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Протокол 

от четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение на 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

 Хотел Сенс, гр. София 

 

Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма 

“Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) беше открито от министъра на околната среда и 

водите и председател на Комитета – г-н Нено Димов. 

Той приветства с добре дошли членовете на Комитета и акцентира върху 

предстоящата промяна в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  Г-н Димов 

припомни, че още в началото на мандата си е обявил, че чистотата на атмосферния въздух 

ще бъде приоритет на министерството на околната среда и водите (МОСВ). Той подчерта, 

че първоначално в програмата са били предвидени около 120 млн. лв.  за чистотата на 

атмосферния въздух. Министър Димов обърна внимание, че на тринадесетото заседание на  

Комитета за наблюдение е била одобрена процедура само за седем общини, които ще 

получат 110 млн. лв. Той допълни, че този ресурс е бил крайно недостатъчен, което е 

наложило да се търсят варианти за увеличение, насочено не само към битовото отопление 

(като един от двата основни фактора за замърсяването на въздуха с фини прахови 

частици), но и към транспорта. Министър Димов информира, че Управляващият орган 

(УО) на ОПОС ще обяви нова процедура, до която достъп за кандидатстване ще имат още 

единадесет общини. Инвестициите ще бъдат насочени към възможности за 

електрификация на градския транспорт. Г-н Димов уточни, че разполагаемият ресурс по 

процедурата ще е близо 400 млн. лв., с които ще се подпомогне сериозно обновяването на 

транспортния парк и по-добрата услуга за гражданите, и ще се постигне основната цел – 

намаляването на замърсяването на въздуха с фини прахови частици в още десет български 

града. Министърът допълни, че се търси начин допълнително да се осигури ресурс от още 

80 млн. лв. за други общини, които са в наказателна процедура, и които да могат да 
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кандидатстват за справяне с проблемите, касаещи битовото отопление. Министър Димов 

обобщи, че така общият ресурс, мобилизиран за подобряване качеството на атмосферния 

въздух в рамките на този програмен период, ще бъде около 6 пъти по-голям от 

първоначално предвидения. Той добави, че това показва изключителната загриженост и 

фокусираност на политиката на МОСВ и на местните власти, както и чувствителността на 

гражданите, към едно изключително сериозно предизвикателство – чистотата на въздуха.  

Министър Димов обясни, че другата сфера, в която предстои да бъде променена 

програмата, е свързана с кръговата икономика. Той отбеляза, че когато програмен период 

2014-2020 г. на ОПОС е бил договарян, темите за кръговата икономика изобщо не са 

стояли на дневен ред. Министърът подчерта, че в това отношение Европейският съюз е 

постигнал изключително постижение в политиката си и предстои началото на нов тип 

икономически отношения и мислене, когато това, което днес се счита за отпадък се 

превърне в суровина и започне да носи добавена стойност. Г-н Димов обърна внимание, 

че един от проблемните сектори са строителните отпадъци и за справянето му ще се търси 

ресурс от около 100 млн. лв. (чрез финансови инструменти и БФП) за изграждане на 

предприятия, които да превръщат строителните отпадъци в продукт. Той допълни, че по 

ОПОС 2014-2020 г. около 120 млн. лв. ще бъдат отделени за рекултивация на стари депа 

във връзка с наказателното дело срещу Р България. Министърът припомни, че до края на 

2018 г. всички 113 депа са затворени според изискванията на Европейския съд. 

Следващата стъпка е те да бъдат технически рекултивирани до края на 2020 г. Г-н Димов 

отбеляза, че в оперативната програма се предвижда да бъде включена и биологичната 

рекултивация и даде за пример Германия, където има практика депата да се превръщат в 

паркове, като част от кръговата икономика. 

В заключение г-н Димов подчерта, че промените, обект на обсъждане на членовете 

на Комитета за наблюдение, са от съществена важност за подобряване качеството на живот 

на гражданите. Той пожела успешна работа на предстоящото заседание и даде думата на г-

жа Валерия Калчева – главен директор на главна дирекция „Оперативна програма 

Околна среда“ (ГД ОПОС) и ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г.   

Г-жа Калчева поздрави присъстващите, като изрази своите очаквания за 

ползотворна дискусия и подложи на гласуване дневния ред, който беше одобрен 

единодушно от членовете на Комитета за наблюдение. 

Г-жа Калчева представи Годишен доклад за изпълнение на ОПОС 2014-2020 г. за 

2018 г. Тя отбеляза, че към 31 декември 2018 г. е обявен 103% от ресурса на програмата. 

Договорени са средства за над 1,6 млрд. лв. (49% от бюджета на ОПОС). Изплатени са над 

500 млн. лв. или 16% от бюджета на програмата. Верифицираните, респективно 

сертифицирани пред ЕК разходи са в размер на 13% от бюджета на ОПОС. 

Валерия Калчева припомни, че 2018 г. е била ключова от гледна точка на 

постигане на множество на брой етапни цели, заложени при програмирането на ОПОС и 
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допълни, че междинните цели по ПО 1 „Води“ към края на 2018 г. са постигнати в пълна 

степен.   

Г-жа Калчева представи накратко актуалния статус към края на април 2019 г. по 

Приоритетна ос 1 „Води“. 14 са обявените процедури, договорените проекти са 27 на обща 

стойност над 1 млрд. лв. 21 са проектите са в изпълнение. Шест проекта са приключили. 

Към 23 април 2019 г. всички 14 ВиК оператори са подали проектни предложения на обща 

стойност малко над 1,2 млрд. лв. Същите към настоящия момент са в процес на оценка в 

Управляващия орган. Амбицията на УО е с пълното съдействие на директните 

бенефициенти до края на лятото – началото на есента, да успее да одобри всички проекти 

и да се даде старт на реалното им изпълнение. 

По приоритетна ос „Води“ предстои да бъдат обявени 2 процедури до края 2019 г. 

Едната е за подпомагане на регионално прединвестиционно планиране в отрасъл ВиК – 

втори етап. Г-жа Калчева обясни, че Министерството на регионалното развитие и 

благоустройство (МРРБ) ще разработва регионални прединвестиционни проучвания за 

шестте новоконсолидирани територии, обслужвани от един ВиК оператор. Процедурата е 

на финален етап и до средата на месец юни МРРБ ще бъдат поканени да подадат проектно 

предложение. Съгласно Индикативната годишна работна програма (ИГРП) е предвидено 

до края на 2019 г. да бъде обявена процедурата за доизграждане и оборудване на мрежите 

за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води с 

бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). 

Валерия Калчева обърна внимание, че по приоритетна ос 1 „Води“, въпреки 

многобройните предизвикателства, етапните цели към 2018 г. са постигнати напълно. От 

ключово значение ще бъде изпълнението на проектите на 14те ВиК оператора, както и на 

проекта на ВиК Смолян, одобрен в началото на 2019 г. Тя припомни, че най-големият 

ресурс по програмата е концентриран в тази приоритетна ос и инвестициите в сектора за 

ключови по отношение изпълнението на всички ангажименти на държавата, свързани с  

пречистването на отпадни води в градски агломерации. 

Г-жа Калчева продължи с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, където 

всички етапни цели са постигнати към края на 2018 г. Тя подчерта, че големият проект на 

Столична община за изграждане на инсталация за оползотворяване на РДФ гориво, или т. 

нар. Трета фаза от интегрирания проект за управление на отпадъците, към настоящия 

момент е все още в процес на оценка от страна на ЕК и неговото физическо изпълнение 

тепърва предстои. 

Към края на април 2019 г. по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ са обявени 7 процедури. 

37 договора са в изпълнение, като все още нито един от тях не е приключил. Почти всички 

договори в изпълнение касаят изграждането на сепариращи и компостиращи инсталации. 

Г-жа Калчева коментира, че към днешна дата проектите напредват със задоволителни 
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темпове - почти всички са с изтъргувани договори за основните дейности и към момента 

не се отчитат рискове от неизпълнение. Тя допълни, че през 2019 г., чрез изменение в 

оперативната програма, предстои да се разшири обхватът на приоритетна ос 2 „Отпадъци“, 

като се включат допустими дейности, свързани с изграждане на центрове за рециклиране 

на строителни отпадъци и с рекултивация на депа, които са предмет на наказателна 

процедура срещу Република България. 

В рамките на месец юни 2019 г. предстои да бъде обявена процедура за изпълнение 

на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците. Към момента 

процедурата е обект на обществено обсъждане според изискванията в закона за 

управление на европейските средства, с краен срок за бележки и коментари от 

заинтересованите страни до 14 юни т.г. 

Г-жа Калчева представи напредъка в изпълнението на ПО 3 „Натура 2000 и 

биоразнообразие“ и обясни, че два от четирите индикатора не са постигнати. Забавянето в 

изпълнението се дължи основно на забавяне в приемането на новия управленски подход за 

мрежите от Натура 2000. Към днешна дата по оста има 5 обявени процедури и 18 одобрени 

проекта, 17 договора в изпълнение и един приключил проект. Валерия Калчева акцентира, 

че ключово за приоритетната ос е обявяването на процедурата за изпълнение на 

приоритетни мерки във влажни зони, което предстои до края на настоящата седмица. По 

процедурата „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ в момента 

тече съгласуване с Министерството на финансите за приложимия режим  на държавни 

помощи. За нея също предстои обществено обсъждане. През второто полугодие на 2019 г. 

предстоят процедурите за изготвяне на планове за действие за видове и за регионални 

информационни кампании за мрежата Натура 2000 в България. 

По отношение на ПО 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и 

свлачища“ г-жа Калчева обясни, че една от етапните цели не е постигната – по индикатор 

брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения. Етапната цел при 

програмирането е определена въз основа на предположението за стартирането и 

приключването до края на 2018 г. на пилотния проект за създаване на Национална система 

за управление на водите в реално време по поречието на река Искър. Г-жа Калчева обясни, 

че по обявената обществена поръчка в изпълнение на проекта повече от 2 години е имало 

обжалвания , което е възпрепятствало постигането на индикатора в пълнота.  

Към днешна по приоритетната ос има 5 обявени процедури, 13 одобрени проекта и 

13 в проекта в процес на изпълнение. Предстои през 2019 г. да стартира изпълнението на 

„Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално 

време (НСУВРВ) – р. Искър“. Г-жа Калчева информира, че обжалванията са приключили 

и се очаква договорът с изпълнител да бъде сключен в кратки срокове. Тя допълни, че се 

планира обявяването на процедура „Интегриране, надграждане и оптимизация на 
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процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“  с 

директен бенефициент Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.  

Г-жа Калчева представи изпълнението на ПО 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ и обясни, че етапните цели, заложени в програмата към края на 2018 

г. са изцяло изпълнени благодарение на съвместните усилия на УО, общините и 

Европейската комисия. Тя допълни, че чрез миналогодишното изменение на ОПОС е 

коригирана етапната цел на финансовия индикатор и това позволи тя да бъде постигната в 

цялост. С обявената процедура в края на 2108 г. „Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ за мерки, адресиращи битовото отопление е изпълнена ключова 

стъпка – брой подадени проекти за намаляване количествата на ФПЧ (има 3 подадени 

проекта при заложени 2). Към днешна дата по процедурата има три одобрени проекта. Три 

са обявените процедури по ос 5, общо 19 са одобрените проекти, а 10 проекта са в 

изпълнение. Приключили са 9 проекта. През 2019 г. по приоритетната ос предстои 

обявяване на процедура Финансиране на мерки  за адресиране на транспорта като 

източник на замърсяване на атмосферния въздух. 

Презентацията е качена на Единния информационен портал на европейските 

структурни и инвестиционни фондове (https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692). 

Г-жа Калчева информира, че в рамките на съгласувателната процедура по 

Годишния доклад са получени коментари от дирекция „Национален фонд“, от 

екологичните неправителствени организации, участващи в състава на КН, които са 

отразени и адресирани в съгласувателната таблица. Получени са и коментари от ЕК, 

свързани с разширяване и допълване на вече съществуващата информация в Годишния 

доклад. 

Г-жа Калчева даде думата за коментар на г-н Аурелио Сесилио, представител на 

ЕК, началник отдел ГД „Регионална и урбанистична политика“ в Европейската комисия. 

Г-н Сесилио обясни, че в случаите, в които постигнатите индикатори са с по-малко 

от 65% изпълнение, ЕК иска от Управляващия орган да даде обяснение за причините, 

както и да информира какви стъпки и мерки са предприети за преодоляване на 

предизвикателствата. Той припомни, че процесът на релокиране на резерва е 

централизиран в ЕК.  Годишният доклад трябва да бъде предаден в ЕК до края на месец 

юни 2019 г. като Комисията ще има два месеца за оценка - да потвърди успехите в 

изпълнението на приоритетните оси и да идентифицира къде в осите не е постигнат успех. 

За приоритетните оси, в които не е постигнат необходимия успех, страната членка има 

срок от 3 месеца да даде предложения за релокиране на суми от приоритетни оси, които не 

се изпълняват добре към такива, които отчитат добри резултати. Г-н Сесилио информира, 

че следва Комисията първо да се произнесе окончателно за изпълнението на програмата 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692
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през август и едва след това да стартира процеса по одобрените промени на днешното 

заседание.  

След изказването на г-н Сесилио, г-жа Калчева предложи за одобрение Годишния 

доклад за изпълнение на ОПОС 2014-2020 за 2018 г. с мандат на Управляващия орган да 

отрази последно получените коментари от Комисията. Членовете на КН одобриха 

единодушно така направеното предложение. 

Г-жа Калчева пристъпи към следващата точка от дневния ред „Проект на 

изменение на Оперативна програма Околна среда“. Тя представи на членовете на КН 

основните елементи в предложеното изменение. В резултат от преразпределяне на резерва 

от приоритетна ос 3 към приоритетна ос 2 и от приоритетна ос 4 към приоритетна ос 2 се 

правят промени и във финансовата рамка на оперативната програма. Променя се 

процентното съотношение на средствата на всяка тематична цел и инвестиционен 

приоритет, респективно се извършва увеличаване на средствата по ос 2 и ос 5 с резерва за 

изпълнение от приоритетни оси 3 и 4, които са намалени. Актуализира се общия размер на 

финансовия показател и общия размер на сертифицираните разходи от сертифициращия 

орган по приоритетни оси 2, 3, 4 и 5. Актуализирано е разпределение на средствата по 

кодове за интервенции, изменен е индикативния ресурс за финансовите инструменти по 

приоритетна ос 1 от 10% на 11,4%, Тези промени са свързани с актуализацията на 

предварителната оценка за използване на финансови инструменти, която беше представена 

на предходното заседание на КН. Също така има изменение и в рамките на приоритетна ос 

2, като се разширяват и допустимите дейности. Въвеждат се нови допустими за 

финансиране дейности. Това са дейности, свързани с финансиране на проекти за 

проектиране и въвеждане на иновативни технологии за събиране на битови отпадъци, 

пилотни проекти за проектиране и строителство на инсталации за разделно събрани 

битови отпадъци, различни от биоразградимите, дейности по проектиране и изграждане на 

центрове за повторна употреба на строителни отпадъци, вкл. доставка на съоръжения и 

оборудване. Тези дейности са предложени в актуализираната версия на оценка на 

финансовите инструменти. Обхватът в тази му част се разширява с оглед на това да бъде 

осигурен по-широк набор от допустими за финансиране чрез финансови инструменти 

дейности.  

Ръководителят на УО подчерта, че в рамките на приоритетна ос 2 се въвеждат като 

допустими за финансиране дейности по техническа и биологична рекултивация на депа. 

Промяната се извършва във връзка с решение на Съда на ЕС от 2014 г. за неизпълнение на 

задълженията на Република България относно директивата за депониране на отпадъци. 

Правят се и технически корекции в рамките на програмата. Допълва се таблица 27 “Списък 

на големите проекти“, като се добавя един голям проект по приоритетна ос 1 - 

„Изграждане на ВиК инфраструктура“ с бенефициент ВиК Бургас. Проектът е подаден на 

20 април 2019 г. и е на стойност над 350 млн.лева. Към настоящия момент в таблица 27 не 

е включен проектът, който се предвижда да бъде изпълняван от Столична община и ще 
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бъде свързан с извършване на реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура. 

Причината да не е включен към момента се дължи на факта, че регионалното 

прединвестиционно проучване все още се разработва и няма яснота относно 

инвестиционните разходи по този проект.  

Г-жа Калчева информира членовете на КН, че проектът на изменение на ОПОС е 

преминал през процедура по екологична оценка и респективно е съгласуван от Съвета за 

координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) в началото 

на месец май т.г. Тя коментира и новите процедури които предстои да бъдат обявени през 

2019 г. и по-конкретно процедурите по приоритетна ос 5. Тя посочи, че към настоящия 

момент се преразпределя значителен финансов ресурс по приоритетната ос, респективно 

броя на проектите, които ще бъдат подадени и изпълнявани се увеличава. Това ще доведе 

и до необходимост от промяна на индикаторите по приоритетната ос,. Очаква се тази 

промяна да бъде инициирана и осъществена в рамките на следващата година след 

провеждането на предварителни консултации с бенефициентите относно това какви 

проекти предстои да бъдат подадени и какви следва да са показателите за изпълнение и 

резултат.  

В заключение г-жа Калчева, посочи че в рамките на съгласувателната процедура 

са получени коментари от дирекция Централно координационно звено (ЦКЗ) към 

Министерски съвет и Националното сдружение на общините в Република България 

(НСОРБ), които са отразени съгласувателната таблица, с която разполагат и членовете на 

КН.  

Презентацията е качена на Единния информационен портал на европейските 

структурни и инвестиционни фондове (https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692). 

След като представи проекта за изменение на ОПОС, г-жа Калчева предостави 

възможност за коментари и бележки от страна на членовете на КН.  

Думата пожела да вземе г-жа Катерина Раковска, представител на сдружение 

„ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско- карпатска програма- България“. Тя 

отбеляза, че в предложеното изменение на ИГРП за 2019 г. се предвижда да бъдат обявени 

процедури за рекултивация на депа. Тя пожела да получи информация за сметка на какво 

от досега планираното по приоритетна ос 2 са тези 120 млн.лева.  

Г-жа Калчева благодари за въпроса и поясни че, средствата които се заделят за 

финансиране на тези мерки са въз основа на икономии от вече обявени процедури, 

икономии при търгуване на обществени поръчки по вече сключени договори по 

приоритетна ос 2, както и икономии от всеки проект, които се генерират в края на 

изпълнението им. Наличният финансов ресурс е изчислен по този начин - въз основа на 

свободни средства и очаквани спестявания от изпълнение на проектите. 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692


8 
 

Думата поиска и г-н Георги Икономов – кмет на община Банско и представител на 

Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране , който зададе въпрос 

дали предвидените за рекултивация са депа са различни от споменатите 113 депа с 

наказателна процедура. 

Г-жа Калчева обясни, че това е техническа и биологична рекултивация  на депа, 

които са в списъка съгласно осъдителното решение на Съда на ЕС.  Като към момента се 

работи съвместно с ПУДООС, които финансират рекултивация  по линия на държавния 

бюджет за да се направи демаркация и да няма припокриване на обектите, които ОПОС и 

ПУДООС финансират. 

Г-н Аурелио Сесилио взе думата, за да отбележи, че това е последната възможност 

на оперативната програма за финансиране на рекултивация на депа за отпадъци. За 

следващият програмен период такива мерки по принцип няма да бъдат допустими с 

европейско финансиране. Така че всички други мерки в тази област, които трябва да се 

направят и не са свършени сега, ще е необходимо да бъдат платени от националния 

бюджет.  

Г-жа Калчева благодари на г-н Сесилио и даде възможност за още въпроси и 

коментари. 

Думата поиска г-н Стефан Савов, представител на Сдружение „Организация за 

научно практическо развитие на студентите“. Той пожела да направи коментар относно 

проекта на изменение на оперативната програма в частта допустими дейности за 

строителните отпадъци. Г-н Савов изказа мнение, че трябва да се добави като допустима 

дейност и изследвания за качеството на строителните продукти и материали от 

рециклирани материали. Той припомни, че и в момента съществува наредба на МОСВ за 

рециклиране и оползотворяване на строителните материали. За да има кръгова икономика 

или нулева икономика най-важното е да има икономика. За да има кръгова икономика 

трябва да има продукт от тези предприятия, който може да се създаде чрез пилотни 

проекти или чрез прилагането на финансови инструменти. Г-н Савов коментира, че 

строителният бизнес не би вложил продукти и материали, които не са годни, а в момента 

няма увереност, че материалите от рециклирани строителни отпадъци са годни. 

Необходимо е бизнесът да придобие такава увереност, защото той е този който ще създаде 

икономиката и ще закупува тези продукти. Необходимо е да се финансира извършването 

на изследвания за качеството на материалите, за да се създаде тази увереност, че 

продуктите и материалите, които ще се използват и влагат в строежите ще бъдат годни.  

Г-жа Калчева благодари за предложението и коментара на г-н Савов. Тя прие 

неговите аргументи и коментира, че впоследствие това може да бъде обект на 

детайлизиране при финансиране на конкретните мерки и да бъде заложено изискване за 

извършването на подобни анализи. Това изискване би могло да бъде част от 
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инвестиционното намерение, което да бъде реализирано по тази линия. Г-жа Калчева 

отбеляза, че според нея конкретно посочване на такава дейност не е необходимо да бъде 

извършено в рамките на оперативната програма, като тези дейности биха могли да бъдат 

отразени в следващи документи.     

След изчерпване на дискусията по темата г-жа Калчева пристъпи към одобряване 

на проекта на изменение на ОПОС 2014-2020 г. Предложението беше прието единодушно 

от членовете на КН. 

Г-жа Калчева премина към следващата точка от дневния ред: проект на изменение 

на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г. Накратко беше обърнато 

внимание на основните моменти. На първо място в ИГРП се включва процедура с 

наименование: „Рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на 

ЕС по дело С-145/14“. Процедурата е предвидена за обявяване през второто полугодие на 

2019 г. чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Бенефициенти ще 

бъдат общини, на чиито територии има стари депа, които следва да бъдат рекултивирани и 

не са били финансирани чрез държавния бюджет от ПУДООС. В рамките на приоритетна 

ос 4 се включва нова процедура „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите 

по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“. Процедурата е с 

директно предоставяне с конкретен бенефициент „Главна дирекция пожарна безопасност и 

защита на населението“ (ГД ПБЗН). Предвидена е за обявяване през второ/трето 

тримесечие на тази година, с индикативен ресурс от 20 млн. лева. В рамките на 

приоритетна ос 5 в ИГРП са включени три процедури. Първата от тях е „Мерки за 

адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, като 

критериите ще бъдат гласувани на днешното заседание на КН. Процедурата е за директно 

предоставяне с конкретни бенефициенти следните десет общини: Бургас, Варна, Враца, 

Перник, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична община, Хасково и Шумен. Това са 

общини с нарушено качество на атмосферния въздух, в рамките на които, има и общинско 

предприятие, което предоставя услуга по обществен превоз на пътници на съответната 

община. Ресурсът на процедурата е индикативен и възлиза на 390 млн. лева. В рамките на 

приоритетната ос са включени и други две процедури. Едната от тях е с наименование: 

„Разработване и актуализация на общински програми за подобряване качеството на 

атмосферния въздух“. Бенефициенти по процедурата са общини, които поради технически 

причини не са успели да подадат своите проекти в рамките на първоначално определения  

краен срок за подаване на проектни предложения. В рамките на съгласувателната 

процедура са получени предложения от НСОРБ за включване на допълнителна процедура 

за финансиране на мерки, адресиращи битовото отопление като източник на замърсяване с 

ФПЧ. Процедурата е предвидена за обявяване в края на 2019 г.  

След като представи предвидените изменения в ИГРП за 2019 г. г-жа Калчева даде 

възможност за въпроси и коментари.    
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Думата взе г-жа Невена Иванова, представител на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. Тя отбеляза, че процедурата по възлагане на 

втория етап от РПИП е в напреднал етап, а крайния срок за подаване на проектни 

предложения е четвърто тримесечие. Тя коментира, че това най-вероятно ще се случи още 

през трето тримесечие на годината. В тази връзка г-жа Иванова попита дали не се налага 

промяна в сроковете.  

Г-жа Калчева уточни, че посочените срокове са индикативни и четвърто 

тримесечие на годината е заложено като краен вариант. Това, че ще се случи по-рано е 

добре дошло, но въпреки това промяна в сроковете не е необходима.  

Поради липсата на повече въпроси и коментари Г-жа Калчева предложи на 

Комитета за наблюдение да гласува Индикативна годишна работна промяна, която беше 

приета единодушно.  

В следващата точка от дневния ред г-жа Калчева, даде думата на г-жа Марта 

Цветкова – началник отдел „Програмиране и планиране“ за представяне на Проект на 

методология и критерии за оценка по процедура „Интегриране, надграждане и 

оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен 

характер“. 

Г-жа Цветкова представи основната идея на процедурата - да идентифицира, да 

анализира и да интегрира съществуващите локални информационни системи за 

мониторинг на речните нива, за отчитане на водния отток на реките, за нивата на 

язовирите и други хидротехнически съоръжения за управление на водните ресурси вкл. и 

такива в реално време. Информационни системи, подаващи информация свързана с 

хидрометеорологични данни, оперативна информация, пътна обстановка, превенция на 

риск по водни обекти, както и такива подаващи информация към различни отговорни 

звена и структури за реагиране на регионални и национално ниво при възможни рискове 

от бедствия от природен характер.  

Целите на процедурата са да се създаде една обща национална информационна 

система (платформа), която да бъде елемент от националната система за управление на 

водите в реално време /НСУВРВ/ и да има възможност за последващо интегриране и 

свързване с Европейска система за оповестяване на населението, което ще повиши 

ефективността и ще осигури оптимизация на действията на отговорните звена и структури 

за готовност и подготовка за реакция и за превенция при бедствия от природен характер, 

като ще оптимизира процеса за вземане на решения за реагиране при евентуални такива. 

Процедурата се планира чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за директен бенефициент – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ към МВР, поради компетенциите на дирекцията вменени й по закон, с 

индикативен бюджет 20 млн. лв. Допустимите дейности са проучване и идентифициране 
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на съществуващите локални информационни системи, систематизирането и 

унифицирането на данните и създаване, интегриране на тези системи в една обща 

информационна система (платформа). Осигуряване на нейната съвместимост в НСУВРВ 

първоначално с пилотния проект за р. Искър, който стартира в момента. Разработване и 

тестване на Системата, техническо и материално обезпечаване, организиране на обучения 

за работа с Националната система.  

В съгласувателната процедура бяха получени запитвания относно осигуряване на 

демаркация на обученията, които се осигуряват по този проект и по проекта за шестте 

центъра и беше пояснено, че в рамките на този проект ще се обучават мобилните екипи и 

доброволците, а останалите структури ще се обучават със средства на бенефициента или 

по проекта за шестте центъра. Дейността тук е включена с цел допълване на мерките по 

приоритетната ос. Като допустима дейност се предоставя възможност, при необходимост, 

да се актуализират или разработят допълнителни планови и програмни документи. 

Срокът за изпълнение на проекта е идентичен на срока за допустимост на разходите 

на програмния период - 31.12.2023 г., като предвид спецификата на процедурата и 

наличието на информационни системи на локално ниво – териториалния обхват е 

територията на Република България. Индикаторите за резултат са пряко обвързани с 

индикаторите по приоритетната ос на ОПОС, единият индикатор за изпълнение е този по 

приоритетната ос, а другият е специфичен за процедурата – наличието на интегрирана 

система. Обявяването на процедурата е планирано за второ – трето тримесечие на 2019 г., 

като амбицията на УО е да го направи възможно най-рано, със срок на кандидатстване до 

края на третото тримесечие на 2019 г. 

Презентацията е качена на Единния информационен портал на европейските 

структурни и инвестиционни фондове (https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692). 

Г-жа Калчева благодари на г-жа Цветкова за презентацията и напомни, че 

членовете на КН разполагат с Критериите за оценка на проектните предложения по 

представената процедура. Както винаги те са разделени на три секции – оценка на 

административно съответствие, оценка на допустимост и оценка за качество. След това 

ръководителя на УО на ОПОС даде възможност за коментари и бележки по тази точка от 

дневния ред. Поради липса на въпроси и коментари се пристъпи към гласуване на 

представения проект  на методология и критерии за оценка по процедура „Интегриране, 

надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове 

от природен характер“ , който беше приет единодушно.  

Г-жа Калчева пристъпи към представяне на следващата точка от дневния ред – 

Проект на методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедура 

„Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния 

въздух“. Целта на процедурата е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692
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въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици или азотни окиси както и 

опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, 

обслужващи обществения транспорт, които да го направят по-привлекателен и да доведат 

до намаляване на движението с лични автомобили. 

Очаква се резултатите от процедурата да имат принос за подобряване качеството на 

атмосферния въздух, създаване на по-ефективен и екологичен обществен транспорт с по-

малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми за транспорт, 

респективно принос към специфична цел „Намаляване замърсяването на атмосферния 

въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ“ по приоритетна ос 5 на Оперативната 

програма.  

Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Като 

допустими бенефициенти са определени 10 общини – Бургас, Варна, Враца, Перник, 

Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична община, Хасково и Шумен. Това са общини 

с нарушено качество на атмосферния въздух, на чиято територия оперира общинско 

предприятие за предоставяне на услуги по обществен превоз на пътници. Бюджетът на 

процедурата е в размер на 390 млн. лв., която сума е определена въз основа на проучване 

за интереса, направено сред всички общини. Приоритетна ос 5 първоначално е предвидена 

с малък бюджет - 111 млн. лв., а средствата за тази процедура се очакват да бъдат налични 

поради икономии от други приоритетни оси. Важно е да се подчертае, че общините следва 

да кандидатстват в партньорство със съответната общинска компания за обществен 

транспорт. 

Допустимите дейности са свързани с подготовка на проектното предложение, 

закупуване и доставка на електрически превозни средства за обществен транспорт, 

доставка и монтаж на станции за зареждане, първоначална регистрация на доставените 

транспортни средства, организация и управление, информация и комуникация. Обърнато 

беше внимание, че при подмяната на превозните средства с такива от същия тип – следва 

да бъде представена детайлна обосновка на ползите, вкл. по отношение на енергийната 

ефективност и качество на въздуха. При първоначалните проучвания, съгласно 

информацията подадена от общините се касае за разширяване на съществуващи линии на 

обществения транспорт, а не толкова за подмяна на едни превозни средства с по-нови от 

същия тип. 

В рамките на съгласувателната процедура е получено предложение от 

Националното сдружение на общините за разширяване обхвата на допустимите дейности, 

което е прието частично. Като допустима дейност е включено закупуването, доставка и 

монтаж на техника за въвеждане на системи за автоматично позициониране на превозните 

средства, видеонаблюдение и следене на пътникопотока в реално време. Обърнато беше 

внимание, че ДДС по тази процедура ще се третира като недопустим разход, тъй като 

проектите ще се изпълняват в партньорство с общинско предприятие, което заедно с 
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конкретната община са субекти по ЗДДС и респективно се счита, че в тези случаи ДДС е 

възстановим. 

Въведени са индикатори за резултат – количеството на ФПЧ и за изпълнение – 

проекти,насочени към намаляване количествата на ФПЧ, население обхванато от мерките 

за намаляване на замърсяването на въздуха и респективно брой доставени екологични 

превозни средства на обществения транспорт. Процедурата е предвидена за обявяване през 

второ/трето тримесечие на 2019 г., с краен срок за кандидатстване до 3 месеца след датата 

на обявяване на процедурата. Предстои с всички допустими общини да се направят по-

детайлни консултации, за да се уточни допълнително тяхната готовност за кандидатстване 

в рамките на указаните срокове.  

По процедурата са предоставени и критериите за оценка на проектните 

предложения, които са разделени на три секции – оценка на административно 

съответствие, оценка на допустимост и оценка за качество, след което беше дадена 

възможност за коментари и бележки по тази точка от дневния ред.  

Презентацията е качена на Единния информационен портал на европейските 

структурни и инвестиционни фондове (https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692). 

Думата беше дадена на г-н Калин Каменов – кмет на община Враца и 

представител на Северозападния район за развитие, който се включи в дискусията с 

уточнение. Г-н Каменов отбеляза, че от презентирането на процедурата става ясно, че 

общините, които разполагат с тролейбусна транспортна мрежа е предвидено изграждането 

на нова такава. Три от общините /Враца, Русе и Хасково/ са обвързани само с подмяна на 

старите транспортни средства, които са амортизирани. В насоките за кандидатстване не са 

предвидени средства за нова контактна мрежа, предвидено е изграждането на системи за 

зареждане на електробусите, но не и за подмяна на контактна мрежа и за изграждане на 

нова такава. Г-н Каменов пожела да се разясни дали при кандидатстване за нови трасета 

за тролейбусния транспорт, общините ще трябва да осигуряват ресурс за изграждането на 

контактната мрежа. 

В отговор на поставения въпрос г-жа Калчева поясни, че действително всяка от 

общините е с различни особености, именно затова се има предвид, че когато става дума за 

подмяна на съществуващи превозни средства с нови такива от същия тип се изисква 

допълнителна детайлна обосновка по отношение на ползите. Респективно бенефициентът 

ще трябва да докаже как със закупуването на новите превозни средства същите ще бъдат 

енергийно по-ефективни, ще отговарят на най-високите стандарти за шум, вибрации и 

прочие. 

С коментар по поставения въпрос се включи г-жа Мария Веселинова от 

Министерство на финансите, която обърна внимание на факта, че при организацията на 

градския транспорт се прилага регламент на ЕК, който следва да бъде спазен. Въпросните 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692
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транспортни средства са част от обществената услуга и следвайки изискванията на УО 

следва да бъде включено изискването за съответствие с Регламент 1370. Напомнено беше, 

че подобни мерки се финансират и по Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ и в 

тази връзка правилата за прилагането им следва да бъдат еднакви. Предложението на г-жа 

Веселинова е процесите да се съгласуват с ОПРР, за да няма разминаване в съответните 

правила на двете оперативни програми, както и съобразяване на изискванията с 

кореспондиращите по въпроса регламенти. 

Г-жа Веселинова счита, че в конкретния случай най-добре е да се използва по-

общо наименование – „обществен транспорт“, вместо „градски“ и „междуселищен“, които 

названия се използват от общините. Финансирането на услугата е по правилата на 

Регламент 1370 и се осигурява от държавния бюджет, но са налице ограничения които 

държавата субсидира и компенсира и в тази връзка разширявайки обхвата на допустимите 

дейности съществува възможност да се създадат трудности за общините при разделяне на 

средствата необходими за субсидиране на този вид превози. Г-жа Веселинова сподели, че 

от натрупания до момента опит при прилагането на Регламент 1370, предоставените 

средства се включват като част от компенсацията за възложената обществена услуга. Това 

ще бъде отразено и при съгласуване на Насоките от страна на МФ, но независимо от това 

г-жа Веселинова счита, че комитета за наблюдение трябва да бъде запознат. 

Г-жа Калчева благодари за направените от г-жа Веселинова коментари и допълни, 

че цялата процедура е предмет на съгласуване по отношение на приложимия режим на 

прилагане на държавните помощи - неформално с общините преди да бъде обявена и с 

дирекция „Държавни помощи“ в МФ ще се уточнят всички детайли.  

С коментар по темата се включи г-н Сесилио, който подкрепи направените до 

момента коментари от страна на г-жа Веселинова и г-жа Калчева и допълни, че е 

изключително важно съгласуването и координацията между двете оперативни програми, 

за да няма припокриване на дейности, както и осигуряването на синергията и допълването 

между тези две програми. Мерките за транспорта, заложени в Оперативна програма 

„Региони в растеж“ са по-широкообхватни и са насочени към подобряване на обществения 

транспорт, което ще доведе и до подобряване качеството на въздуха. При Оперативна 

програма „Околна среда“ мерките са насочени към подобряване на качеството на въздуха, 

енергийната ефективност и потенциално увеличаване на трансфера на пътниците от 

личните автомобили към подобрения обществен транспорт.  

Г-жа Калчева благодари и  предложи да се пристъпи към одобряване на Проект на 

методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедура „Мерки за 

адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“. 

Предложеното се прие единодушно. 
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Г-жа Калчева продължи с последната точка от дневния ред и предостави думата на 

г-н Димитър Черкезов, ръководител на звено „Оперативни програми“, към „Фонд 

мениджър на финансови инструменти в България“ (ФМФИБ), за да представи напредъка 

по изпълнението на финансовите инструменти  по приоритетна ос 1 „Води“ и приоритетна 

ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. 

Г-н Черкезов посочи, че финансовите инструменти по Оперативна програма 

„Околна среда“ се прилагат за първи път през настоящия програмен период. Те са 

предвидени по две от приоритетните оси приоритетна ос 1 „Води“ и приоритетна ос 2 

„Отпадъци“. Финансовото споразумение между УО на ОПОС 2014-2020 г. и ФМФИБ по 

приоритетна ос „Води“ е подписано на 20.07.2018 г. и предвижда подкрепа с финансови 

инструменти в размер на 234 млн. лв. от Оперативната програма. В края на 2018 г. е 

извършена актуализация на предварителната оценка за финансови инструменти по ОПОС 

2014-2020 г., която е основния базов документ, определящ структурата и обхвата на 

подкрепата чрез финансови инструменти. На база на тази актуализация през декември 

2018 г. е подписан анекс към финансовото споразумение по приоритетна ос „Води“ с цел 

да се адаптира структурата и обхвата на финансовите инструменти в съответствие със 

заключенията на актуализираната предварителна оценка. Г-н Черкезов поясни, че 

първоначалната предварителна оценка е изготвена през 2014 г. Извършената в края на 

2018 г. актуализация има за цел да приведе параметрите на подкрепата чрез финансови 

инструменти в съответствие с актуалната ситуация на пазара в България. С този анекс е 

извършено увеличаване на ресурса от програмата  предвиден за финансови инструменти 

на 283 млн. лв. Г-н Черкезов постави акцент върху алокирането на 16 млн. лв. за 

техническа подкрепа на допустими ВиК оператори с оглед на повишаването на техния 

оперативен и финансов капацитет за управление на подкрепа чрез финансови 

инструменти. Той посочи, че в началото на тази година са проведени преговори между УО 

на ОПОС 2014-2020 г. и ФМФИБ с оглед подписване на анекс 2 към финансовото 

споразумение, който урежда детайлно условията, реда и обхвата на техническата подкрепа 

в полза на допустимите ВиК оператори. Г-н Черкезов информира присъстващите, че през 

2018 г. са проведени интензивни разговори с Европейската банка за възстановяване и 

развитие (ЕБВР), в резултат на което на 04.10.2018 г. е подписано оперативно 

споразумение между ФМФИБ и ЕБВР в размер на 115 300 000 евро. Споразумението е в 

процес на изпълнение, като след неговото подписване се работи активно с допустимите 

консолидирани ВиК оператори. В момента се водят преговори с ЕБВР за подписване на 

анекс по оперативното споразумение с оглед адаптиране на параметрите на 

споразумението със заключенията на актуализираната предварителна оценка, както и 

регламентиране на възможностите за предоставяне на техническа подкрепа на 

допустимите ВиК оператори.  

Г-н Черкезов продължи своята презентация с представяне на структурата на 

финансовите инструменти по приоритетна ос 1. Той посочи, че се предвиждат най-общо 
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два финансови продукта. Първият продукт представляват директни заеми, които ще бъдат 

предоставени от ЕБВР на допустими ВиК оператори със средства от оперативната 

програма, както и чрез финансиране, осигурено от ЕБВР. Вторият вид финансов продукт 

представлява гаранционна схема, на база на която търговски банки, които оперират на 

пазара в България ще могат да предоставят заемно финансиране на допустими ВиК 

оператори на база на гаранция, осигурена от ЕБВР. Тази гаранция ще бъде обезпечена, 

както със средства от оперативната програма, така и със средства на ЕБВР. Параметрите на 

заемите, които са предвидени за предоставяне чрез схемата са със срок на изплащане до 15 

години и гратисен период до 3 години. Целта на кредитите е да се осигури финансиране на 

допустимите ВиК оператори за покриване на част от инвестиционните разходи в големите 

проекти за изграждане и реновиране на ВиК инфраструктурата по приоритетна ос 1 на 

оперативната програма. Всички средства следва да бъдат инвестирани до края на периода 

на допустимост на програмата, като цената на финансирането е при по-благоприятни 

условия от това, което се предлага на свободния финансов пазар в България. Средствата от 

оперативната програма ще бъдат безлихвени, докато съфинансирането, осигурено от ЕБВР 

ще бъде при пазарни условия, съгласно приложимите правила и процедури на съответната 

банка. В резултат на това средната лихва по кредита се очаква да бъде благоприятна и 

облекчаваща условията за финансиране на самоучастието на ВиК операторите. В 

заключение г-н Черкезов допълни, че не се предвиждат такси и комисионни, относими 

към средствата от програмата.  

По отношение на изпълнението на оперативното споразумение г-н Черкезов 

посочи, че са извършени разговори и първоначален преглед на цялата група от ВиК 

оператори. За първата група от 6 ВиК оператора този преглед вече е приключен. Това са 

ВиК операторите на Смолян, Русе, Кърджали, Стара Загора, Враца и Силистра. Общият 

размер на подкрепата чрез финансови инструменти, за които се прогнозира, че ще бъде 

необходима на тези 6 ВиК оператори е в размер на приблизително 56,3 млн. лв., в т.ч. 28,8 

млн. лв. осигурени от ОПОС 2014-2020. В най-напреднал етап на оценка са ВиК 

операторите на Русе и Смолян. Очаква се договорите за кредит с тях да бъдат подписани 

през септември 2019 г. в общ размер за двата оператора малко над 23 млн. лв. В процес на 

първоначално одобрение са също така и заеми за ВиК операторите на Ямбол и Видин в 

размер на приблизително 6,9 млн. лв., включително 4,8 млн. лв., осигурени от ОПОС 2014-

2020 г. Г-н Черкезов посочи, че паралелно с процедурата за оценка, на 29.01.2019 г. е 

стартирала и процедура за избор на банки в България, които да предоставят заеми на 

допустими ВиК оператори по гаранционния продукт. Извършен е първоначален преглед на 

подалите апликации банки. Подадени са предложения от 3 големи банки, опериращи на 

българския пазар. Две от тях са одобрени на първоначален етап. Очаква се споразуменията 

между тези две банки и ЕБВР да бъдат подписани в периода юли-август 2019 г.  

Г-н Черкезов продължи презентацията с представяне на финансовите инструменти 

по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. Той информира членовете на КН, 
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че финансовото споразумение между УО на ОПОС и ФМФИБ е подписано през 2017 г. 

Неговото изпълнение също зависи от заключенията на актуализираната предварителна 

оценка за финансови инструменти по оперативната програма. На база на тази 

актуализирана оценка са изготвени ревизирани бизнес план и инвестиционна стратегия по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“. В момента са в ход разговори с УО на ОПОС с оглед 

подписване на допълнително споразумение към финансовото споразумение за финансови 

инструменти към тази приоритетна ос. Дискутирани са и определени мерки за 

разширяване на областите за интервенция за подкрепа чрез финансови инструменти в т.ч. 

мерки, насочени към рециклиране и повторна употреба на строителни отпадъци. Също 

така се обсъждат и възможности за кредитно финансиране на мерки за рециклиращи 

инсталации, както за биоразградими отпадъци, така и за други видове отпадъци, като: 

пластмаса, опаковки, метали, стъкло и хартия. Като още една възможност за разширяване 

на мерките за финансиране са демонстрационните проекти за въвеждане на добри 

практики и управленски подходи в сектор управление на отпадъците. Всички тези мерки 

са все още в процес на дискусии и зависят както от позицията на УО, така и от реакцията 

на ЕК на база на предложените промени в оперативната програма.  

Презентацията е качена на Единния информационен портал на европейските 

структурни и инвестиционни фондове (https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692). 

Г-жа Калчева благодари на г-н Черкезов за представената информация и даде 

възможност за въпроси и коментари по така представената презентация. 

Думата поиска г-н Сесилио. Той благодари на представителите на ФМФИБ за 

актуализираната информация по отношение на ситуацията с финансовите инструменти  и 

подчерта, че това е област от съществен интерес за комисията. Той изрази своето 

задоволство от факта, че след дълъг процес на преговори споразумението с ЕБВР е вече 

подписано. Г-н Сесилио изрази надежда, че техническата помощ, предоставена на ВиК 

операторите от ЕБВР ще спомогне да бъде постигнат прогрес. Основното притеснение на 

комисията е, че през 2019 г. все още продължава да се дискутира подготовката на проекти. 

Основните ресурси по програмата са концентрирани по приоритетна ос 1 „Води“ и все още 

не е постигнат особен напредък в изпълнението. Трябва да се има предвид, че всички 

дейности по проектите трябва да са приключили към декември 2023 г. Нищо все още не се 

е случило на терен, а този тип проекти отнемат време, за да бъдат изпълнени.  

Г-н Сесилио изрази мнение, че следва да се оптимизира процеса на оценка, с оглед 

времевата рамка за същинското изпълнение на ВиК проектите до 2023 г. Той отбеляза, че е 

необходимо да се предприемат някои последователни стъпки в тази посока, за да бъде 

спестено време. Съществува риск, когато тези проекти бъдат одобрени и започнат да се 

възлагат тръжните процедури и когато стартират дейностите на терен да се установи, че  

няма достатъчно време до декември 2023 г., за да бъдат приключени проектите в срок. 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692
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Г-н Сесилио припомни, че програмата вече е била под риск от загуба на средства в 

края на 2018 г. Този риск е избегнат с цената на сериозно мобилизиране на усилия и с 

помощта на предприети мерки. В края на 2019 г. съществува дори още по-голям риск в 

сравнение с предишната година. Проектите във водния сектор могат да допринесат за 

преодоляване на риска, но трябва да се имат предвид всички нормативни процедури, както 

и всякакви непредвидени обстоятелства, за да може това да се случи. Към момента рискът 

от загуба на ресурси в края на програмния период е много сериозен, тъй като много от 

проектите във водния сектор е възможно да не бъдат завършени в срок. Когато приключи 

настоящия програмен период е възможно да не са използвани всички налични ресурси за 

тези цели, а това може да доведе до стартиране на наказателни процедури за нарушение 

срещу държавата от страна на Европейската комисия. При това положение ще се наложи 

да бъдат използвани ресурсите през следващия програмен период, тъй като е пропусната 

възможността да се използват вече наличните ресурси през настоящия. Г-н Сесилио 

отбеляза, че към момента все още има много въпросителни относно ресурсите за 

следващия програмен период. Все още не са определени окончателно приоритетите за 

следващия програмен период.  

Г-н Сесилио призова всички заинтересовани страни – УО, ФМИФБ, ЕБВР и ВиК 

операторите да направят всичко по силите си, за да ускорят процесите, тъй като 

съществуват сериозни рискове за изпълнението на тези проекти. Той припомни, че 

България има ангажимент да реформира ВикК сектора си, но извършеното до момента 

представлява само частично подобрение и голяма част от територията на страната все още 

не е реформирана по отношение на ВиК сектора. Не може да се очаква ЕК да подкрепи 

инвестиции, ако няма реформа на ВиК операторите. Или трябва да има напредък с 

реформата на ВиК сектора, или през следващия програмен период ще е налице много 

сериозен проблем, защото ще има предвидени суми за подкрепа на ВиК сектора, но тези 

средства няма да може да се използват. Г-н Сесилио предупреди, че ЕК няма да отстъпи 

от своята позиция. Или ще бъдат ускорени реформите на все още нереформираните ВиК 

оператори, или те няма да получат никакви пари, а наличните средства ще бъдат 

пренасочени за други цели. Реформата на ВиК сектора е предварително условие за 

наличието на инвестиции.                  

Г-жа Калчева благодари на г-н Сесилио за коментарите. Тя увери присъстващите, 

че екипът на УО на ОПОС полага и ще продължи да полага всички усилия, за да може в 

сравнително кратки срокове да има ВиК проекти с приключила оценка. Тя заяви, че не 

може да се ангажира с прогноза кога ВиК операторите ще стартират тръжните процедури и 

респективно и самото изпълнение на проектите. Като пречка това да се случи, 

ръководителят на УО на ОПОС посочи наличието на известен скептицизъм сред 

бенефициентите да се решат на такава стъпка преди да имат официално одобрен проект. Г-

жа Калчева подчерта, че това са директни процедури и стратегически проекти, които 

подпомагат постигането на национални цели. При положение, че даден субект – община 
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или ВиК оператор е определен за конкретен бенефициент по програмата, то това е защото 

чрез изпълнението на този проект ще се допринесе в съответната степен за постигането на 

изпълнението на национални ангажименти. В тази връзка г-жа Калчева изрази мнение, че 

за нея не е логично съществуването на скептицизъм и страх в бенефициентите да 

стартират процеса на изпълнение. Тя заяви, че УО на ОПОС се стреми да провежда в 

неформален порядък ежедневна комуникация с всички заинтересовани страни с цел 

процесите да се случват по възможно най-бързия начин.  

Г-жа Калчева изрази надежда експертите от ЕБВР да успеят да работят във 

възможно най-кратки срокове, за да може да бъдат сигурни бенефициентите, че освен 

безвъзмездната финансова помощ, ще им бъде осигурен и ресурс за съфинансирането по 

проектите.  

Думата пожела да вземе г-жа Руска Бояджиева. Във връзка с прилагането на 

финансовите инструменти по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, тя попита г-н Черкезов кои се 

предвижда да бъдат допустимите бенефициенти по приоритетната ос. По-конкретно тя 

попита дали оценката за използване на финансови инструменти предвижда като 

бенефициенти да бъдат включени търговски дружества и в частност общински търговски 

дружества.  

Г-н Черкезов отговори, че потенциалните крайни получатели на подкрепа чрез 

финансови инструменти по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, включват както общини, така и 

общински предприятия, а също така и частни предприятия стига те да извършват 

допустима дейност в съответствие с приоритетната ос и инвестиционната стратегия за 

финансови инструменти.  

Г-жа Бояджиева попита какво е очакваното съотношение между средствата, които 

ще бъдат осигурени от ОПОС и средствата, привлечени от частния капитал.  

В отговор г-н Черкезов се базира на актуализираната предварителна оценка за 

финансови инструменти, като посочи, че специално в сегмента отпадъци се предвиждат 

възможности за финансиране на заеми със споделен риск с максимум средства от 

оперативната програма до 90 процента. Това е максималният възможен размер на 

подкрепата, като структурирането на конкретна сделка на конкретен заем зависи от 

параметрите на самия проект, от крайния получател, неговата кредитоспособност, както и 

всички останали аспекти по финансирането на даден проект.  

С приключването на дискусията по темата, дневният ред на заседанието беше 

изчерпан. След като благодари на всички за тяхното присъствие и ангажираност по 

обсъжданите теми, г-жа Калчева закри четиринадесетото заседание на Комитета за 

наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. 
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 Взети решения: 

1. Комитетът за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. одобри годишен доклад за 

изпълнение на ОПОС 2014-2020 г. за 2018 г., като бъде даден мандат на 

Управляващия орган да отрази последно получените коментари от Европейската 

комисия. 

2. Комитетът за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. одобри изменение на оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г. 

3. Комитетът за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. съгласува изменение на 

Индикативна годишна работна програма на оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ за 2019 г. 

4. Комитетът за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. одобри методология и критерии за 

оценка на проектни предложения по процедура „Интегриране, надграждане и 

оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от 

природен характер“. 

5. Комитетът за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. одобри методология и критерии за 

оценка на проектни предложения по процедура „Мерки за адресиране на 

транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“. 

 

 

Списък на присъствалите: 

Членове и заместници в Комитета за наблюдение: 

1. Нено Димов – министър на околната среда и водите и председател на КН на ОПОС 

2014-2020 г. 

2. Валерия Калчева – главен директор на ГД ОПОС и ръководител на УО на ОПОС 

2014-2020 г.; 

3. Владимир Ангелов - заместник-главен директор на ГД ОПОС; 

4. Огнян Атанасов – национален секретар на Конфедерация на независимите 

синдикати в България; 

5. Александър Загоров – конфедерален секретар в Конфедерация на труда 

„Подкрепа“; 

6. Илиана Павлова - Българска стопанска камара; 

7. Беата Папазова - съветник по европейска интеграция и проекти в Българска 

търговско-промишлена палата; 

8. Иван Иванов – експерт в Асоциация на индустриалния капитал в България; 

9. Десислава Стойкова – юрисконсулт на Национално сдружение на общините в 

Република България;  

10. Калин Каменов – кмет на община Враца и представител на Регионален съвет за 

развитие на Северозападен район за развитие; 
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11. д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан и представител на Регионален 

съвет за развитие на Северен централен район; 

12. проф. Стефан Желев – Областен управител на област Шумен и представител на 

Регионален съвет за развитие на Североизточен район; 

13. Руска Бояджиева – заместник кмет на община Бургас, упълномощен представител 

на Регионален съвет за развитие на Югоизточен район; 

14. Георги Икономов – кмет на община Банско и представител на Регионален съвет за 

развитие на Югозападен район; 

15. Стефан Савов – Сдружение „Организация за научно практическо развитие на 

студентите“; 

16. Дончо Иванов - председател на Управителния съвет на сдружение „Коалиция за 

устойчиво развитие“; 

17. Катерина Раковска - координатор на програма „Защитени територии и Натура 2000“ 

в сдружение „ВВФ- Световен фонд за дивата природа, Дунавско- карпатска 

програма- България“; 

18. Ангел Сираков - – началник на сектор „Политики и програми за устойчив растеж“ в 

отдел „Наблюдение и анализ“, дирекция „Централно координационно звено“, АМС; 

19. Милен Петров – старши експерт в отдел „Наблюдение и анализ“, дирекция 

„Централно координационно звено“, АМС; 

20. Петър Матов – младши експерт в дирекция „Икономическа и социална политика”, 

АМС; 

21. Стоимир Цветанов - главен експерт в дирекция „Координация по въпросите на 

Европейския съюз”, АМС; 

22. Станислав Стефанов – главен експерт в дирекция „Икономическа и финансова 

политика“, МФ; 

23. Мария Веселинова - началник на отдел „Публично финансиране на реалния сектор 

и държавни помощи в чувствителни отрасли”, дирекция „Държавни помощи и 

реален сектор“, МФ; 

24. Янко Стоянов - старши сътрудник по управление на европейски проекти и 

програми в сектор „Стратегическо планиране и програмиране“, отдел 

„Стратегическо планиране и договаряне“, Главна дирекция „Стратегическо 

планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ; 

25. Невена Иванова – началник отдел „Развитие на водоснабдяването и канализацията“, 

дирекция „Водоснабдяване и канализация“, МРРБ; 

26. Александрина Димитрова – началник на отдел „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“, дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво 

енергийно развитие“, МЕ; 

27. Валентина Илиева - държавен експерт в отдел "Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници", дирекция "Енергийни стратегии и политики за 

устойчиво енергийно развитие" 
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28. Велина Попова - държавен експерт в сектор „Програмиране и наблюдение на 

оперативни програми“, отдел  „Програмиране, оценка и договаряне на БФП“, 

главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, МИ; 

29. Ирина Димитрова – главен експерт в отдел „Програмиране и планиране“, Главна 

дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, МТСП; 

30. Даниела Калайджийска - държавен експерт в отдел „Програмиране“, дирекция 

„Координация на програми и проекти”, МТИТС; 

31. Магдалена Димитрова-Макавеева – държавен експерт в отдел „Програмиране и 

планиране“, дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА ОПНОИР; 

32. Лилия Емилова - старши експерт в отдел „Компенсаторни мерки“, дирекция 

„Развитие на селските райони“, ПРСР; 

33. Красимира Данкова - главен експерт в отдел „Програмиране и мониторинг“, 

дирекция „Морско дело и рибарство“, УО на Програма за морско дело и рибарство; 

34. Милка Нанова - директор на дирекция "Програми и проекти в туризма", 

Министерство на туризма; 

35. Юлиян Грънчаров – началник отдел "Международни проекти" в ГД ПБЗН; 

36. д-р инж. Анна Петракиева - главен експерт в дирекция „Гори и лесовъдни 

дейности“, ИАГ;  

37. Николина Чапанова – упълномощен представител на Агенция за пътна 

инфраструктура; 

38. Веселина Рошлева – държавен експерт в отдел "Сметки в околната среда и 

енергетиката"; дирекция „Макроикономическа статистика”, НСИ; 

39. Денница Свинарова - началник на отдел „Координация по въпросите на 

Европейския съюз”, дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и 

международно сътрудничество”, МОСВ; 

40. Светлана Божковa - началник на отдел „Битови, биоразградими и строителни 

отпадъци“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, МОСВ; 

41. Георги Михайлов - държавен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“, 

МОСВ; 

42. Стела Тодорова – началник на отдел "Натура 2000 и защитени територии", 

дирекция “Национална служба за защита на природата”, МОСВ; 

43. Верадина Начева, главен експерт в отдел "Натура 2000 и защитени територии", 

дирекция НСЗП, МОСВ; 

44. Светла Кирчева – главен експерт в дирекция „Финансиране на екологични проекти 

и дейности“, ПУДООС; 

Наблюдатели в Комитета за наблюдение: 

1. Аурелио Сесилио - ГД – „Регионална политика“, ЕК; 

2. Елоди Дюран - ГД – „Регионална политика“, ЕК; 

3. Владислав Иванов – главен одитор в дирекция „Одити на средствата по регионална 

политика“, ИА ОСЕС; 
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4. Нина Кирилова – ИА ОСЕС; 

5. Мануела Милошева – директор на дирекция „Национален фонд”, МФ; 

6. Магдалена Николова - държавен експерт в отдел „Стратегически документи и 

сътрудничество”, дирекция “Законодателство и методология”, АОП; 

7. Нели Москова - старши експерт в дирекция „Наблюдение, координация и контрол на 

дейността на Разплащателната агенция“; 

8. Ива Андреева – Фонд мениджър на финансови инструменти в България /ФМФИБ/; 

9. Александър Георгиев – ФМФИБ; 

10. Димитър Черкезов – ФМФИБ. 

 

 

 

 

Одобрил:  

НЕНО ДИМОВ 

Министър на околната среда и водите и  

Председател на КН на ОПОС 2014-2020 г. 

(съгласно Заповед № РД-ОП-40/24.04.2018 г.) 

 

 

 

 

 

 


