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Приори
тетна ос

Ind 
type

ID Indicator Мерна 
единица

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

орган

1 O CO18 Водоснабдяване: 
Допълнителен брой 
жители с достъп до 
подобрено 
водоснабдяване

Persons Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

89 000 220 000,00

1 O CO19 Пречистване на 
отпадъчните води: 
Допълнителен брой 
жители с достъп до 
подобрено 
пречистване на 
отпадъчните води

Population 
equivalent

Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

100 000 1 473 384,00

1 O 1.5 Нови/Актуализиран
и 
аналитични/програм
ни/стратегически 
документи

Брой Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

10 18,00

2 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

20 144 907,00 287 784 390,00

2 I 2.3 Подписан договор за 
БФП за един голям 
проект

Брой Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

1 1,00

2 O CO17 Твърди отпадъци: 
Допълнителен 
капацитет за 
рециклиране на 
отпадъци

Tonnes/year Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

20 000 105 000,00

2 O 2.2 Допълнителен 
капацитет за 
оползотворяване на 
битови отпадъци (за 
получаване на 
енергия)

тона/година Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

0 180 000,00

3 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 

Евро Европе
йски 
фонд 

По-слабо развити 
региони

7 097 300,00 101 390 000,00
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Приори
тетна ос

Ind 
type

ID Indicator Мерна 
единица

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

Сертифициращия 
орган

за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

3 I 3.8 Видове, подкрепени 
с цел постигане на 
по-добра степен на 
съхраненост

Брой Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

1 1,00

3 O CO23 Природа и 
биологично 
разнообразие: Площ 
на местообитанията, 
подкрепени с цел 
постигане на по-
добра степен на 
съхраненост

Hectares Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

282 135 1 565 668,00

3 O 3.4 Площ на 
местообитания на 
видове, подкрепени 
с цел постигане на 
по-добра степен на 
съхраненост

хектари Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

0 2 878 749,00

3 O 3.6 Проведени 
национални 
информационни 
кампании

брой Европе
йски 
фонд 
за 
регион
ално 
развит
ие 
(ЕФРР
)

По-слабо развити 
региони

1 3,00

4 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

4 500 000 78 528 323,00

4 O CO20 Предотвратяване и 
управление на 
риска: Брой жители, 
които се ползват от 
мерки за защита от 
наводнения

Persons Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

1 300 000 2 750 000,00

4 O 4.4 Укрепени свлачища хектара Кохези
онен 
фонд 

2 80,00
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Приори
тетна ос

Ind 
type

ID Indicator Мерна 
единица

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

(КФ)

5 F 7 Общ размер на 
сертифицираните 
разходи от 
Сертифициращия 
орган

Евро Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

4 117 647,00 58 823 530,00

5 I 5.5 Подадени проекти, 
насочени към 
намаляване 
количествата на 
ФПЧ10 и NOx

Брой Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

2 5,00

5 O 5.4 Проекти, насочени 
към намаляване 
количествата на 
ФПЧ10 и NOx

Брой Кохези
онен 
фонд 
(КФ)

0 5,00
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3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма

(съгласно посоченото в таблица 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията (образец за предаване на 
финансови данни))

Приорите
тна ос

Фонд Категория 
региони

Основа за 
изчислява
не

Общо за фонда Процент на 
съфинансиране

Общ размер на 
допустимите 

разходи за 
операциите, 
избрани за 
подкрепа

Дял от общия 
размер на 

отпуснатите 
средства, покрит с 

избраните 
операции

Допустими 
публични разходи 
за операциите, 
избрани за 
подкрепа

Общ размер на 
допустимите 
разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган.

Дял от общия 
размер на 
отпуснатите 
средства, покрит с 
допустимите 
разходи, 
декларирани от 
бенефициерите

Брой на избраните 
операции

1 Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

Общо 1 196 318 599,00 85,00 235 351 641,94 19,67% 235 351 641,94 18 885 210,75 1,58% 15

2 Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
разви
тие 
(ЕФР
Р)

По-слабо 
развити 
региони

Общо 287 784 390,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

3 Европ
ейски 
фонд 
за 
регио
нално 
разви
тие 
(ЕФР
Р)

По-слабо 
развити 
региони

Общо 101 390 000,00 85,00 9 766 908,17 9,63% 9 766 908,17 31 655,80 0,03% 2

4 Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

Общо 78 528 323,00 85,00 23 578 972,07 30,03% 23 578 972,07 11 657,45 0,01% 2

5 Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

Общо 58 823 530,00 85,00 357 903,14 0,61% 357 903,14 37 924,01 0,06% 1

6 Европ
ейски 

По-слабо 
развити 

Общо 47 536 503,00 85,00 13 451 745,58 28,30% 13 451 745,58 2 739 800,28 5,76% 6
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фонд 
за 
регио
нално 
разви
тие 
(ЕФР
Р)

региони

Общо Евро
пейск
и 
фонд 
за 
регио
нално 
разви
тие 
(ЕФР
Р)

По-слабо 
развити 
региони

436 710 893,00 85,00 23 218 653,75 5,32% 23 218 653,75 2 771 456,08 0,63% 8

Общо Кохез
ионен 
фонд 
(КФ)

1 333 670 452,00 85,00 259 288 517,15 19,44% 259 288 517,15 18 934 792,21 1,42% 18

Общ брой 1 770 381 345,00 85,00 282 507 170,90 15,96% 282 507 170,90 21 706 248,29 1,23% 26
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Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд 
(член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)

Приоритетна 
ос

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни

Фонд Категория 
региони

Област на 
интервенция

Форма на 
финансиране

Териториално 
измерение

Териториален 
механизъм за 
изпълнение

Измерение, 
свързано с 

тематичната 
цел

Вторична тема 
ЕСФ

Икономическо 
измерение

Измерение, 
свързано с 

местоположен
ието

Общ размер на 
допустимите 

разходи за 
операциите, 
избрани за 
подкрепа

Допустими 
публични 
разходи за 

операциите, 
избрани за 
подкрепа

Общ размер на 
допустимите 

разходи, 
декларирани 

от 
бенефициерите 

пред 
управляващия 

орган

Брой на 
избраните 
операции

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

 

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

020 01 07 07 06  BG 68 896 172,91 68 896 172,91 773 237,03 7

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

021 01 07 07 06  BG 10 669 969,09 10 669 969,09 243 485,62 3

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

022 01 07 07 06  BG 148 389 736,10 148 389 736,10 17 525 740,19 12

1 Кохезионен 
фонд (КФ)

023 01 07 07 06  BG 7 395 763,84 7 395 763,84 342 747,91 5

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

 

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

017 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

018 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

2 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

023 01 07 07 06  BG 0,00 0,00 0,00 0

3 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

 

3 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

085 01 07 07 06  BG 9 265 842,13 9 265 842,13 24 845,79 1

3 Европейски 
фонд за 

По-слабо 
развити 

086 01 07 07 06  BG 501 066,04 501 066,04 6 810,01 1
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Приоритетна 
ос

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни

Фонд Категория 
региони

Област на 
интервенция

Форма на 
финансиране

Териториално 
измерение

Териториален 
механизъм за 
изпълнение

Измерение, 
свързано с 

тематичната 
цел

Вторична тема 
ЕСФ

Икономическо 
измерение

Измерение, 
свързано с 

местоположен
ието

Общ размер на 
допустимите 

разходи за 
операциите, 
избрани за 
подкрепа

Допустими 
публични 
разходи за 

операциите, 
избрани за 
подкрепа

Общ размер на 
допустимите 

разходи, 
декларирани 

от 
бенефициерите 

пред 
управляващия 

орган

Брой на 
избраните 
операции

регионално 
развитие 
(ЕФРР)

региони

4 Кохезионен 
фонд (КФ)

 

4 Кохезионен 
фонд (КФ)

087 01 07 07 05  BG 23 578 972,07 23 578 972,07 11 657,45 2

5 Кохезионен 
фонд (КФ)

 

5 Кохезионен 
фонд (КФ)

083 01 07 07 06  BG 357 903,14 357 903,14 37 924,01 1

6 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

 

6 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

121 01 07 07  BG 10 776 193,00 10 776 193,00 2 592 661,72 3

6 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

122 01 07 07  BG 2 153 850,80 2 153 850,80 11 841,52 2

6 Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР)

По-слабо 
развити 
региони

123 01 07 07  BG 521 701,78 521 701,78 135 297,04 1
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Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране

1 2 3 4 5 6

Използване на кръстосано 
финансиране

Приоритет
на ос

Размерът на 
подкрепата от ЕС, 
която се предвижда 
да бъде използвана 
за кръстосано 
финансиране въз 
основа на избраните 
операции (в евро)

Дял на общия размер 
на отпуснатите от 
ЕС финансови 
средства по 
приоритетната ос 
(%) (3/общия размер 
на финансовите 
средства по 
приоритетната 
ос*100)

Допустимите 
разходи, използвани 
в рамките на 
кръстосаното 
финансиране, 
декларирани от 
бенефициера пред 
управляващия орган 
(в евро)

Дял на общия размер 
на финансовите 
средства по 
приоритетната ос 
(%) (5/общия размер 
на финансовите 
средства по 
приоритетната 
ос*100)
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Таблица 9: Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места")

1 2 3 4 5

Приоритетна 
ос

Размерът на подкрепата, 
предвидена да бъде 
използвана за операции 
извън програмния район, 
въз основа на избраните 
операции (в евро)

Дял на общия размер на 
финансовите средства по 
приоритетната ос (%) 
(3/общия размер на 
финансовите средства по 
приоритетната ос*100)

Допустимите разходи, 
извършени при операции 
извън програмния район, 
декларирани от 
бенефициера пред 
управляващия орган (в 
евро)

Дял на общия размер на 
финансовите средства по 
приоритетната ос (%) 
(5/общия размер на 
финансовите средства по 
приоритетната ос*100)
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Таблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ)

Размерът на разходите, които се 
предвижда да бъдат направени 

извън Съюза по тематични цели 
8 и 10 въз основа на избраните 

операции (в евро)

Дял на общия размер на 
отпуснатите средства (от Съюза и 

като национален принос) за 
програмата по ЕСФ или частта по 
ЕСФ от програма, финансирана 
от няколко фонда (%) (1/общия 
размер на отпуснатите средства 

(от Съюза и като национален 
принос) за програмата по ЕСФ 

или частта по ЕСФ от програма, 
финансирана от няколко 

фонда*100)

Допустимите разходи, направени 
извън Съюза, декларирани от 

бенефициера пред управляващия 
орган (в евро)

Дял на общия размер на 
отпуснатите средства (от Съюза и 

като национален принос) за 
програмата по ЕСФ или частта по 
ЕСФ от програма, финансирана 
от няколко фонда (%) (3/общия 
размер на отпуснатите средства 

(от Съюза и като национален 
принос) за програмата по ЕСФ 

или частта по ЕСФ от програма, 
финансирана от няколко 

фонда*100)
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4.  ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ

Обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, представени през предходната 
финансова година, с посочване на наименованието и референтния период на използваните доклади 
за оценка

През 2016 г. не са извършвани оценки на ОПОС 2014 – 2020 г. Първата оценка за 
изпълнение на програмата е планирана за 2019 г.

Планът за оценка на ОПОС 2014 – 2020 г. е одобрен от Комитета за наблюдение 
на програмата през м. юни 2016 г. Основната му цел е да обезпечи ефективното 
планиране и извършване на качествени оценки през програмния период, както и 
ефективното използване на резултатите от извършените оценки от страна на УО 
за подобряване качеството на изпълнение на ОПОС 2014-2020 г. и за 
проследяването на ефективността, ефикасността и въздействието на програмата за 
постигане на заложените цели на национално и общоевропейско ниво.  

Планът определя индикативния брой на оценките през програмния период по 
ОПОС 2014-2020 г., тематичния обхват и основните въпроси на оценка, 
приложимите методи за оценка, вътрешната организация на процеса на оценка в 
УО и външната координация с партньорите и заинтересованите страни по ОПОС 
2014-2020 г., времевата рамка и ресурсната обезпеченост на оценката с 
необходимите финансови и човешки ресурси, планираните мерки за повишаване 
капацитета на човешкия ресурс на УО, ангажиран с оценката, и действията по 
осигуряване на публичност и оповестяване резултатите от оценката.

Обхват на Плана за оценка на ОПОС 2014-2020 г.

Планът за оценка на ОПОС 2014 – 2020 г. съдържа индикативен списък на 
планираните оценки, който е в съответствие с изискванията на европейското 
законодателство, вкл. и изискването поне веднъж през програмния период УО да 
проведе оценка, с която да се оцени приносът на подкрепата от ЕСИФ за 
постигането на целите по всеки приоритет.

При необходимост УО си запазва правото да провежда и допълнителни аd-hoc 
оценки с оглед да се отговори на възникващи текущи потребности от оценка. Тази 
възможност ще бъде използвана в случай, че посредством мониторинговите данни 
от изпълнението на програмата се установят съществени отклонения от 
предварително планираните цели и неизпълнение на заложените индикатори, при 
нужда от промени в ОПОС 2014-2020 г., или при възникване на съществени 
изменения в програмната среда – значителни промени в приоритетите на 
Общността, в социално-икономическата среда в България, в националните и 
регионалните приоритети и др.
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6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ 
(ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

а) Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки

Основните усилия при изпълнението на програмата, на този етап, са 
концентрирани в осигуряване на необходимото ниво на договаряне, което от своя 
страна ще гарантира изпълнението на целите на програмата. Основният проблем, 
който се среща е представянето за финансиране на проекти, които не отговарят в 
пълна степен на изискванията на насоките за кандидатстване, поради което 
процесът на тяхната оценка се удължава.

Финансираните от програмата проекти са комплексни и изискват ангажирането на 
интердисциплинарен екип за тяхната подготовка. На най-ранен етап трябва да се 
вземат предвид не само възможните технически решения, но и ограниченията 
свързани с териториално-устройствената проблематика. За преодоляване на този 
проблем, Управляващият орган организира с всеки един бенефициент по отделно 
консултации и следи непрекъснато подготовката на проектните предложения. При 
необходимост, дава допълнителни разяснения, осигурява комуникация с други 
администрации и институции.

При изпълнението на вече сключени договори за безвъзмездна помощ основният 
проблем, коейто се наблюдава е обжалването на процедурите за избор на 
изпълнител или тяхното прекратяване, което забавя изпълнението на проектите. 
Следва да се отбележи, че в РБ производството по обжалване 
законосъобразността на актовете на възложителите, действията или бездействията 
в хода на провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки е 
двуинстанционно. Първата инстанция е Комисията за защита на конкуренцията, 
която се произнася в едномесечен срок от образуване на производство за 
обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал.1 от ЗОП, а в останалите случаи в 
15-дневен срок (чл.212 от ЗОП). Актовете на КЗК не са окончателни и подлежат 
на касационно обжалване пред Върховния административен съд, като в тези 
случаи съдът се произнася в едномесечен срок от получаване на жалбата (чл.216, 
ал.5 от ЗОП) и решението му е окончателно. Сроковете за обжалване се взимат 
предвид при прогнозите, които УО на ОПОС прави във връзка с усвояването на 
средствата от европейските фондове. От гореизложеното следва, че е необходимо 
на най-ранен етап, още дори преди сключване на договора за безвъзмездна 
помощ, бенефициентите да започнат процедурите за избор на изпълнител, с което 
ще се гарантира и постигането на целите на оперативната програма. За процедури, 
които са за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
Управляващият орган може да сключи предварителен договор, който дава 
увереност на възложителите да обявят обществени поръчки за избор на 
изпълнители. Този подход беше вече реализиран с Министертство на 
регионалното развитие и благоустройство и допринесе за оптимизиране на 
времето за изпълнение на проекта за подготовка на регионални 
прединвестиционни проучвания в сектор „води“.
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Бенефициентите имат все още затруднения при работата с ИСУН 2020. За 
подпомагането им, Управляващият орган организира обучения във връзка с 
електронното подаване и отчитане на проектите, подготви ръководство за 
изпълнението на договорите за безвъзмездна помощ, провежда консултативни 
срещи и интензивна комуникация както с бенефициентите, така и с други 
партньорски институции.
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б) Оценка на това дали напредъкът в постигане на целевите стойности е достатъчен, за да се 
гарантира тяхното изпълнение, като се посочват всички предприети или планирани 
корективни действия, когато е целесъобразно.
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7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Резюмето за гражданите на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението 
се публикува и качва като отделен файл под формата на приложение към годишния и 
окончателния доклад за изпълнението.

Можете да качите/намерите резюмето за гражданите в раздел Обща информация > Документи на 
програмата SFC2014
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8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
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9. ИНФОРМАЦИЯ, НЯМАЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР, ЗА ЕВЕНТУАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 2016 Г., 
КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗА ДРУГИ МИНИ ДОКЛАДИ: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ

Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия
Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе

ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

G4 - Наличие на уредба за 
ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза за 
обществените поръчки в областта 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

1 - Уредба за ефективното прилагане на 
правилата на Съюза за обществените 
поръчки посредством подходящи 
механизми.

Д 1 - 
Установяв
ане на 
кодифици
рано, 
устойчиво 
и 
опростено 
законодат
елство в 
областта 
на 
обществе
ните 
поръчки 
чрез 
приемане 
на нов 
Закон за 
обществе
ните 
поръчки и 
подзаконо
ви актове 
по 
прилагане
то му.
Д 2 - 
Въвеждан
е на мерки 
за 
засилване 
на 
системите 

2016-1-31 Д1 - МИ, АОП 
Д2 - УО, ЦКЗ, ИА 
"ОСЕС", АОП, 
СП, АДФИ 
Д3 - КЗК, ВАС

Да Да Доклад за изпълнение на ОПУ 4 е изпратен до 
ЕК през SFC на 23.03.2017 г.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

за 
управлени
е и 
контрол 
на 
европейск
ите 
фондове, 
вкл. 
ефективно 
сътруднич
ество с 
цел 
гарантира
не на 
съгласува
ност 
между 
действият
а при 
предварит
елния и 
последва
щия 
контрол.
Д 3 - 
Преглед 
на 
системата 
за 
обжалван
е и 
предложе
ния за 
нейното 
оптимизи
ране 
(напр. 
гаранции 
срещу 
злоупотре
ба с 
правото 
на 
обжалван
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

е и др.).

G4 - Наличие на уредба за 
ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза за 
обществените поръчки в областта 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

3 - Уредба за обучение на персонала, 
който участва в привеждането на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове в действие, и за 
разпространение на информация до този 
персонал.

Д 1 - 
Изработва
не и 
изпълнени
е на 
програма 
за 
обучение 
и 
развитие 
на 
персонала
, който 
участва в 
управлени
ето на 
европейск
ите 
фондове. 
Д 2 - 
Преразгле
ждане и 
актуализи
ране на 
съществув
ащите 
системи 
за 
разпростр
анение и 
обмен на 
информац
ия между 
персонала 
от 
Управлява
щите 
органи и 
бенефици
ентите и 
останалит

2016-12-31 Д1 - ИПА, УО, 
АОП 
Д2 - УО, ЦКЗ, ИА 
"ОСЕС", АОП, 
СП, АДФИ

Да Да Доклад за изпълнение на ОПУ 4 е изпратен до 
ЕК през SFC на 23.03.2017 г.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

е 
заинтерес
овани 
страни по 
отношени
е 
правилата 
за 
обществе
ните 
поръчки с 
оглед 
установяв
ане на 
единна 
практика.

G4 - Наличие на уредба за 
ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза за 
обществените поръчки в областта 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

4 - Уредба, гарантираща 
административния капацитет за 
въвеждане и прилагане на правилата на 
Съюза за обществените поръчки.

Д 1 - 
Укрепван
е и 
стабилите
т на 
админист
ративния 
капацитет 
на АОП 
чрез 
увеличава
не на 
персонала 
и 
провежда
не на 
специализ
ирани 
обучения.
Д 2 - 
Осигурява
не на 
техническ
а помощ 
за лицата, 
които 

2016-12-31 Д1 – МИ, АОП
Д2 – ИПА, УО, 
АОП

Да Да Доклад за изпълнение на ОПУ 4 е изпратен до 
ЕК през SFC на 23.03.2017 г.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

прилагат 
правилата 
за 
възлагане 
на 
обществе
ни 
поръчки 
чрез 
организир
ане и 
провежда
не на 
текущи 
обучения 
и други 
необходи
ми 
мерки/дей
ствия, 
определен
и след 
проучване 
и 
консултац
ия със 
съответни
те целеви 
групи.

G7 - Наличие на статистическа база, 
необходима за оценяване на 
ефективността и въздействието на 
програмите. Наличие на система от 
показатели за резултатите, 
необходими за подбора на действия, 
които най-ефективно допринасят за 
постигане на желаните резултати, за 
наблюдение на напредъка към 
постигане на резултатите и за 
извършване на оценка на 
въздействието.

3 - Ефективна система от показатели за 
резултатите, включително: подбор на 
показатели за резултатите за всяка 
програма, които предоставят 
информация за обосновката на подбора 
на свързани с политиката действия, 
финансирани от програмата.

Д 1 - 
Избор на 
показател
и за 
резултати
те за всяка 
оперативн
а 
програма 
до два 
месеца 
след 
одобрение

2016-12-31 Д1 – НСИ, УО на 
ОП
Д2 – НСИ, УО на 
ОП

Да Да Изпълнението на действията по 
предварителното условие е докладвано към 
ЕК чрез системата SFC на 23.06.2017 г.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

то на ОП.
Д 2 - 
Определя
не на 
базови и 
целеви 
стойности 
на 
показател
и за 
резултат, 
въз основа 
на план за 
действие, 
по 
приоритет
на ос 5 
"Подобря
ване 
качествот
о на 
атмосфер
ния 
въздух".

G7 - Наличие на статистическа база, 
необходима за оценяване на 
ефективността и въздействието на 
програмите. Наличие на система от 
показатели за резултатите, 
необходими за подбора на действия, 
които най-ефективно допринасят за 
постигане на желаните резултати, за 
наблюдение на напредъка към 
постигане на резултатите и за 
извършване на оценка на 
въздействието.

4 - Ефективна система от показатели за 
резултатите, включително: определяне 
на цели за тези показатели.

Д 1 - 
Избор на 
показател
и за 
резултати
те за всяка 
оперативн
а 
програма 
до два 
месеца 
след 
одобрение
то на ОП.
Д 2 - 
Определя
не на 
базови и 
целеви 

2016-12-31 Д1 – НСИ, УО на 
ОП
Д2 – НСИ, УО на 
ОП

Да Да Изпълнението на действията по 
предварителното условие е докладвано към 
ЕК чрез системата SFC на 23.06.2017 г.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

стойности 
на 
показател
и за 
резултат, 
въз основа 
на план за 
действие, 
по 
приоритет
на ос 5 
"Подобря
ване 
качествот
о на 
атмосфер
ния 
въздух".

G7 - Наличие на статистическа база, 
необходима за оценяване на 
ефективността и въздействието на 
програмите. Наличие на система от 
показатели за резултатите, 
необходими за подбора на действия, 
които най-ефективно допринасят за 
постигане на желаните резултати, за 
наблюдение на напредъка към 
постигане на резултатите и за 
извършване на оценка на 
въздействието.

5 - Ефективна система от показатели за 
резултатите, включително: 
съгласуваност на всеки показател със 
следните реквизити: солидност и 
статистическо валидиране, яснота на 
тълкуванието на нормите, реагиране на 
предприетите мерки на ниво политика, 
своевременно събиране на данните.

Д 1 - 
Избор на 
показател
и за 
резултати
те за всяка 
оперативн
а 
програма 
до два 
месеца 
след 
одобрение
то на ОП.
Д 2 - 
Определя
не на 
базови и 
целеви 
стойности 
на 
показател
и за 
резултат, 
въз основа 
на план за 

2016-12-31 Д1 – НСИ, УО на 
ОП
Д2 – НСИ, УО на 
ОПОС

Да Да Изпълнението на действията по 
предварителното условие е докладвано към 
ЕК чрез системата SFC на 23.06.2017 г.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

действие, 
по 
приоритет
на ос 5 
"Подобря
ване 
качествот
о на 
атмосфер
ния 
въздух".

G7 - Наличие на статистическа база, 
необходима за оценяване на 
ефективността и въздействието на 
програмите. Наличие на система от 
показатели за резултатите, 
необходими за подбора на действия, 
които най-ефективно допринасят за 
постигане на желаните резултати, за 
наблюдение на напредъка към 
постигане на резултатите и за 
извършване на оценка на 
въздействието.

6 - Въведени са процедури, които 
гарантират, че всички операции, 
финансирани от програмата, възприемат 
ефективна система от показатели.

Д 1 - 
Разработв
ане на  
процедур
ите за  
събиране 
и 
обработва
не на 
микродан
ните, 
необходи
ми за 
оценка на 
приноса 
на 
операциит
е към 
специфич
ните цели 
за всяка 
ОП в срок 
до два 
месеца 
след 
одобрение
то на ОП. 

2015-8-31 Д1 – НСИ, УО на 
ОП

Да Да Изпълнението на действията по 
предварителното условие е докладвано към 
ЕК чрез системата SFC на 23.06.2017 г.
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Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия
Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе

ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

T05.1 - Превенция и управление на 
риска: наличие на национални или 
регионални оценки на риска за 
целите на управлението на 
бедствията, които оценки вземат 
под внимание приспособяването 
към изменението на климата.

1 - Въведена е национална или 
регионална оценка на риска със следните 
елементи:

Д 1 - 
Приемане 
на 
планове за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я, 
включите
лно 
национале
н каталог 
от мерки 
и 
национал
ни 
приоритет
и за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я.
Картите 
за риска 
от 
наводнени
я ще 
осигурят 
информац
ия за 
оценката 
на 
потенциал
ните  
неблагопр
иятни 
последств
ия при 
различнит
е 

2016-12-31 МОСВ, МВР Да Да Доклад за изпълнение на ТПУ 5.1 е изпратен 
до ЕК през SFC на 09.05.2017 г. С писмо 
ARES (2017)3251399/29.06.2017 г. ЕК приема 
условието за изпълнено.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

сценарии 
за 
наводнени
ята. 

T05.1 - Превенция и управление на 
риска: наличие на национални или 
регионални оценки на риска за 
целите на управлението на 
бедствията, които оценки вземат 
под внимание приспособяването 
към изменението на климата.

2 - описание на процеса, методологията, 
методите и неповерителните данни, 
използвани за оценка на риска, както и 
на основаните на риска критерии за 
определяне на приоритетите по 
отношение на инвестициите;

Д 1 - 
Приемане 
на 
планове за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я, 
включите
лно 
национале
н каталог 
от мерки 
и 
национал
ни 
приоритет
и за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я.
Картите 
за риска 
от 
наводнени
я ще 
осигурят 
информац
ия за 
оценката 
на 
потенциал
ните  
неблагопр
иятни 

2016-12-31 МОСВ, МВР Да Да Доклад за изпълнение на ТПУ 5.1 е изпратен 
до ЕК през SFC на 09.05.2017 г. С писмо 
ARES (2017)3251399/29.06.2017 г. ЕК приема 
условието за изпълнено.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

последств
ия при 
различнит
е 
сценарии 
за 
наводнени
ята. 

T05.1 - Превенция и управление на 
риска: наличие на национални или 
регионални оценки на риска за 
целите на управлението на 
бедствията, които оценки вземат 
под внимание приспособяването 
към изменението на климата.

3 - описание на сценарии с един риск и 
множество рискове;

Д 1 - 
Приемане 
на 
планове за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я, 
включите
лно 
национале
н каталог 
от мерки 
и 
национал
ни 
приоритет
и за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я.
Картите 
за риска 
от 
наводнени
я ще 
осигурят 
информац
ия за 
оценката 
на 

2016-12-31 МОСВ, МВР Да Да Доклад за изпълнение на ТПУ 5.1 е изпратен 
до ЕК през SFC на 09.05.2017 г. С писмо 
ARES (2017)3251399/29.06.2017 г. ЕК приема 
условието за изпълнено.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

потенциал
ните  
неблагопр
иятни 
последств
ия при 
различнит
е 
сценарии 
за 
наводнени
ята. 

T05.1 - Превенция и управление на 
риска: наличие на национални или 
регионални оценки на риска за 
целите на управлението на 
бедствията, които оценки вземат 
под внимание приспособяването 
към изменението на климата.

4 - отчитане, където е целесъобразно, на 
националните стратегии за 
приспособяване към изменението на 
климата.

Д 1 - 
Приемане 
на 
планове за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я, 
включите
лно 
национале
н каталог 
от мерки 
и 
национал
ни 
приоритет
и за 
управлени
е на риска 
от 
наводнени
я.
Картите 
за риска 
от 
наводнени
я ще 
осигурят 

2016-12-31 МОСВ, МВР Да Да Доклад за изпълнение на ТПУ 5.1 е изпратен 
до ЕК през SFC на 09.05.2017 г. С писмо 
ARES (2017)3251399/29.06.2017 г. ЕК приема 
условието за изпълнено.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

информац
ия за 
оценката 
на 
потенциал
ните  
неблагопр
иятни 
последств
ия при 
различнит
е 
сценарии 
за 
наводнени
ята. 

T06.1 - 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 - В секторите, получаващи подкрепа от 
ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕЗФРСР, 
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 от Директива 2000/60/ЕО, 
като се вземат предвид, когато е 
целесъобразно, социалните, 
екологичните и икономическите 
последици от възстановяването, както и 
географските и климатичните условия на 
засегнатия регион или региони.

Д 1 - 
Изпълнен
ие на 
национал
но 
проучване 
за 
осигурява
не на 
необходи
мите 
данни за 
изменение 
на 
климата и 
въздейств
ието му 
върху 
водите. 
Д 2 - 
Изготвяне 
на 
икономич
еския 
анализ на 
водоползв

2015-12-31 Д1 - МОСВ
Д2 - МОСВ
Д3 - МОСВ, 
МРРБ, МЗХ, МИ, 
МЗ
Д4 - МРРБ, КЕВР, 
МОСВ
Д5 - МОСВ, 
МРРБ, КЕВР
Д6 - МОСВ
Д7 - МОСВ
Д8 - МОСВ
Д9 - МРРБ, МФ

Да Да Изпълнението на действията по 
предварителното условие е докладвано към 
ЕК чрез системата SFC на 29.06.2017 г.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

ането за 
периода 
2007-2013 
г., на 
който да 
се 
основават 
мерките и 
ценовата 
политика 
във 
вторите 
ПУРБ.
Д 3 - 
Приемане 
на 
Наредба 
за 
нормите 
за 
водопотре
бление по 
чл.117а, 
ал.2 от 
Закона за 
водите.
Д 4 - 
Приемане 
на 
законодат
елни 
промени в 
регулатор
ната 
рамка в 
отрасъл 
ВиК.
Д 5 - 
Въвеждан
е на 
различни 
цени на 
услугата 
водоснабд
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

яване за 
абонатите, 
ползващи 
вода в 
рамките 
на 
нормите 
за 
водопотре
бление, и 
абонатите, 
надвишав
ащи тези 
норми.
Д 6 - 
Изменени
е на 
Тарифата 
за таксите 
за 
водовзема
не, за 
ползване 
на воден 
обект и за 
замърсява
не. 
Д 7 - 
Разработв
ане на 
анализ за 
възстанов
яване на 
разходите 
по 
наличните 
статистич
ески 
данни
Д 8 - 
Приемане 
на ЗИД на 
Закона за 
водите, с 
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

което да 
се 
въведат, 
прости и 
приложим
и 
механизм
и за 
определян
е на 
таксата за 
замърсява
не.
Д 9 - 
Въвеждан
е на 
механизъ
м за 
обособява
н

T06.1 - 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.

2 - Приемане на план за управление на 
речни басейни за региона на речния 
басейн в съответствие с член 13 от 
Директива 2000/60/ЕО.

Д 1 - 
Приемане 
на 
вторите 
ПУРБ.
Д 2 - 
Изпълнен
ие на 
тригодиш
на 
програма 
за 
завършва
не на 
интеркали
брирането 
на 
методите 
за анализ 
и 
стойности
те на 
биологичн

2016-12-31 МОСВ Да Да Изпълнението на действията по 
предварителното условие е докладвано към 
ЕК чрез системата SFC на 29.06.2017 г.
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

ите 
елементи 
за 
качество 
(БЕК) за 
типовете 
повърхнос
тни води 
на 
територия
та на 
България, 
съответст
ващи на 
определен
и общи 
европейск
и типове.
Д 3 - 
Извършва
не на 
национал
ни 
проучвани
я за 
преодоляв
ане на 
пропускит
е: 
актуализи
ране на 
типология
та и 
класифика
ционната 
система за 
оценка на 
повърхнос
тните 
водни 
тела от 
категории 
"река", 
"езеро" и 
"преходни 
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

води"; 
оценка на 
въздейств
ието на 
дифузнит
е 
източници 
на 
замърсява
не върху 
състояние
то на 
повърхнос
тните 
води и на 
химичнот
о им 
състояние
.
Д 4 - 
Инвестиц
ии за 
доизгражд
ане на 
мрежите 
за 
монитори
нг.
Д 5 - 
Изпълнен
ие на 
предприет
и мерки 
съгласно  
член 11(5) 
за водни 
съоръжен
ия, които 
не успеят 
да 
постигнат 
целите по 
член 4. 
Мерките 
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Общи предварителни условия Критерии, които не са изпълнени Предприе
ти 
действия

Краен срок Отговорни 
структури

Приключено 
действие до края 
на срока

Изпълн
ени 
критери
и

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнение 
на 
оставащите 
действия

Коментар

са 
планиран
и, както са 
посочени 
в доклада 
по чл.15 
на РДВ 
(представ
ен от 
страна на 
България 
на ЕК 
през 2010 
г.).
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10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (ЧЛЕН 101, 
БУКВА З) И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

10.1. Големи проекти

Таблица 12: Големи проекти
Проект CCI Статус на ГП Общ размер на 

инвестициите
Общ размер на 
допустимите 

разходи

Планирана 
нотификация/
дата на 
представяне

Дата на 
мълчаливо 
съгласие/одоб
рение от 
Комисията

Планирано 
започване на 
изпълнението 
(година, 
тримесечие)

Планирана 
дата на 
приключване

Приоритетни 
оси/инвестиционни 
приоритети

Настоящ етап 
на реализация 
— финансов 
напредък (% 
от разходите, 
сертифициран
и пред 
Комисията, 
отнесени към 
общия размер 
на 
допустимите 
разходи)

Настоящ етап на 
реализация — 
физически 
напредък Основен 
етап на 
изпълнение на 
проекта

Основни крайни 
продукти

Дата на 
подписване на 
първия договор за 
извършване на 
строителни работи

Забележки

Интегриран проект за 
водния цикъл на град 
Враца

Представен 112 954 441,73 88 722 621,40 2016 г., трето 
тримесечие

2016 г., трето 
тримесечие

2018 г., 
четвърто 
тримесечие

1 - 6ii 0,00 Обществена 
поръчка

1.Удължаване на 
канал. мрежа – 8161,31 
м (за втора фаза)

2.Рехабилитация на 
второстепенна канал. 
мрежа – 7590,75 м (за 
втора фаза)

3.Рехабилитация на 
съществуващи главни 
колектори – 2359,36 м. 
(за втора фаза)

4.Рехабилитация на 
водоснабдителна 
мрежа – 17662,43 м (за 
втора фаза)

5.Рехабилитация на 
водопровода от 
яз."Среченска бара" до 
гр. Враца – 33 315 м (за 
втора фаза)

6.Реконструкция на 
съществуваща ПСОВ – 
1 бр.

7. Население, свързано 
към канал. мрежа – 100 
%.

Инициирано е изменение на ОПОС 2014-2020 г. с цел промяна 
на сроковете за нотифициране на втора фаза на "Интегриран 
проект за водния цикъл на град Враца" към ЕК и стартиране 
изпълнението на проекта. УО на ОПОС предлага следните 
промени:

- Планираната дата на подаване на проектното предложение към 
ЕК да бъде променена от второ тримесечие на 2016 г. на второ 
тримесечие на 2017 г.

- Планираното начало на изпълнението на проекта да бъде 
променено от трето тримесечие на 2016 г. на четвърто 
тримесечие на 2016 г.

Трета фаза на 
интегрирана система 
от съоръжения за 
третиране на битовите 
отпадъци на Столична 
община - инсталация за 
комбинирано 
производство на 
енергия с 
оползотворяване на 

Планиран за 
нотифициране
/представяне 
на Комисията

0,00 0,00 2017 г., първо 
тримесечие

2017 г., трето 
тримесечие

2021 г., трим. 
4

2 - 6a 0,00 Проектиране Осигуряване на

допълнителен

капацитет за

оползотворяване на

битови отпадъци (за

получаване на енергия)

Инициирано е изменение на ОПОС 2014-2020 г. с цел промяна 
на сроковете за нотифициране на трета фаза към ЕК, стартиране 
и приключване изпълнението на проекта. УО на ОПОС предлага 
следните промени:

- Планираната дата на подаване на проектното предложение към 
ЕК да бъде променена от първо тримесечие на 2017 г. на второ 
тримесечие на 2018 г.

- Планираното начало на изпълнението на проекта да бъде 
променено от трето тримесечие на 2017 г. на четвърто 
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RDF - 180 000 т/год. тримесечие на 2018 г.

- Планираната дата на приключване на проекта да бъде 
променена от четвърто тримесечие на 2021 г. на четвърто 
тримесечие на 2023 г.
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Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за 
разрешаването им

При реализацията на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“ са 
идентифицирани проблеми, които най-общо могат да се разделят на:

 Проблеми от административно естество, изразяващи се в продължителни 
административни процедури за издаване на разрешителни, становища и 
др., довели до забавени съгласувателни процедури по инстанции. 
Продължителни и неприключили към момента процедури за уреждане на 
вещни права със собственици на имоти и процедури за промяна на статут 
на имоти по трасето на довеждащия водопровод от яз. „Среченска бара“.

 Проблеми от техническо естество: Липса на законовоучреден сервитут по 
трасето на довеждащия водопровод от яз. „Среченска бара“ и продължила 
няколко години процедура за одобряване на ПУП-ПП. Поради изброените 
причини няма издадено разрешение за строеж и не са стартирали 
строителните дейности за обект „Рехабилитация на съществуващ стоманен 
водопровод и реконструкция на 33,315 км азбестоциментов водопровод от 
яз. Среченска бара до гр. Враца“.

 Проблеми, породени от липсата на достатъчен опит и изграден капацитет за 
изпълнение на големи инфраструктурни проекти с финансиране от ЕС, 
както от страна на общинската администрация, така и от страна на 
изпълнителите на строителните и монтажни работи. Недостатъчно добра 
координация на всички нива на управление на проекта, включително и 
ефективна комуникация с гражданите.

 Липса на мобилизация на изпълнителите на договорите за строителство, 
недостатъчен ресурс (финансов, човешки и т.н.), довели до забавяне на 
изпълнението на проекта.

 Закъснение по работната програма, искове на изпълнителите за удължаване 
на времето за завършване по двата договора за ВиК мрежата и по договора 
за реконструкция на ПСОВ - Враца;

  За разрешаване на възникналите проблеми са предприети  следните мерки:

 Провеждат се регулярни срещи с представители на Екипа за управление на 
проекта, с цел проследяване на предприетите действия от страна на 
бенефициента и отчитане напредъка в изпълнение на дейностите по 
проекта.

 Извършват се проверки на място, с които УО провежда преглед текущото 
изпълнение на проекта.

УО е ангажиран да дава консултации на бенефициента и да оказва съдействие при 
възникнали проблеми.
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Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма

Инициирано е изменение на ОПОС 2014-2020 г. с цел промяна на сроковете за 
нотифициране на втора фаза на "Интегриран проект за водния цикъл на град 
Враца" към ЕК и стартиране изпълнението на проекта. УО на ОПОС предлага 
следните промени:
- Планираната дата на подаване на проектното предложение към ЕК да бъде 
променена от второ тримесечие на 2016 г. на второ тримесечие на 2017 г.
- Планираното начало на изпълнението на проекта да бъде променено от трето 
тримесечие на 2016 г. на четвърто тримесечие на 2016 г.

Инициирано е изменение на ОПОС 2014-2020 г. с цел промяна на сроковете за 
нотифициране на трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране 
на битовите отпадъци на Столична община - инсталация за комбинирано 
производство на енергия с оползотворяване на RDF към ЕК, стартиране и 
приключване изпълнението на проекта. УО на ОПОС предлага следните промени:
- Планираната дата на подаване на проектното предложение към ЕК да бъде 
променена от първо тримесечие на 2017 г. на второ тримесечие на 2018 г.
- Планираното начало на изпълнението на проекта да бъде променено от трето 
тримесечие на 2017 г. на четвърто тримесечие на 2018 г.
- Планираната дата на приключване на проекта да бъде променена от четвърто 
тримесечие на 2021 г. на четвърто тримесечие на 2023 г.
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10.2. Съвместни планове за действие

Напредък по изпълнението на различните етапи от съвместните планове за действие.



BG 80  BG

Таблица 13: Съвместни планове за действие (СПД)

Наименование на 
СПД

CCI Етап на 
изпълнение 
на СПД

Общ размер 
на 
допустимите 
разходи

Общ размер на 
публичната 
подкрепа

Принос на ОП към 
СПД

Приоритет
на ос

Вид на СПД [Планирано] 
представяне 
на Комисията

[Планирано] 
започване на 
изпълнението

[Планирано] 
приключване

Основни крайни 
продукти и резултати

Общ размер 
на 
допустимите 
разходи, 
сертифицира
ни пред 
Комисията

Забележки
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Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им
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ЧАСТ Б
ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2017 г., 2019 г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО
(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

11. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 
4 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

11.1. Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетна ос 1 - Води 

 От началото на изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. към 31.12.2016 г. общият 
реализиран финансов напредък по програмата се изразява в следното:

 23 бр. обявени процедури на обща стойност 1 391 489 687 лв. (43% от 
ресурса по програмата);

 Договорени средства в размер на 552 536 000,06 лв. (17 % от ресурса по 
програмата);

 Изплатени средства на стойност 69 579 557,60 лв. или 2,14 % от ресурса по 
ОПОС;

 Сертифицирани средства на стойност 5 661 911,06 лева или 0,17 % от 
ресурса по програмата.

Приносът на отделните приоритетни оси и процедури към напредъка по 
програмата е следният:

Приоритетна ос 1 - Води

Към 31.12.2016 г. са обявени 11 бр. процедури на обща стойност 881 209 959 лв. 
(40% от ресурса на приоритетната ос). Сключени са 15 АДБФП/ЗБФП на обща 
стойност 460 307 802 лв. или 21 % от ресурса по оста. Изплатени са средства в 
размер на 60 959 886  лв., което представлява 2,8 % от бюджета на оста.  

През докладвания период е постигнат напредък по индикатор 1.5. 
Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи като са 
одобрени 5 броя ПУРБ, в резултат на изпълнението на проект „Изготвяне на 
екологични оценки и оценки за съвместимост за целите на приемане на Плановете 
за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия 
и програмите от мерки към тях“

По отношение на финансовия индикатор за изпълнение по оста, постигнатият 
напредък е 0,56% от междинната цел и 0,08% от крайната цел.

Реализирането на ранните и фазираните проекти се очаква да има принос към 
 междинните цели по приоритетна ос 1, а по отношение на индикатори  CO18 
„Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 
водоснабдяване“ и CO19 „Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен 
брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води“ както 
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следва:

 „Втора фаза на проект "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната 
мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ" : за  CO18 - 28 481 бр. ж. и CO19 - 29 
489 е. ж. ;

„Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и 
довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и 
водопроводна мрежа на град Ямбол - втора фаза“ – за CO18 – 19 835 бр.ж. и CO19 
-110 000 е. ж.;

"Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с 
изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България" – за CO18 - 5 500 бр. ж. и CO19 
- 65 350 е. ж.;

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1“ – за 
CO18 – 92 498 бр. ж. и CO19 - 111 800 е. ж;

„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за 
отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", Община Варна – за CO19 - 
72 122 е.ж.;

"Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр.Видин 
- Втора фаза" – за CO19 – 56 000 е.ж.;

„Интегриран воден проект за изграждане на ПСОВ, гр. Раднево: - за CO19 – 
18 346 е. ж.;

"Втора фаза  на проект "Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, 
реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на 
водопроводната мрежа на град Тервел": за CO19 - 1 956 е.ж.;

„Интегриран воден цикъл за град Шумен - II етап - втора фаза“- за CO19 – 3 800 е. 
ж.;

По отношение на обявяването на процедури за предоставяне на БФП, се 
наблюдава съществен напредък, отчитайки късния старт на програмата и факта, 
че основната част от ресурса по оста (70%) ще бъде обявен в края на 2017 г., след 
финализиране на работата по Регионалните прединвестиционни проучвания 
(РПИП) за ВиК сектора.

Наблюдава се забавяне в договорирането на средства за реализацията на ранни 
ВиК проекти. Към 31.12.2016 г. не са сключени АДБФП по три проектни 
предложения – на общините Пловдив, Чирпан и Тутракан, поради установени 
слабости в проектната документация на кандидатите.

Причини, които могат да бъдат отбелязани, са неприключили процедури по 
устройствено планиране и избора на недостатъчно качествени проектни решения 
от страна на бенефициентите. Други фактори, допринасящи за забавата  са 
недобре подготвено прединвестиционно проучване (ПИП), неверни и/или 
разнопосочни данни, некачествено разработен анализ разходи и ползи (използване 
на остарели данни за финансовия модел, използване на неофициални данни, 
вместо данни на НСИ и ЕВРОСТАТ, неправилни изчисления и т.н), използване на 
различни данни в различните документи от проектното предложение - ПИП, 
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формуляр и АРП (текстова част и финансов модел).

Наблюдава се забавяне и при изпълнението на някои от проектите. Предвид 
характера на инвестициите по оста, наблюдаваното забавяне е нормално.

Също така са констатирани трудности при тълкуването начина на отчитане на 
индикатор 1.5. „Нови/актуализирани аналитични/програмни стратегически 
документи“ към СЦ 2 на ПО 1 спрямо разясненията в табл. 6 на одобрената ОПОС 
2014-2020 и ограничения финансов ресурс, който мерките към този индикатор 
имат спрямо ресурса на цялата ПО 1 (около 2 %). В тази връзка е необходимо 
изменение на ОПОС 2014-2020 г. за прецизиране начина на отчитане на 
индикатора.

Приоритетна ос 2 - Отпадъци 

Към 31.12.2016 г. са обявени 2 броя процедури на обща стойност 266 805 633 
(51%). Към декември 2016 г. няма сключени договори/заповеди и извършени 
плащания по оста, поради което не се регистрира физически и финансов напредък 
по оста.

През отчетния период приключи оценката на проектните предложения, подадени 
по обявена през 2015 г. конкурентна процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации. Всички подадени 18 бр. проектни предложения са 
отхвърлени, поради установени несъотвествия, свързани основно с качеството на 
проектите, пропуски в техническата и финансова документация. В резултат бяха 
освободени средства в размер на 97 791 500,00 лв.

През отчетния период не е постигнат напредък по физическите индикатори за 
резултат и изпълнение и финансовия индикатор за изпълнение. Липсата на 
сключени договори и одобрени проектни предложения поставя под риск 
постигането на етапните цели на индикаторите към края на 2018 г. В тази връзка 
УО на ОПОС предприе мерки за обявяване на допълнителни процедури на 
директно предоставяне с оглед бързо ангажиране на част от свободния финансов 
ресурс и предостави методически указания на директните бенефициенти с цел 
подготовка на качествени проектни предложения. С обявените и планираните за 
обявяване процедури, УО на ОПОС е обхванал всички битови отпадъци, към 
които е насочено финансирането по оста.

Наблюдава се закъснение и в подаването и изпълнението на „Трета фаза на 
интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на 
Столична община - инсталация за комбинирано производство на енергия с 
оползотворяване на RDF“, поради липсата на проектна готовност на 
бенефициента. Предвид липсата на яснота за размера на БФП, която ще бъде 
предоставена за изпълнение на проекта, за изпълнение на проекта са резервирани 
около 40% от средствата по оста. Съществува вероятност, след финализиране на 
АРП на проекта да се освободи част от резервирания ресурс, с което 
допълнително да се увеличи свободния ресурс по оста. С оглед анагажиране на 
свободния ресурс ще е необходимо изменение на програмата и разширяване 
обхвата на мерките – включване и на мерки за друг вид отпадъци, освен битовите 
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отпадъци.

Приоритетна ос 3 - Натура 2000 и биоразнообразие 

По оста са обявени 4 процедури на обща стойност  35 164 980 лв. (19%). Към 
31.12.2016 г. са сключени 2 бр. ЗБФП в размер на 19 102 412 лв. (10,3 % от 
бюджета по оста) и са изплатени средства в размер на 439 137 лв. (0,24 % от 
бюджета по оста).

През отчетния период не е постигнат напредък по физическите индикатори за 
резултат и изпълнение. По отношение на финансовия индикатор за изпълнение по 
оста, постигнатият напредък е 0,10% от междинната цел и 0,01% от крайната цел.

Наблюдава се забавяне при обявяването на процедури за изпълнение на 
консервационни мерки, представляващи основната част от ресурса по оста, което 
е в резултат на ограниченията по отношение на видовете и местообитанията, към 
които да са насочени мерките, произтичащи от Националната приоритетна рамка 
за действие за мрежата Натура 2000. В допълнение, в процес на изпълнение е 
проект за развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за 
управление на НПРД, в резултат на който трябва да бъдат определени органите за 
управление на мрежата Натура 2000 – потенциални бенефициенти за 
изпълнението на мерки в мрежата Натура 2000. Резултати от проекта ще са ясни в 
края на 2017 г., което допълнително забавя обявяването на процедури по оста. 
Тези два фактора поставят под риск постигане на индикаторите за резултат и 
изпълнение по оста.   

В допълнение, през 2016 г. две от обявените процедури бяха прекратени, поради 
изникнала необходимост от преразглеждане обхвата на една от процедурите и 
липсата на проектна готовност от страна на бенефициента.

Предвид бавния темп на изпълнение на проектите, забавеното стартиране на 
проекта „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на 
докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата 
за птиците“ (поради обжалване на обществените поръчки) и обжалването на 
избора на изпълнител,  удължаването на сроковете за кандидатстване по други две 
процедури и необявяването на процедурата за изпълнение на консервационни 
мерки, съществува сериозен риск от непостигане на междинните цели на част от 
индикаторите в рамката за изпълнение на оста.

Приоритетна ос 4 - Превенция и управление на риска 
от наводнения и свлачища 

Към 31.12.2016 г. по оста са обявени 3 броя процедури на обща стойност 111 635 
799 (77%). Към 31.12.2016 г. са договорени средства в размер на 46 116 461 лв. (32 
% от бюджета по оста). Изплатени са средства в размер на 412 065 лв. (0,3 % от 
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ресурса по приоритетната ос).

През отчетния период не е постигнат напредък по финансовия и физическите 
индикатори за резултат и изпълнение.

Предвид обжалване избора на изпълнител по проект „Пилотен проект по 
създаване на Национална система за управление на водите в реално време 
(НСУВРВ) - р. Искър“ и невъзможността изпълнението на проекта да стартира, 
съществува риск от непостигане на етапната цел на индикатора за изпълнение 
„Брой жители, които се ползват от мерките за защита от наводнения.

Приоритетна ос 5 - Подобряване качеството на 
атмосферния въздух 

По оста са обявени 2 броя процедури на стойност 3 700 000 лв. (3%). Към 
31.12.2016 г. са договорени средства в размер на 699 998 лв. (0,65 % от бюджета 
по оста). Изплатени са средства в размер на 134 298,19 лв. (0,12 % от ресурса по 
оста).

През отчетния период не е постигнат напредък по финансовия и физическите 
индикатори за резултат и изпълнение.

Условие за обявяването на останалата част от ресурса по оста е определянето на 
базова и целева стойност на индикаторите за резултат по оста.

Приоритетна ос 6 - Техническа помощ 

По оста е обявена една процедура на стойност 92 973 317 лв. (100% от ресурса по 
оста). Към 31.12.2016 г. са договорени средства в размер на 26 309 328 лв. (28 % 
от бюджета по оста).  Изплатените средства по приоритетната ос са в размер на 7 
634 171 лв.  (8,2 % от бюджета по оста).

По отношение на финансовия индикатор за изпълнение по оста, постигнатият 
напредък е 4,06% от крайната цел (по ос 6 няма междинни цели).

11.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и 
жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на 
достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира 
интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в 
операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент 
(ЕС) № 1303/2013)

Във всички обявени до 31.12.2016 г. процедури за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ по ОПОС, се предвижда постигане на целите, свързани с 
изпълнението на хоризонталните принципи на ЕС.

При подготовката на всяка процедура за предоставяне на БФП в Условията за 
кандидатстване, раздел 17. „Хоризонтални политики“, се включват ръководните 
принципи за подбор на операции по ОПОС 2014-2020 г., сред които са и 
хоризонталните принципи за равните възможности и предотвратяване на 
дискриминация.

В раздел 21.„Критерии за оценка на проектните предложения и относителната им 
тежест“ от Условията за кандидатстване във всички процедури се включва 
критерият „Проектът демонстрира съответствие с хоризонталните принципи на 
ЕС, посочени в Раздел 17 от насоките за кандидатстване“.

Съответствието с хоризонталните принципи се цели още на етап допустимост на 
проектните предложения, за което , бенефициентите декларират съответствие с  
хоризонталните принципи. Прилагането на посочения от страна на бенефициента 
хоризонтален принцип е задължително, като е обект на мониторинг на етап 
изпълнение на индивидуалните проекти.

По отношение на останалите аспекти на принципа на равнопоставеността, следва 
да се отбележи, че в оценените към края на отчетния период проекти не се 
открива разграничение по етнос, увреждане, възраст, религия и т.н. Всички 
дейности предвидени за изпълнение са неутрални по отношение на 
принадлежност на бенефициентите към каквато и да е група по какъвто и да е 
признак.

 С реализацията на оценените проекти по ОПОС се цели постигане на:

-           прилагане на принципа за равенство между половете и създаването на 
заетост - чрез създадени в резултат на изпълнението на проекта нови работни 
места за мъже и жени;

-           прилагане на принципа на равните възможности по отношение на достъпа 
до инфраструктурата, включително за лица с увреждания, където строежите се 
проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна 
среда за населението, включително за хората с увреждания, регламентирани в 
Закона за устройство на територията;

-           прилагане на принципа на равните възможности по отношение на достъпа 
до информация за хора в неравностойно положение, чрез изпълнение на мерки за 
информация и комуникация по проектите с цел осигуряване на общодостъпна 
информация за всички заинтересовани лица;

-           осигуряване на равен достъп и недискриминация при набирането на 
участници в обучения и осигуряване на еднакви възможности за участие на 
представители, независимо от техния пол и др.

11.3. Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) 
от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
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Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. е програма, включваща мерки 
за финансиране на проекти, които са в полза за околната среда и има пряко 
отношение към хоризонталния принцип за устойчиво развитие. При подготовката 
на всяка процедура за предоставяне на БФП, УО на ОПОС, включва в Условията 
за кандидатстване, раздел 17. „Хоризонтални политики“, следните принципи за 
подбор на операции:

Ресурсна и енергийна ефективност – финансират се проекти, които допринасят 
за постигане на ресурсна ефективност и подобряване на околната среда, като се 
насърчават технологични решения, изискващи по-малко инвестиционни и 
експлоатационни разходи;

 Борба с изменението на климата и адаптация, устойчивост към 
бедствия - при финансирането на проекти, там където е приложимо, се 
цели намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към 
изменението на климата, както и постигане на устойчивост на 
инфраструктурата към бедствия.

По обявените процедури през 2016 г., хоризонталният принцип за устойчиво 
развитие и опазване на околната среда, е отразен в Условията за кандидатстване 
чрез включване на изисквания, както следва:

 По процедура „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за 
водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ са 
посочени като изисквания при избора на варианти за инвестициите да бъдат 
насърчавани технологични решения, изискващи по-малко инвестиционни и 
експлоатационни разходи, в резултат на което при изпълнението на проекта да 
бъде съобразен принципът за „Устойчиво развитие и ресурсна ефективност“.

По процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2“ се изисква 
спазване на  приложимото европейско и национално законодателство, 
включително за извършване на оценки на въздействието върху околната среда, 
оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от 
мрежата НАТУРА 2000, мерки за ограничаване на запрашаването, на шума и др.

По процедура BG16M1OP002-1.011 „Подобряване мониторинга на качеството 
на питейните води“ се изисква изпълнение на принципа за „Устойчиво развитие 
и ресурсна ефективност“. 

По процедура „Повишаване на информираността на заинтересованите страни 
за мрежата Натура 2000“ е посочено изискване проектът да спазва принципа на 
устойчиво развитие, като проектното предложение следва да допринесе за 
формиране на дълготрайно разбиране за мрежата Натура 2000 като възможност, а 
не като ограничение чрез изпълнение на мерки за информиране, повишаване 
знанията и капацитета на заинтересованите страни.

По процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за 
ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа“ при 
избора на варианти за инвестиции да бъдат насърчавани технологични решения, 
изискващи по-малко инвестиционни и експлоатационни разходи, поради което 
изпълнението на проекта ще съобразява  принципа  за „Устойчиво развитие и 
ресурсна ефективност“. 
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По процедура „Разработване/Актуализация на общинските програми за 
качеството на атмосферния въздух“ следва да се прилагат ръководните 
принципи за избор на операции, посочени в ОПОС 2014-2020.

11.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на 
климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетна ос Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR)

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%)

1 9 914 188,75 0,97%

3 3 320 748,78 3,85%

4 20 042 126,09 30,03%

5 121 687,07 0,24%

Общо 33 398 750,69 2,22%

Посочените стойности на избраните операции към 31.12.2016 г.  по приоритетни 
оси, са  в съответствие с  определените коефициенти по кодове за област на 
интервенция в Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 г. 

Финансовите данни, отчетени по тях, са съгласно определения коефициент за 
изчисляване на подкрепата във връзка с изменението на климата:

 По ПО 1 : 9 914 188,75  евро, съгласно процентните съотношения по кодове 
021 Управление на водите и опазване на питейната вода (включително 
управление на речните басейни, водоснабдяване, специфични мерки за 
адаптиране към изменението на климата, отчитане на потреблението на 
централно равнище и равнище отделен потребител, системи за таксуване и 
намаляване на течовете) и 023 Мерки, свързани с опазването на околната 
среда, които са насочени към намаляване и/или предотвратяване на 
емисиите на парникови газове (включващи обработка и съхранение на 
метан и компостиране);

 По ПО 3: 3 320 748,78 евро, съгласно процентните съотношения по кодове 
085 Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на 
природата и екологосъобразна инфраструктура и 086 Опазване, 
възстановяване и усойчиво използване  на зони по „Натура 2000“;

 По ПО 4: 20 042 126,09 евро, съгласно процентното съотношение по код 
087 Мерки за адаптиране към изменението на климата и предотвратяване и 
управление на рискове, свързани с климата, например ерозия, пожари, 
наводнения, бури и засушавания, включително повишаване на 
осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска защита и 
управление на бедствия;

 По ПО 5 : 121 687,07 евро, съгласно процентното съотношение по код 083 
Мерки, свързани с качеството на въздуха;

Индикативната стойност на подкрепата от фондовете на ЕС, която е предвидено 



BG 90 BG

да бъде използвана за финансиране на мерки свързани с изменението на климата, 
по програмата е в размер на 219 288 044,95 евро, представляващи 14,57% от 
общия бюджет на ОПОС 2014-2020 г.

До края на 2016 г. общата сума на подкрепата от фондовете на ЕС за мерки във 
връзка с изменението на климата възлиза на 33 398 750,69 евро, равняващи се на 
2,22% от бюджета на програмата и 15,23% от целта.

11.5. Роля на партньорите в изпълнението на програмата
В рамките на изпълнението на ОПОС е изграден механизъм, който гарантира 
включването и участието на всички партньори и заинтересовани страни в процеса 
на вземане на решения, касаещи различните етапи от реализирането на 
оперативната програма. Колективният орган, основан на принципа на 
партньорството и прозрачността, даващ израз на изградения механизъм е  
Комитетът за наблюдение (КН) на ОПОС. В състава на КН са включени 
представители на всички заинтересовани страни – държавна администрация, 
бизнес организации, неправителствени организации със следните сфери на 
общественополезна дейност: 1/. Социално включване и интегриране на 
маргинализираните групи; 2/. Екология; 3/. Равенство между мъжете и жените, 
недискриминация и равни възможности и 4/ Образование и култура ; както и 
представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна 
дейност от група „Организации, работещи в сферата на образованието, науката и 
културата“. В състава на комитета като членове с право на съвещателен глас са 
включени и  представители на юридически лица с нестопанска цел, имащи 
отношение към мерките, които се изпълняват по ОПОС   – групи със следната 
сфера на дейност: 1/. Насърчаване на икономическото развитие и 2/. Политики за 
здраве.

За осигуряване на качествена подготовка на регионални прединвестиционни 
проучвания по процедура „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране 
на отрасъл ВиК“ са установени два спомагателни органа: Управителен комитет за 
текущо наблюдение на изпълнението на договорите за подготовка на РПИП и 
Работна група за наблюдение на подготовката на РПИП. В Управителния комитет 
участват представители на МРРБ, МОСВ, УО на ОПОС, МЗ и ВиК операторите.

През периода са проведени и срещи със Столична община, с консултантите от 
JASPERS и Европейска инвестиционна банка, на които са обсъждани възникнали 
проблеми и въпроси в хода на подготовка на документация за подаване на голям 
проект.

Проведени са срещи със 118 общини като потенциални бенефициенти по 
процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци“ и 19 общини като потенциални бенефициенти по процедура 
 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани 
биоразградими отпадъци“.

При изпълнение на мерките за информираност и публичност, УО на ОПОС 
инициира редица работни срещи с участието на всички заинтересовани страни – 
управляващи и контролни органи, бенефициенти, представители на общините, 
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работодателски и стопански организации, (НСОРБ).

УО на ОПОС партнира на Посолството на Франция в България при 
организирането на първото издание на конкурса „Екообщина“ през 2016 г., 
сътрудничеството е в две категории – „устойчиво управление на водите“ и 
„устойчиво управление на отпадъците“.

В резултат от гореизложеното може да се направи изводът, че процеса на 
изпълнение на програмата диалогът и комуникацията със заинтересованите 
страни непрекъснато се подобрява, което допълнително спомага за подобряване 
на откритостта и прозрачността на работата на УО.
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12. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, 
ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ А) И Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013
12.1. Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с 
констатациите от извършените оценки
През 2016 г. не са планирани и не са извършвани оценки съгласно Плана за 
оценка на ОПОС 2014 – 2020 г., съответно не са предприети действия във връзка с 
констатации от извършени оценки.

12.2. Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в 
рамките на комуникационната стратегия
В изпълнение на Нац. комуникационна стратегия 2014-2020 г. (НКС) и в съотв. с 
изискв. на Регл 1303/2013, УО на ОПОС ежегодно разработва Годишен план за 
действие (ГПД). Събитията, организирани по ОПОС през 2016 г., са в изпълнение 
на специфичните цели на НКС и ГПД на програмата за 2016 г. – популяризиране 
на програмата като финансов инструмент за подобряване развитието на България 
и качеството на живот.

Комуникацията беше насочена към задоволяване на идентифицираните нужди на 
целевите групи: осведомяване на широката общественост за обхвата и целите на 
програмата; информиране на потенциални бенефициенти, партньорски 
организации и други заинтересовани групи за възможностите за финансиране, 
които програмата предоставя за целия програмен период. Предвид одобрените за 
финансиране мерки, чийто резултат ще бъде отчетен след 2018 г., 
комуникационната стратегия е насочена към младата публика. Положени са 
усилия за формиране на екологично съзнание в младите граждани на страната, 
като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки.

За постигане на целите, заложени в ГПД, УО на ОПОС планира дейности, 
насочени към всички целеви групи, като изборът на конкретни мерки е обвързан с 
поставените цели. Използвани са разнообразни комуникационни канали и е 
търсена активна комуникация, и обратна връзка с целевите групи. Това позволи 
сложната тематика, свързана с управлението на структурните фондове и 
опазването на околната среда да бъде обсъдена и коментирана по един по-
достъпен за широката общественост начин.

През 2016 г. се състояха 32 публични събития за популяризиране на ОПОС 
2014-2020 г. и ИГРП 2016 г, като 11 от тях бяха в рамките на Националната 
информационно-образователна кампания „Яко е да си еко“, която стартира през 
2015 г. и се разгърна през 2016 г.

Националната образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“

С цел да приобщи подрастващите към „зелената идея“, ГДОПОС изгради 
концепция за изцяло нова образователно-информационна кампания „Яко е да си 
еко“ още през ноем. 2015 г., която се разгърна през 2016 г. Първата част от 
кампанията се състоя през пролетта с провеждането на национална Зелена 
олимпиада, в която над 7000 деца от цялата страна решаваха тестове онлайн. 
Успех пожънаха и 6-те спектакъла с участието на актьорите Димитър Рачков и 
Васил Василев-Зуека, които бяха изнесени през май и юни в градовете с 
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отличници от Зелената олимпиада. Акцентът беше върху популяризиране на 
мерките по две от приоритетните оси на програмата – „Отпадъци“ и 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Благодарение на спектаклите 
посланията на ОПОС достигнаха над 3200 ученици от различни възрасти.

Като част от кампанията „Яко е да си еко“ бяха разработени и два видео еко урока 
с участието на младия изпълнител Ангел Ковачев, в които на езика на младите 
хора той разказва защо е важно да се отнасяме с любов и грижа към природата. 
Видеоуроците бяха неразделна част и от голямото заключително информационно 
събитие на ОПОС 2014-2020 г. за 2016 г., което се проведе в театър „Сълза и 
смях“ на 16 декември с водещ Ангел Ковачев. Голямата изненада за децата беше 
участието на българската звезда от „Евровизия“ Поли Генова.

Видеоуроците са достъпни безплатно в YouTube канала на МОСВ, както и в 
интернет платформите на министерството, за да могат учителите в цялата страна 
да ги използват.

https://www.youtube.com/watch?v=MBQ17ZomVyc

https://www.youtube.com/watch?v=GePfDL3_B-8

Публични събития свързани с изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. - през 
годината имаше 5 публични събития и подписване на 8 ДБФП

Медии

През 2016 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия в 
електронни медии бяха излъчени над 70 репортажи и информационни 
материали за изпълнението на дейностите по ОПОС 2014-2020 г. Отразени бяха 
информационни дни и срещи с бенефициенти, както и стартирането на ранните и 
фазираните проекти за изграждане на ВиК инфраструктура. Образователно-
информационната кампания „Яко е да си еко“ получи широко медийно отразяване 
чрез репортажи и студийни участия. Отделно, като част от кампанията „Яко е да 
си еко“, бяха излъчени аудио и видеоклипове с актьора Димитър Рачков. През 
ноември и декември клиповете достигнаха до стотици хиляди потребители чрез 
3583 излъчвания във водещи национални и регионални електронни медии.

Печатни материали

През 2016 г., в изпълнение на Годишния план за действие, бяха изработени 2000 
бр. тетрадки и тефтери за кампанията „Яко е да си еко“ на ОПОС 2014-2020. 
Материалите са изготвени в съответствие с НКС и Единния наръчник на 
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-
2020, и бяха разпространени по време на публични събития, информационни дни, 
обучителни семинари, срещи с деца в училищата и др.

Изпълнение на индикаторите към Националната комуникационна 
стратегия:

Брой информационни събития

През 2016 г. се състояха 32 публични събития за популяризиране на ОПОС 2014-
2020 г. 
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Брой уникални посещения на месец на интернет страницата на УО

За периода за интернет страницата на ОПОС са регистрирани 72 118 посещения и 
33 594 уникални посетители.

Изводи:

 През 2016 г. УО на ОПОС е изпълнил всички задължителни изисквания, 
съгласно НКС на програмите, в съответствие с чл. 116 от Регл. 1303 на 
Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. и ГПД на ОПОС за 
2016 г.;

 Използвани са разнообразни комуникационни канали според различните 
целеви групи и е осъществена активна комуникация и обратна връзка с 
целевите групи;

 Мерките за комуникация и информация на програмата са още по-
ефективни на ниво потенциални бенефициенти, бенефициенти, 
медиатори/разпространители на информация, медии;

 Задоволени са идентифицираните в ГПД за 2016г. комуникационни нужди 
на целевите групи. Информирани са потенциалните бенефициенти, 
партньорски организации и други заинтересовани групи за възможностите 
за финансиране, които програмата предоставя за целия програмен период с 
фокус върху процедурите в ИГРП за 2016 г.;

 Образователно-информационната кампания за формиране на екологично 
съзнание в малките граждани на страната като гаранция за устойчивост на 
предприеманите мерки е реализирана успешно. Поради широкия 
обществен и медиен интерес към инициативата и темите, свързани с 
опазването на околната среда, кампанията ще бъде продължена и през 2017 
г.;

Планираните през 2016 г. дейности по комуникация и информация са част от 
интегрирана комуникационна стратегия на ОПОС за целия програмен период и са 
стабилна основа, върху която да се работи през 2017 г. и занапред.
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13. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1303/2013) (ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 2016 Г. (ВЖ. ТОЧКА 9 ПО-
ГОРЕ), НО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ДОКЛАДА ЗА 2017 Г.) ВАРИАНТ: ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА
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14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 
(ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ВТОРА АЛИНЕЯ, БУКВИ А), Б), В), Г), Ж) И З) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1303/2013)

14.1. Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, 
включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и 
неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, устойчивото развитие на 
градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната 
програма

В периода 22.11-19.12.2016 г. беше проведена писмена процедура за 
неприсъствено вземане на решения от КН на ОПОС 2014-2020 г., в рамките на 
която КН одобри методологии и критерии за оценка на проектни предложения по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО 3 -
„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 
чрез подхода ВОМР.

14.2. Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на 
държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от 
фондовете

Развитието и ефективната реализация на програмата изисква наличие на 
определен специфичен капацитет както от страна на експертния състав в УО, така 
и от страна на бенефициентите на ОПОС. Повишаването на капацитета на 
служителите и бенефициентите допринася за постигане целите и приоритетите на 
ОПОС.

Обученията са организирани след сключването на договори за безвъзмездна 
финансова помощ и са насочени към представяне на основните аспекти свързани с 
управлението и изпълнението на проектите – работа с информационната система 
за управление на средствата от ЕС (ИСУН2020), подготовка на пакети отчетни 
документи (преглед на искане за плащане, финансов и технически отчет), 
планиране на необходимите финансови средства за изпълнение на проекта и 
осигуряване на ликвидни средства, въвеждане на информация за сключени 
договори за осъществяване на последващ контрол от УО, планиране и провеждане 
на обществени поръчки, докладване на нередности и др. въпроси поставени от 
бенефициентите. Обученията са с практическа насоченост и се представят добри 
практики и научени уроци. Обученията се провеждат с всеки бенефициент, като 
така се вниква в проблематиката на конкр. проект. По време на всяко обучение 
УО предоставя анкетни карти на бенефициентите, в които под формата на 
въпроси и отговори се дава обратна връзка за специфичния капацитет на 
обучаваните и допълнителна нужда от обучения. След направен анализ на 
попълнените от бенефициентите анкетни карти, може да се направи извод, че 
степента на удовлетвореност на бенефициентите от обученията на УО е висока, 
възможността да се обсъжда специфична тематика с представители на всеки един 
бенефициент по програмата е полезна и води до по-добро разбиране на 
изискванията на ОПОС, свързани с планиране, управление и отчитане на проекти.

На електронната страница на ОПОС регулярно се публикува актуална 
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информация, ръководства, наръчници, указания, свързани с изпълнението на 
проекти, финансирани по ОПОС, което бенефициентите отчитат като много добра 
възможност за подпомагане на работата по управление на вече сключените 
договори.

През 2016 г. служителите от ГД ОПОС продължиха процеса на изграждане на 
административния капацитет - ключов фактор за ефективното и ефикасно 
изпълнение и управление на ОПОС. Изборът на обучения през годината бе 
насочен към конкретни теми, определени основно от идентифицираните 
потребности, възникнали в процеса на работа и необходимостта от изграждането 
на капацитета на този етап от управлението и изпълнението на ОПОС. Участието 
в курсове, предлагащи диференцирани и целесъобразни дейности, беше 
предпоставка за усвояване на практическото приложение на вече придобити 
знания или за овладяване на нови експертни умения.

Интерес за служителите на ГД ОПОС бяха обученията свързани с новите моменти 
при възлагане и контрола на общ.поръчки, фин. управление и контрол, 
използването на финансови инструменти, АРП, оценка на публични 
инвестиционни проекти. С цел укрепване на адм.капацитет на УО на ОПОС и в 
изпълнение на разработената „Стратегия за развитие на адм.капацитет на 
човешките ресурси на ГД ОПОС“ беше извършена оценка и измерване на 
идентифицирани компетенции на ръководните позиции на служителите в ГД 
ОПОС.

С цел повишаване на административния капацитет, УО  заяви участие в проект на 
ГД "Регионална политика" на ЕК за пилотно въвеждане на Европейската рамка за 
компетентности за управление и изпълнение на ЕФРР и КФ. След одобряване на 
кандидатурата на УО, през 2017 г. успешно се изпълняват дейностите по проекта.

14.3. Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия

Неприложимо

14.4. По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за 
морските басейни

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

  Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)
  Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)
  Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)
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  Стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP)
  Стратегия за басейна на Атлантическия океан (ATLSBS)
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EUSDR

The pillar(s) and priority area(s) that the programme is relevant to:

 Pillar Priority area

 1 -  Създаване на връзки за региона 
на река Дунав

1.1 - Мобилност — водни пътища

 1 -  Създаване на връзки за региона 
на река Дунав

1.2 - Мобилност — ЖП, шосеен и 
въздушен транспорт

 1 -  Създаване на връзки за региона 
на река Дунав

1.3 - Енергетика

 1 -  Създаване на връзки за региона 
на река Дунав

1.4 - Култура и туризъм

 2 -  Опазване на околната среда в 
региона на река Дунав

2.1 - Качество на водите

 2 -  Опазване на околната среда в 
региона на река Дунав

2.2 - Екологични рискове

 2 -  Опазване на околната среда в 
региона на река Дунав

2.3 - Биологично разнообразие, 
ландшафт, качество на въздуха и 
почвите

 3 -  Изграждане на благосъстояние 
в региона на река Дунав

3.1 - Общество на знанието

 3 -  Изграждане на благосъстояние 
в региона на река Дунав

3.2 - Конкурентоспособност

 3 -  Изграждане на благосъстояние 
в региона на река Дунав

3.3 - Хора и умения

 4 -  Укрепване на региона на река 
Дунав

4.1 - Институционален капацитет и 
сътрудничество

 4 -  Укрепване на региона на река 
Дунав

4.2 - Сигурност
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Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSDR

A. В мониторинговия комитет на програмата участват ли макрорегионални координатори 
(основно национални координатори, координатори по области на политиката, координатори 
по хоризонтални действия или членове на управителни комитети/координационни групи)?

Да      Не  

B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the 
EUSDR?

Да     Не  

C. Has the programme invested EU funds in the EUSDR?

Да     Не  

Approximate or exact amount in Euro invested in the EUSDR:

ЕФРР

КФ 7 707 915,72

ЕСФ

ЕЗФРСР

ЕФМДР

ЕИС

IPA

други средства 1 360 220,42

име на "други средства" Национален бюджет

D. Obtained results in relation to the EUSDR (n.a. for 2016)

E. 
Does your programme contribute to the targets as validated by the national coordinators and 
priority area coordinators in 2016 (uploaded on the EUSDR website)? (Please specify the target(s))
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14.5. Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е 
целесъобразно

Неприложимо

14.6. Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно 
засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок 
риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално 
внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните 
и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е 
целесъобразно, използваните финансови ресурси

Неприложимо
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15. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (ЧЛЕН 21, 
ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 22, ПАРАГРАФ 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)
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16. ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (ВАРИАНТ С ДОКЛАД ЗА 
НАПРЕДЪКА)ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (ВАРИАНТ С 
ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА)

Информация и оценка за приноса на програмата за изпълнението на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.Информация и оценка за приноса на програмата за 
изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

ОПОС 2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на приоритета за 
устойчив растеж на стратегията „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 емисиите и предотвратяване на 
загубата на биоразнообразие;

-   възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови 
екологични технологии и производствени методи.

ОПОС 2014-2020 г. допринася и за изпълнението на „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ – една от двете водещи инициативи (flagship initiatives) 
за устойчив растеж в рамките на стратегията „Европа 2020“.

ОПОС 2014-2020 г. ще допринесе  за намаляване на емисиите на парникови газове 
в страната, което ще подпомогне изпълнението на целта на стратегията „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, 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 на 
качествените им показатели, с оглед последващото им използване за енергийни 
цели. Прилагането на тези мерки ще допринесе за изпълнението на Националния 
план за действие по изменение на климата 2013-2020 г. и ще има пряк ефект за 
намаляване емисиите на парникови газове.

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.



BG 104 BG

17. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ 
МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1303/2013)

Когато оценката на напредъка, постигнат по отношение на етапните цели и целевите стойности, 
определени в рамката на изпълнението, показва, че някои основни етапи и целеви стойности не са 
били постигнати, държавите членки следва да посочат основните причини за неуспех в 
постигането на етапните цели в доклада за 2019 г. (за етапните цели) и в окончателния доклад за 
изпълнението (за целевите стойности).

Неприложимо за докладвания период.
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