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1. Програмна стратегия: основни предизвикателства пред развитието и отговори 

на политиката 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква а), точки i)-vii) и член 17, параграф 3, буква б) 

Текстово поле [30 000] 

Хоризонталният характер на политиките по околна среда и изменение на климата 

предопределя спазването на хоризонталните принципи, определени в чл. 3 от ДЕС и 

чл. 10 от ДФЕС, вземайки предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. 

Аналогично се гарантира спазването на правата на хората с увреждания и 

осигуряването на достъпност, премахването на неравнопоставеността и насърчаване 

равенството половете, както и противопоставяне на дискриминацията по пол, раса или 

етнос, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. 

Секторният характер на оперативната програма сам по себе си предопределя 

подкрепата на мерки за устойчиво развитие и утвърждаване целта за съхраняване, 

опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 

и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят 

плаща“.  

В последните десет години България запазва стабилност по отношение на 

макроикономическата среда. Политиката на сближаване има голямо отражение върху 

икономиките на ЕС и в частност на България, а ефектът от инвестициите се натрупва 

в дългосрочен план. Реалният БВП нараства с приблизително 3,1 % през 2018 г., 

обусловен от вътрешното търсене, като се очаква ръст до 3,4% и 3,3% съответно през 

2019 г. и 2020 г. Очаква се, че финансираните от ЕС инвестиции ще продължат да 

стимулират икономическия растеж2. Публичните инвестиции са се увеличили с 43,6% 

през 2018 г. и се очаква да нараснат с подобен темп през 2019 г. и 15,5% през 2020 г. 

Данните показват ясно връзката между европейските програми и напредъка на 

страната в социално-икономическо отношение и са потвърждение на оценката за 

важността на оперативните програми и политики, съфинансирани от фондовете на ЕС. 

След присъединяването си към ЕС България увеличава разходите си за опазване и 

възстановяване на околната среда и постига подобрение в своите екологични 

показатели, но остават някои значими предизвикателства. В България се наблюдават 

съществени различия между районите, както между районите от ниво 2, така и по оста 

градски-селски райони, което поставя фокуса върху някои хоризонтални политики. 

Сред тези политики ясно се очертават приоритетите и съответните инвестиционни 

нужди, свързани с опазването на околната среда и изменението на климата в 

светлината на балансирано развитие на регионите.  

Системите за централно водоснабдяване покриват 99,4% от населението при 

сравнително добро качество на питейната вода. В отделни населени места се 

констатира влошаване на питейните качества на водата, доставяна чрез 

водоснабдителната мрежа, за което е необходимо осигуряване на съответно 

пречистване или нов водоизточник. Зачестяват случаите на водни режими, дължащи 

се както на изменението на климата, така и на загуби на вода от водопроводната мрежа 

предвид силната й амортизираност – тръбите са на средна възраст 36 години и над 50% 

 
2 Седми доклад за икономическо, социално и териториално сближаване, 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_bg.pdf  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_bg.pdf
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от водата е „неносеща приходи“, което предпоставя нуждите от инвестиции в 

реконструкция/модернизиране на водоснабдителните мрежи. За постигане на 

съответствие с изискванията на Директива 98/83/EО – качеството на водите, 

предназначени за консумация от човека, въпреки че почти всички български граждани 

са свързани с водоснабдителна мрежа и имат достъп до вода с питейни качества се 

налагат значителни инвестиции, гарантиращи, че качеството на водата и използването 

на ресурсите във водоснабдяването отговарят на изискванията на директивите на ЕС.  

За опазване на водата с цел намаляване необходимостта от допълнително пречистване 

преди използването й е необходимо идентифициране на източниците на замърсяване 

и предприемане на мерки за предотвратяване на замърсяването при източника. 

Нараства свързаността на населението с обществена канализация и пречиствателни 

станции за отпадъчни води при подобряване на технологиите на пречистване, но 

нуждите за инфраструктурни инвестиции в отрасъла остават високи, предвид 

ангажиментите на страната за постигане на съответствие с европейските директиви. 

Екологичното законодателство на ЕС по отношение на водите изисква в съответните 

инструменти за планиране (планове за управление на речните басейни – ПУРБ, 

планове за управление на риска от наводнения – ПУРН и др.) да бъдат взети предвид 

възможните въздействия от изменението на климата. България е приела второ 

поколение ПУРБ съгласно Рамковата директива за водите и е представила съответните 

доклади. Видно от тях, въздействие на реките в България се оказва най-вече от 

заустване на отпадъчни води от селищни канализационни системи (22%) и от 

дейностите в земеделието (19%), а от въздействие от човешка дейност с неизвестен 

произход  са повлияни 23%. Най-значителен натиск върху подземните водни обекти 

оказват дейностите в земеделието (50%), както и замърсяване от отпадъчните води от 

населени места, , които не са свързани със селищна канализация (49%). Екологичното 

състояние  е добро или много добро в 46% от всички оценени повърхностни водни 

тела, от което се налага изводът, че страната следва да инвестира допълнително за 

постигане целите за добро състояние на водите в съответствие с Рамковата директива 

за водите. От страна на ЕК е оправена препоръка за приоритетни действия, вкл. 

свързани с ИКТ базирани решения, по отношение подобряване капацитета за 

наблюдение с цел намаляване на зависимостта от експертни становища за оценка на 

екологичното състояние на водните обекти. В тази връзка е необходимо да продължат 

усилията за подобряване на мрежите за мониторинг за измерване на водите и 

разработване на необходимите инструменти и средства за подобряване достоверността 

на оценката и ефективността на управлението на водите. През 2016 г. България все още 

не е постигнала съответствие с изискванията за събиране и пречистване на 

отпадъчните води на Директива 91/271/ЕИО, въпреки че делът на населението, 

свързано с обществена канализация нараства, вкл. и като резултат от инвестициите по 

оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) през 2007-2013 и 2014-2020 г. От общ 

товар 7 448 278 е.ж. за страната, през 2016 г. товарът, който е в съответствие с 

изискванията, е едва 1 728 506 е.ж. Въпреки това съответствието се е увеличило 

значително, като за периода от 2014-2016 г. още 79 агломерации са в съответствие. 

Това се дължи на повишеното количество на събираните и пречиствани отпадъчни 

води с изградена нова инфраструктура и на по-добро отчитане и оценка на данните с 

разработените регионални прединвестиционни проучвания (РПИП). За постигане 

съответствие с Директивата са необходими инвестиции в 329 агломерации (99 

агломерации над 10 000 е.ж. и 230 агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.). В страната 

има консолидирани 22 области с 249 агломерации (77 над 10 000 е.ж. и 172 между 2 
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000 и 10 000 е.ж.). Неконсолидирани са 6 области със 79 агломерации. От 

неконсолидираните области, 61 агломерации са на територията на консолидиран 

район, от които 15 агломерации са над 10 000 е.ж. и 46 между 2 000 и 10 000 е.ж. Чрез 

ОПОС 2014-2020 1 млрд. евро се инвестират за постигане на пълно съответствие в 43 

агломерации с над 10 000 е.ж. в 15 консолидирани области. Следва да се има предвид, 

че разработването на РПИП само за консолидирани ВиК оператори променя 

големината и обхвата на агломерациите при прилагането на принципа за достатъчна 

концентрираност и доказана необходимост от промяна на географския обхват при 

някои от агломерациите. Това води до актуализация на данните по отношение броя 

агломерации в страната, съответно до различия с част от посочената информация в 

текста на ОПОС 2014-2020. В допълнение за постигане на съответствие е необходимо 

канализационните мрежи да бъдат доизградени и подновени или реконструирани и 

модернизирани канализационни мрежи, както и да бъдат надградени с допълнително 

пречистване, където е необходимо, съотв. подновени, реконструирани или 

модернизирани пречиствателните станции за отпадъчни води в още 239 агломерации.  

По предварителни оценки нуждите в сектора остават значителни – за постигане на 

съответствие на агломерациите над 10 000 е.ж. са необходими общо 817 млн. лв., от 

които 640 млн. лв. за мерки свързани с  изграждане/доизграждане/реконструкция на 

канализационна мрежа, а 177 млн. лв. за изграждане на нови или модернизиране на 

вече изградени ПСОВ. 

Инвестициите за агломерациите с големина между 2 000 и 10 000 е.ж. възлизат на 

малко над 2 милиарда лева, от които около 1,7 милиарда са за мерки свързани с 

изграждане/доизграждане/реконструкция на канализационна мрежа, а малко над 300 

милиона лева за изграждане на нови или модернизиране на вече изградени ПСОВ. 

. 

В допълнение, в изпълнение на ангажиментите по Рамковата директива за водите и 

Директива 2007/60/ЕО, България е приела и прилага дългосрочно планиране за 

намаляване на риска от наводнения чрез разработването на Планове за управление на 

риска от наводнения (ПУРН) за териториите на четирите района на басейново 

управление в страната  и ЕК е извършила съответната оценка. Въпреки че са положени 

значителни и ефикасни усилия при определянето на цели и разработването на мерки 

за предотвратяване, защита и подготвеност, препоръката е в посока подобряване 

използването на анализа на разходите и ползите при избора на мерки за намаляване на 

риска от наводнения. Наводненията са идентифицирани като най-значимото природно 

бедствие за България. Отчетено е, че те са нанесли най-големи щети за периода 2010-

2017 г. – 796,5 млн. лв., следвани от свлачища – 575,5 млн. лв., бури и вихрушки – 

164,9 млн. лв., земетресения – 60 млн. лв., а пожарите и засушаванията – съответно 

12,7 млн. лв. и 268 хил. лв. (НСИ, 2018). Нанесените щети от наводнения са показател, 

че обществото все още не е достатъчно защитено и подготвено да се противопостави 

на риска от тях, който постоянно се увеличава в резултат на изменението на климата, 

изразяващо се в повишаване на честотата на екстремните климатични явления. Това 

води до извода, че подкрепа следва да бъде осигурена за изграждането на цялостна 

система за справяне с риска от бедствия, която е ориентирана по-скоро към 

превенцията и предотвратяването на този риск.  При избора на мерки следва  да бъде 

осигурена координираност с Националната стратегия за адаптация към изменението 

на климата и План за действие, които определят стратегическата рамка и приоритетите 
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по отношение на адаптирането към изменението на климата до 2030 г. и Националната 

стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г., както и да бъдат отчетени 

отправените препоръки по други стратегически за страната документи (Националния 

доклад за България за 2019 г.). Като цяло на територията на страната се наблюдава 

тенденция към увеличаване честотата на екстремни явления и бедствия, което се 

доказва от зачестяването на явления като чести интензивни валежи, топли и студени 

вълни, суши, горски пожари и свлачища. Това генерира различна степен на риск за 

социално-икономическите и природните системи. Очаква се биологичното 

разнообразие, сухоземните и водните екосистеми, секторите на водните ресурси, 

селското стопанство, горското стопанство и туризма да бъдат засегнати от 

предвижданите климатични промени. Тези промени ще засегнат допълнително 

обществото и неговите граждани, както и икономиката като цяло и ще са причина за 

огромни щети върху селскостопанска продукция, инфраструктура, жилищни и 

обществени сгради, както и за човешки жертви. Оценяването на икономическите 

разходи от изменението на климата е особено предизвикателно, но повечето 

проучвания показват, че тези разходи могат да бъдат високи дори при незначителни 

промени в климата. По-специално, конкретните рискове могат да доведат до каскадно 

въздействие в различните икономически сектори. Ключов хоризонтален проблем за 

всички сектори е уязвимостта към екстремни метеорологични явления и 

необходимостта от развиване на устойчивост и готовност чрез цялостно управление и 

предотвратяване на риска от бедствия. Със средства по ОПОС 2014-2020 (над 55 млн. 

евро) са подкрепени мерки за превенция, подготвеност, защита и реакция на 

населението, с които се укрепват 13 бр. свлачища (80 ха), обхванати са над 165 000 

души (очакват се да достигнат 1 390 000 души) с изпълнението на превантивни мерки 

по отношение на наводнения, разработват се ПУРН 2022-2027 г., предоставена е 

финансова помощ за изграждането на 6 регионални центъра за повишаване на 

готовността на населението за адекватна реакция при наводнения, които са насочени 

към развитието на единен модел за изграждане на капацитет за действия на 

населението при възникването на наводнения и последващи кризи, като над 90 000 

лица следва да преминат обучения и тренинги, изгражда се Национална система за 

управление на водите в реално време – пилотно за р. Искър, чиято функционалност се 

допълва от система, интегрираща локалните информационни системи, подпомагащи 

ранното предупреждение и оповестяване при наводнения и свлачища. 

Рамката на политиката по изменение на климата на ниво ЕС се очертава от приетия 

през 2014 г. законодателен пакет  „Климат  и Енергетика”, чиято  цел  е до  2030 г. да  

се осигури постигане на: 40 % намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 

нивата им от 1990 г.; 32,5 % увеличаване на енергийната ефективност; 32 % дял на 

енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в ЕС, вкл. над 

10 % дял на биогоривата в транспорта. Следва да се отбележи, че енергийното 

потребление на транспорта е основен фактор за въздействието на транспорта върху 

околната среда и климата. Транспортът е основен източник на емисиите на азотни 

оксиди, като количеството им достига 52% (39,86% дял на пътният транспорт) от 

националните емисии. Транспортът остава и един от основните източници на 

замърсяване на въздуха с фини прахови частици, заедно с битовото отопление. Фините 

прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) са най-проблемните замърсители по  отношение  на  

човешкото  здраве,  следвани  от  бензо(а)пирен  (индикатор  за полициклични 

ароматни въглеводороди) и азотен диоксид (NO2). Източниците, с основен принос за 

регистрираните превишения на нормите, са изгарянето на твърди горива за битово 
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отопление и транспортът, който има влияние в по-големите градове. За адресиране на 

тези два основни замърсителя на атмосферния въздух са инвестирани малко над 300 

млн. евро, резултиращи в намаление нивата на ФПЧ10.  

За подобряване качеството на въздуха трябва да се увеличи използването на „зелени“ и 

по-ефективни технологии (вкл. по отношение топлоизолацията на сградите) като 

допълваща мярка към използването на алтернативни източници на гориво в бита и 

транспорта, различни от твърдите горива. В тази връзка с финансиране от ОПОС 2014-

2020 е разработена и приета Национална програма за контрол на замърсяването на 

въздуха (2020 – 2030), чиято основната цел е да изпълни задълженията за намаляване 

на емисиите за 2020 г. и 2030 г., които се отнасят до общите годишни антропогенни 

емисии на: серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични 

съединения, амоняк (NH3) и фини прахови частици (ФПЧ2.5), спрямо емисиите за 

определената за базова 2005 г., съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284. 

Същевременно, през 2019 г. правителството на България прие с РМС № 334/07.06.2019 

г. Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 

г.), финансирана от ОПОС 2014-2020 г. С програмата се определя комплекс от мерки, 

чието приложение да доведе до постигане на съответствие с нормите за ФПЧ съгласно 

изискванията на Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух 

(КАВ) и за по-чист въздух за Европа (CAFE) и действащото национално 

законодателство в най-кратък възможен срок, но не по-късно от 2024 г. Предлаганите 

мерки за достигане на целта са свързани с намаляване на емисиите на първични ФПЧ10 

от определените източници – битово отопление на твърди горива и транспортния 

сектор (остарелият, в сравнение с развитите страни от Европейския съюз, автомобилен 

парк, преобладаваща част от който са старите дизелови автомобили). Ще се допринесе 

за намаление на емисиите на вредни вещества и подобряване на качеството на 

атмосферния въздух, с което да се постигнат допълнителни ползи за човешкото здраве. 

Битовото отопление е идентифицирано като най-замърсяващия фактор по отношение 

чистотата на атмосферния въздух, по-конкретно в резултат от използването на дърва и 

въглища от домакинствата. Изгарянето на влажни, неотлежали дърва за огрев или на 

въглища с високо съдържание на пепел и ниска калоричност води до високи емисии 

на ФПЧ10. Тези нива се увеличават допълнително, ако горивото е изгорено в по-стари 

печки и котли, които не са проектирани съгласно изискванията за енергийна 

ефективност и екодизайн.  

Повишаването на енергийната ефективност като следствие от подмяната на 

отоплителни устройства на твърдо гориво (водещ фактор за подобряване на КАВ) 

следва да се разглежда и в светлината на постигане на по-висока ефективност по 

отношение на ресурсите, адресирайки основните елементи на ресурсната ефективност, 

вкл. икономия на енергия. По отношение на секторните политики по околна среда и 

ефективното използване на ресурсите се наблюдава намаление в ресурсната 

интензивност на икономиката, но с изоставащи темпове спрямо тази в ЕС. Съществен 

елемент на ресурсната ефективност е рециклирането чрез повторно вътрешно 

използване на материалите и намаляване генерирането на отпадъци. В тази връзка, 

чрез законодателни и незаконодателни инициативи, политиките на България са 

съобразени с политиките на Европейско ниво. Основните аспекти на националния 

интерес са до 2035 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови 

отпадъци да се увеличат най-малко до 60% от теглото, предвид приложимата за 

България възможност по чл. 11, параграф 5, буква в) от Директива 2008/98/ЕО относно 
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отпадъците, изменена с Директива (ЕС) 2018/851. Страната ни следва да предприеме 

мерки за постигане и на следните цели: намаляване на до 10% максимум на 

депонирането на битови отпадъци до 2030 г.; не по-късно от 31.12.2030 г. минимум 

70% от теглото на всички отпадъци от опаковки да се рециклират; не по-късно от 

31.12.2030 г. да бъдат изпълнени следните минимални цели, изразени в тегловни 

проценти, за рециклирането по отношение на следните специфични материали, които 

се съдържат в отпадъците от опаковки: 55% за пластмасата; 30% за дървесината; 80% 

за черните метали; 60% за алуминия; 75% за стъклото; 85% за хартията и картона; до 

31.12.2023 г. биоотпадъците да се разделят и рециклират при източника, или да се 

събират разделно и не се смесват с други видове отпадъци. 

Следва да се отбележат постигнатите съществени резултати – генерираните битови 

отпадъци са с тенденция на трайно намаление през последните десет години, 

отбелязвайки кумулативен спад от 27,4% към 2017 г., въпреки че същите са под 

средните за ЕС (по данни след 2012 г.), като през 2017 г. те са 435 кг отпадък на глава 

от населението в България, спрямо 486 кг средно за ЕС. Същевременно, нараства делът 

на третираните битови отпадъци, достигайки 99,7% през 2017 г. (спрямо 94,3% десет 

години по-рано), което надвишава средните стойности за ЕС (98,6%). По данни от НСИ 

към 2017 г. делът на населението, обхванато от системи за организирано 

сметосъбиране, е  99,7% и обхваща 4 642 населени места. Предизвикателство остава 

намаляването на дела на депонираните отпадъци. След присъединяването на страната 

към ЕС относителният дял на депонираните отпадъци намалява значително с 9,6 

процентни пункта, но достигнатото ниво през 2017 г. (61,8%) остава повече от 2,5 пъти 

по-високо от средното за ЕС. Равнището на рециклиране показва тенденция на 

нарастване през последните десет години. През 2017 г. показателят достига 34,6%, все 

още изоставайки от средните за ЕС стойности (46,4%). През 2007-2013 и 2014-2020 г. 

се подпомага постигането на целите до 2020 г. по управление на отпадъците на 

общините и на ниво регион за управление на отпадъците. Общо над 260 млн. евро чрез 

ОПОС 2014-2020 г. са насочени към осигуряване разделно събиране на зелени и/или 

биоразградими битови отпадъци и изграждане на  компостиращи инсталации (37 бр., 

обслужващи общо 82 общини от 21 региона за управление на отпадъците) и на 

анаеробни инсталации (3 бр., обслужващи общо 13 общини от 3 региона за управление 

на отпадъците) и инсталации (18 бр.) за предварително третиране за 74 общини в 

България от 19 региона за управление на отпадъците; както и 1 инсталация за 

оползотворяване на RDF с производство на енергия за 1 община от 1 регион. 

Изпълнявайки ангажиментите по постигане на заложените в Европейското 

законодателство цели, България предприема стъпки за трансформиране на 

икономиката си от линейна към кръгова. В своя Пакет за кръгова икономика от 2018 

г. ЕК включва рамка за мониторинг на напредъка към кръгова икономика. Анализът 

на десетте показателя в рамката за мониторинг на кръговата икономика показва, че 

през 2016 г. делът на кръговото (вторичното) използване на материалите в България е 

бил 4,3% (което е значително под средния за ЕС-28 показател от 11,7%). В ПИПООС 

от 2017 г. е посочено, че в България не съществува всеобхватна програма за прилагане 

на политиката в областта на кръговата икономика. Страната предприема стъпки за 

разработване на „Стратегия и план за действие за преход към кръговата икономика на 

Република България за периода 2021 – 2027 г.“. Едновременно с това подкрепата на 

демонстрационни проекти по ОПОС 2014-2020 г. допринася за прехода към кръгова 

икономика в България, включително и чрез генериране на „добри практики“ и идеи, 
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както и възможност за последващото им въвеждане в по-широк мащаб в програмен 

период 2021-2027 г. Концепцията за преход към кръгова икономика е в съответствие с 

целите за устойчиво развитие (ЦУР) от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие 

(Програмата на ООН до 2030 г.), с постигането на които се гарантира устойчив растеж 

на икономиката. Част от условията са свързани с насърчаване ефективното използване 

на ресурси по време целия им жизнен цикъл, включително тяхната поправка, повторна 

употреба и рециклиране, което ще доведе не само до намаляване на отпадъците, но и 

ще намали необходимостта от извличането на нови ресурси. Насърчава се прилагането 

на мерки, насочени към гарантиране на разделяне при източника, събиране и 

рециклиране на приоритетните потоци от отпадъци. В съответствие с йерархията на 

отпадъците и с цел намаляване на емисиите на парникови газове, които се отделят от 

депонирането на отпадъци в депа, е важно да се улесни тяхното разделно събиране и 

правилно третиране. В сектор „Биологично разнообразие и Натура 2000“ ще 

продължат усилията за опазване, поддържане и възстановяване на биологичното 

разнообразие. Със Закона за биологичното разнообразие в България още през 2002 г. 

започва процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000, като чрез него се 

въвеждат нормите на двете европейски природозащитни директиви. От 2002 г. до 2006 

г. чрез изпълнението на редица проекти е изработен национален списък с Натура 2000 

места. В периода 2008-2019 г. националният списък е неколкократно допълван и 

разширяван, като към момента мрежата от защитени зони включва 234 зони по 

Директивата за местообитанията (3 изцяло с морска акватория, а 14 включват в 

границите си освен акватория, и сухоземна част) и 120 защитени зони Директивата за 

птиците. Приносът на страната ни към общоевропейската мрежа се изразява в 

защитени зони с обща площ 41 560,59 км2 (от които 38 739,23 км2 са разположени на 

сушата, а 2 821,35 км2 принадлежат към морската територия). Предмет на опазване в 

мрежата „Натура 2000“ в България са 92 типа природни местообитания и 121 вида, 

различни от птици – в това число 28 приоритетни местообитания и 8 приоритетни вида, 

както и 120 птици и 70 прелетни птици. 

През периода 2007-2013 г. със средства от ЕСИФ и от националния бюджет беше 

подкрепено изпълнението на редица важни проекти в защитените територии и зони, в 

страната. Основополагащи за сектора бяха проектите за картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І, на база на 

който страната извърши първото си докладване към ЕК по чл. 17 на Директивата за 

хабитатите и чл. 12 на Директивата за птиците; разработване и внедряване на 

информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000, чрез 

който беше изградена система, съдържаща цялата налична информация за състоянието 

на видовете и местообитанията; национална информационна и комуникационно 

стратегия за мрежата Натура 2000, в рамките на който бяха определени приоритетни 

теми, заинтересовани страни и комуникационни канали за период от 10 години. 

През периода 2014-2020 г. фокусът в сектор биоразнообразие беше поставен изцяло 

върху мрежата Натура 2000, където се инвестират близо 60 млн. евро. В съответствие 

с чл. 8 на Директивата за местообитанията, страната ни разработи Национална 

приоритетна рамка за действие. Сред най-важните мерки в документа, 

идентифицирани като такива и от страна на ЕК в т.нар. Position paper за програмния 

период, са мерките, свързани със завършване на процеса по изграждане на мрежата в 

морска среда, създаване на органи за управление на защитените зони и изграждане на 

техния капацитет и разработване на планове за управление. Генерирано е забавяне в 
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процеса по определяне на ефективна структура за определяне на мрежата на 

национално ниво, предвид необходимостта от съгласуване на подхода с всички 

заинтересовани страни. С Решение № 147/05.03.2020 г. Министерски съвет одобри 

измененията в Закона за биологичното разнообразие, като се очаква подходът да бъде 

одобрен от Народното събрание, с което ще се финализира документално създаването 

на управленската структура. Ще се предприемат необходимите действия за 

сформиране на органите, но предвид кратките срокове по 2014-2020 г. изграждането 

на техния капацитет и подготовката на планови документи за управление на зоните е 

наложително да продължи и през програмен период 2021-2027 г. Тези процеси следва 

да се надграждат чрез активна комуникация със заинтересованите страни, за да се 

гарантира тяхната подкрепа, разбиране и приемственост. Новата Национална 

приоритетна рамка за мрежата Натура 2000 за периода 2021-2027 г., наред с 

горепосочените мерки, ще определи и необходимите консервационни и хоризонтални 

мерки за подобряване на природозащитното състояние на конкретните видове и 

местообитания, за които ще бъде предоставена подкрепа от ОПОС 2021-2027. 

Идентифицирани са нужди от изграждане на вътрешния капацитет на Управляващия 

орган на ОПОС, както и надграждане на съществуващия, в областта на някои  ключови 

за администрирането на програмата области, като напр. финансови инструменти, 

държавни помощи и др. Предизвикателство е задържането на квалифицирани и 

ефективни служители, предвид осезаемия недостиг на работна ръка на пазара на труда 

в България и ръста на възнагражденията в частния сектор. В допълнение, въпреки 

натрупания опит, при част от бенефициентите липсва капацитет за подготовка и 

изпълнение на проектите, което води до известни затруднения при изпълнението на 

програмата. 

В резултат от направения анализ, предвид специфичните за страната препоръки в 

Годишния доклад на ЕК за България за 2019 г. и отчитайки хоризонталния характер на 

политиките по околна среда и изменение на климата, като приоритетни за 

финансиране за периода 2021 – 2027 г. се идентифицират 5 области. Това са Води, 

Отпадъци, Биологично разнообразие, Риск и изменение на климата и Въздух, насочени 

към постигане на следната цел на политиката 2: „По-зелена, нисковъглеродна Европа 

чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, 

кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и 

управление на риска“.   

 

За целта, свързана с растежа и заетостта 

Таблица 1 

Цел на 

политиката  

Специфична цел 

или специален 

приоритет *  

Обосновка (резюме) 

2 

Насърчаване на 

устойчивото 

управление на 

водите 

 [2 000 за всяка специфична цел или специален приоритет] 

Изпълнение на препоръка  3 на Съвета от 05.06.19 г. относно Националната 

програма за реформи на България за 2019 г. и съдържаща становище 

относно  Конвергентната програма на България за 2019 г. и продължаване 

на усилията за постигане на съответствие с изискванията на Рамковата 

директива за водите и Директивата за пречистване на градските отпадъчни 
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води. Изпълнение на препоръките в Националния доклад за България за 

2019 г., съгласно който нивата на свързаност и пречистване на градските 

отпадъчни води са много ниски. Направените анализи показват, че 

инвестициите за водоснабдяване и канализация са се увеличили значително 

през последното десетилетие, финансирани главно от фондове на ЕС. 

Идентифицирани са обаче някои слабости в планирането и управлението на 

тези проекти. Специфичната цел адресира набелязани нужди от инвестиции 

с висок приоритет в Националния доклад за България 2019 г. за повишаване 

равнището на свързаност и пречистване на градските отпадъчни води с цел 

насърчаване на устойчивото управление на водите, и по-специално 

подобряване на събирането и пречистването на отпадъчните води, с 

приоритет в агломерациите с ЕЖ над 10 000 е.ж., и намаляване на загубите 

на вода. При наличие на остатъчен финансов ресурс се планират инвестиции 

и в агломерации с между 2 000 и 10 000 е.ж. Предвижда се подкрепа за 

разработване на ПУРБ за периода 2028-2033 г. и адресиране на мерки по 

изпълнение на Плановете за изпълнение на ангажиментите по чл. 13 от 

Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС. 

Предвидените интервенции ще допринесат за изпълнение и на 

приоритетните действия в ПИПООС от 2019 г. – Доклад за България: да се 

подобри капацитетът за наблюдение с цел намаляване  на  зависимостта  от  

експертни становища за оценка на екологичното състояние на  водните  

обекти  в съответствие с Рамковата директива за водите; да  се  положат  

допълнителни  усилия  за отстраняване на несъответствията с Директивата 

за пречистването на градските отпадъчни води. 

2 

Насърчаване на 

прехода към 

кръгова икономика 

Изпълнение на препоръка  3 на Съвета от 05.06.19 г. относно Националната 

програма за реформи на България за 2019 г. и съдържаща становище 

относно  Конвергентната програма на България за 2019 г. и продължаване 

на усилията за постигане на съответствие с изискванията на Директива 

2008/98/ЕО относно отпадъците. Изпълнение на препоръките в 

Националния доклад за България за 2019 г., съгласно който управлението на 

отпадъците продължава да бъде предизвикателство, въпреки че 

генерирането на битови отпадъци е под средната стойност за ЕС. 

Процентите на депониране на битови отпадъци са сред най-високите в ЕС, 

а разделното събиране на отпадъци все още не функционира по най-

оптималния начин на всички равнища, като това се наблюдава и при 

свързаната с него инфраструктура, повишаването на обществената 

осведоменост и наблюдението; капацитетът на общините да организират, 

възлагат и управляват събирането и обработването на отпадъци е ограничен. 

Адресиране на препоръките с цел подпомагане прехода към кръгова 

икономика в България, насочени към битови отпадъци, масово 

разпространени отпадъци, биоотпадъци, в т.ч. хранителни отпадъци, 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване чрез инвестиции в мерки 

за намаляване делът на депонираните отпадъци, разделно събиране, 

повторна употреба, преработване и поправка, рециклиране.  

Предвидените интервенции ще допринесат за изпълнение и на 

приоритетните действия в Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в 

областта на околната среда от 2019 г. – Доклад за България: „…да  се  

подобрява  и  разширява  разделното събиране  на  отпадъци,  включително  

на биоотпадъци“. 

2 

Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването 

Изпълнение на препоръки от Националния доклад за България за 2019 г., 

съгласно който следва да се продължат усилията по изграждане на 

ефективна структура за управление на мрежата Натура 2000, както и да се 

подпомогне дефинирането на цели и мерки за опазване на защитените зони 

по „Натура 2000“ и последващото им изпълнение. В допълнение политиката 

по отношение на биоразнообразието ще бъде насочена като цяло към 

опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им 

биологично разнообразие на територията на страната. Освен продължаващи 

интервенции, планирани в Националната приоритетна рамка за действие за 

Натура 2000 и целящи подобряване на природозащитно състояние на видове 

и местообитания, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 

2000, и подобряване на знанията за тях, ще продължи финансирането на 
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дейности, свързани с управлението на защитени територии и зони от 

Националната екологична мрежа, изграждане на капацитет на 

заинтересованите страни за ефективно участие в процеса на управление на 

мрежата Натура 2000, и осигуряване на подкрепата на общността за 

мрежата, както и финансирането на дейности по изготвяне и прилагане на 

национални стратегически документи за биологичното разнообразие и 

изпълнение на целите по различни тематични направления и плановете за 

действие към тях.  

Предвидените интервенции ще допринесат за изпълнение и на 

приоритетните действия в Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в 

областта на околната среда от 2019 г. – Доклад за България: приоритетно  да  

се  завърши  процесът  по определяне на специалните защитени зони и да се  

въведат  ясно  дефинирани  и  специфични  за защитените  зони  

природозащитни цели  и необходимите  природозащитни  мерки за всяко 

местообитание  и  всеки  вид  от  интерес  за Общността  във  всички  

защитени  зони  по Натура 2000; да  се  изградят  ефективни  структури  за 

управление  на  Натура 2000  с  подходящ административен и финансов 

капацитет. 

2 

Насърчаване на 

адаптирането към 

изменението на 

климата, на 

предотвратяването 

и управлението на 

риска. 

Изпълнение на препоръки от Националния доклад за България за 2019 г., 

съгласно които са необходими инвестиции в системата за управление на 

аварийни ситуации за предотвратяване и реагиране на бедствия, за 

ограничаване на риска от тях и приспособяване към изменението на 

климата. Изпълнение на мерки за превенция и управление на риска от 

наводнения, свлачища и надграждане на мерките от 2014-2020 г. с 

инвестиции, адресиращи засушавания, горски пожари, земетресения и 

други бедствия с природен характер съобразно разработените 

стратегически документи на национално ниво (Плана за управление на 

риска от бедствия – благоприятстващо условие за периода 2021-2027 г., 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие и Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 

2018-2030 г.). Планира се финансиране на мерки в подкрепа разработването 

на ПУРН  2028-2033 г. и инвестиции в мерки от плановете с цел изпълнение 

на ангажиментите по Директивата за наводненията 2007/60/ЕО. Фокусът е 

върху превенция на риска за живота и здравето на населението; надграждане 

на система за управление на водите в реално време чрез включване на 

допълнителни поречия, на съществуващи системи за управление на риска и 

за оповестяване с разширяване на техния обхват по отношение горски 

пожари, земетресения и други природни бедствия; изграждане на системи 

за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви обхват; 

продължаване инвестициите в подкрепа на подготовката на населението за 

реакция с цел намаляване риска от действия под афект. Подкрепа за мерки 

за преминаване от система за управление, насочена към реагирането при 

дадена ситуация, към по-цялостна система за предотвратяване и управление 

на риска от бедствия с цел насърчаване на адаптирането към изменението 

на климата. Ще се подпомага изпълнението на мерки за готовност, като 

фокусът е в контекста на активите за реагиране на Европейския резерв за 

гражданска защита. 

2 

Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването 

Изпълнение на препоръки от Националния доклад за България за 2019 г. и 

продължаване на усилията за постигане на съответствие с изискванията на 

Директива 2008/50/ЕО CAFE, като се надградят инвестициите от ОПОС 

2014-2020 г., адресиращи битовото отопление и транспорта като основни 

замърсители на въздуха. Инвестициите ще са съобразени с Националната 

програма за подобряване КАВ (2018-2024 г.) и ще допринесат за изпълнение 

на целите на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 

(2020 – 2030 г.), като ще се насърчават интервенции за постигане нормите 

на КАВ, а където е приложимо – и за запазване съответствието с тези норми. 

Целта е постигане нормите за КАВ по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2.5 съгласно 

изискванията на Директива 2008/50/ЕО и действащото национално 

законодателство. Изпълнението на мерките допълнително ще доведе до 

намаляване на емисиите на полициклични ароматни въглеводороди и ще 
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има принос за изпълнение на ангажиментите по отношение на емисиите на 

замърсители съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284. 

Финансирането ще бъде насочено към подкрепа за комбинирано прилагане 

на мерки, като ще се интервенира приоритетно в подмяната на отоплителни 

уреди на твърдо гориво. Целта е постигане на синергия на приноса от 

изпълнението на различни допълващи се дейности, в сравнение с програмен 

период 2014-2020 г., когато пилотния характер на инвестициите 

предопредели прилагането на подход „на парче“. Съгласно Националната 

програма за подобряване КАВ (2018-2024 г.) е необходимо „да се насърчи 

по-бързото внедряване на по-модерни и по-чисти превозни средства“. Тъй 

като транспортът заедно с битовото отопление са определени като 

основните източници на емисии, Националната програма за подобряване 

КАВ, както и Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 

(2020 – 2030 г.), идентифицират мерки, адресиращи замърсяването от този 

сектор. Съгласно последната, планираните мерки ще допринесат и за 

постигане на цели съгласно законодателството на ЕС (Пакет за чиста 

мобилност). Целта е постигане нормите за КАВ по показателите съгласно 

изискванията на Директива 2008/50/ЕО и действащото национално 

законодателство, по-специално ФПЧ и азотни оксиди. Инвестициите ще 

насърчават преминаването към по-екологосъобразен транспорт, вкл. 

осигуряване на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства. 

По отношение на обществения транспорт ще се съобразяват плановете за 

градска мобилност и разработените прединвестиционни проучвания, за да 

се гарантира приносът на програмата към инвестициите в мултимодална 

градска мобилност с цел осигуряване на допълняемост, синергия и цялостен 

подход при изпълнението на подобен тип мерки.  

Предвидените интервенции ще допринесат за изпълнение и на приоритетни 

действия в Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на 

околната среда от 2019 г. – Доклад за България: да се ускори намаляването 

на емисиите на азотни оксиди  (NOx)  и  на  концентрациите  на  азотен 

диоксид (NO2); да  се  ускори намаляването  на  емисиите  и концентрацията 

на прахови частици (ПЧ2,5 и ПЧ10). 

* Специални приоритети според ЕСФ + регламент 

 

За ЕФМДР: 

Таблица 1 A 

Цел на 

политиката  

Приоритет SWOT анализ (за всеки 

приоритет) 

 

Обосновка (резюме) 

  Силни страни 

 [10 000 за всеки приоритет]  

[20 000 за всеки приоритет] 

Слаби страни 

[10 000 за всеки приоритет] 

Възможности 

[10 000 за всеки приоритет] 

Заплахи 

[10 000 за всеки приоритет] 

Установяване на потребностите 

въз основа на SWOT анализ и при 
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отчитане на елементите, 

посочени в член 6, параграф 6 от 

Регламента за ЕФМДР 

[10 000 за всеки приоритет] 

2. Приоритети, различни от техническа помощ 

Позоваване: Член 17, параграф 2 и член 17, параграф 3, буква в) 

Таблица 1 Т: Структура на програмата* 

Идент

ифика

ционе

н код 

Наименование[

300] 

Технич

еска 

помощ 

Основа за 

изчисление 

Фонд Категория на 

подпомагания 

регион 

Избрана 

специфична цел  

1 Приоритет 1 

„Води“ 

Не  ЕФРР 
Преход 

СЦ1 
„Насърчаване на 

устойчивото 

управление на 

водите“ 

По-слабо 

развити региони 

Най-отдалечени 

и слабо населени 

региони 

СЦ 2 

2 Приоритет 2 

„Отпадъци“ 

 

Не  КФ НП СЦ1 

“Насърчаване на 

прехода към 

кръгова 

икономика” 

 

3 Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“ 

 

Не  КФ НП СЦ1 

„Засилване на 

биоразнообразие

то, “зелената” 

инфраструктура 

в градската 

среда, както и 

намаляване на 

замърсяването“ 

4 

Приоритет 

4„Риск и 

изменение на 

климата“ 

Не  

ЕФРР 

Преход СЦ 1 

„Насърчаване на 

адаптирането 

към изменението 

на климата, на 

предотвратяване

то и 

управлението на 

риска“ 

По-слабо 

развити региони 
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5 
Приоритет 

5„Въздух“ 

Не  

КФ  

СЦ 1 

„Засилване на 

биоразнообразие

то, “зелената” 

инфраструктура 

в градската 

среда, както и 

намаляване на 

замърсяването“ 

.. Специален 

приоритет на 

младежката 

заетост 

Не  ЕСФ+   

..  Специален 

приоритет 

относно 

специфичните за 

всяка държава 

препоръки 

Не  ЕСФ+   

.. Специален 

приоритет за 

иновативни 

действия 

Не  ЕСФ+  СЦ 8 

 Специален 

приоритет 

„Материални 

лишения“ 

Не  ЕСФ+  СЦ 9 

* Информацията в тази таблица ще служи като техническа основа за предварително попълване на други полета и 

таблици в образеца в електронен вид. Не е приложимо към ЕФМДР. 

2.1 Наименование на приоритета [300] (повтаря се за всеки приоритет) 

Приоритет 1 “Води“ 

Това е приоритет, насочен към съответните специфични за всяка държава препоръки 

Това е приоритет, насочен към младежката заетост 

Това е приоритет, насочен към иновативни дейности 

Това е приоритет, support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) of Article 4(1) 

of the ESF+ regulation] 

 This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of 

Article 4(1) of the ESF+ regulation8 

* Таблица, приложима за приоритетите на ЕСФ +. 

* * Ако е маркирано, преминете към раздел 2.1.2 

2.1.1. Специфична цел3  — повтаря се за всяка избрана специфична цел за приоритетите, 

различни от техническа помощ 

 
3 С изключение на специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, (xi) от Регламента за ЕСФ+ . 
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Специфична цел: “Насърчаване на устойчивото управление на водите” 

2.1.1.1 Намеса на фондове 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), i) iii) iiia) iv) v) vi); 

Съответни видове действия — член 17, параграф 3, буква г), подточка i) от Общия 

Регламент; Член 6 ал.(2) от Регламент за ЕСФ+: 

Текстово поле [8 000] 

Допустимите мерки са в изпълнение на Плановете за управление на речните басейни: 

- Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура въз основа на РПИП в 

съответствие с нормативната база, приоритетно в агломерации с над 10 000 екв.ж., а 

при наличен финансов ресурс и в агломерации с между 2 000 и 10 000 екв. ж.; 

- Разработване на стратегически документи в сектор „Води“ и за отрасъл „ВиК“, вкл. 

ПУРБ; 

- Мерки за оптимизиране или надграждане на мрежите за мониторинг на водите и на 

системата за мониторинг и оценка на качеството на водите; 

- Засилване капацитета за планиране, управление и изпълнение на задълженията в 

сектор „Води“ и отрасъл ВиК; 

- Мерки от ПУРБ за подобряване на състоянието на водите; опазване качеството на 

водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, вкл. установяване на зони 

за опазването им в района на съоръженията за водовземане, др. 

Допустими бенефициенти: ВиК дружества, Столична община, Български ВиК 

Холдинг ЕАД, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

структури на/в Министерство на околната среда и водите, структури на/в 

Министерство на здравеопазването. 

Основни целеви групи — член 17, параграф 3, буква г), подточка iii) от Общия 

Регламент: 

Текстово поле [1 000] 

Лица, със задължения съгласно Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и 

Закона за регулиране на канализационните и водоснабдителните услуги за изпълнение 

на допустимите дейности, и финансови посредници в случаите на предоставяне на 

финансови инструменти; населението в страната. 

Действия гарантиращи равенството, приобщаването и недискриминацията – чл. 17, 

ал. 3, (d) (iiia) от проекта на Общ Регламент 

Текстово поле [2 000]  

Опазването на околна среда и адаптацията към изменението на климата са 

хоризонтални политики, които са насочени към основна целева група – гражданите на 

България, без значение от техния пол, раса или етнос, религия или вероизповедание, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация. При планирането, оценката и 

изпълнението на мерките, които ще се подкрепят по този приоритет, ще се прилагат 

принципите на равенство, приобщаване и недискриминация. Приоритетът подкрепя 
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възможността за достъп до питейни води и за събиране, отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води.  

Представяне на специфични целеви територии, включително планираното използване 

на териториални инструменти — член 17, параграф 3, буква г), подточка iv) от ОР. 

Текстово поле [2 000] Мерки от приоритета могат да бъдат изпълнявани на териториално 

ниво чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на ниво NUTS 2 

район за планиране. 

Допустима е подкрепа за изграждане на Индустриални зони/паркове в случаите, в които 

необходимата ВиК инфраструктура е индентифицирана в разработено РПИП за 

обособената територия. 

Необходимостта от такъв тип подкрепа на местно и регионално ниво може да бъде 

идентифицирана в интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2. Проектите по ОПОС, допустими в рамките на подхода ИТИ, ще се 

реализират въз основа на интегрирани концепции, които следва да бъдат разработвани и 

изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни. Проектите 

по ОПОС ще се осъществяват координирано с проектите по другите оперативни 

програми, финансиращи съответната интегрирана концепция. 

Конкретно разграничение между оперативните програми и елиминиране на риска от 

двойно финансиране ще бъде осигурено на етап предварителен подбор на концепциите 

за ИТИ от Регионалните съвети за развитие. Демаркация ще бъде осигурена и на етап 

подбор на проектни предложения, реализиран от всеки УО преди подписване на 

договорите за предоставяне на БФП. 

Междурегионални, транс-гранични и транснационални видове действия — член 17, 

параграф 3, буква г), подточка v) от Общия Регламент(ОР): 

Текстово поле [2 000]НП 

Планирано използване на финансовите инструменти — член — 17, параграф 3, буква г), 

подточка vi) от ОР 

Текстово поле [1 000] Въз основа на резултати от извършена Предварителна оценка на 

ФИ за периода 2021-2027 г.  

2.1.1.2 Показатели 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), ii) 

Таблица 2: Показатели за крайни продукти 

Приоритет  Специфична 

цел  
Фонд Категория 

региони 

ID [5] Показател [255]  Мерна 

единица 

Етапна 

цел 

(2024 

г.) 

 

Целева 

стойност 

(2029 г.) 

 

 „Води“ ЕФРР Преход 
Нов или подобрен 

капацитет за 
екв. ж. 0 22 749 
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Насърчаване 

на 

устойчивото 

управление 

на водите 

По-

слабо 

развити 

региони 

RCO 

32 

пречистване на 

отпадъчни води 

 

 

Таблица 3: Показатели за резултатите 

Приор

итет  

Специфич

на цел  

Фон

д 

Катего

рия 

регион

и 

ID 

[5] 

Показате

л [255] 

Мерн

а 

един

ица 

Базова 

сценари

й или 

референ

тна 

стойнос

т 

Рефере

нтна 

година 

Целев

а 

стойн

ост 

(2029 

г.) 

 

Източн

ик на 

даннит

е [200] 

Комент

ари 

[200] 

 

„Води

“ 

Насърча

ване на 

устойчи

вото 

управле

ние на 

водите 

ЕФ

РР 

Прехо

д 

RC

R 

41 

Жители, 

свързан

и към 

подобре

ни 

системи 

за 

снабдяв

ане с 

вода 

 Лица 

0 2018 1 538 

594 

Подкре

пени 

проекти

, УО на 

ОПОС 

 

По-

слабо 

разви

ти 

регио

ни 

   

Прехо

д 

RC

R 

42 

Жители, 

свързан

и поне 

към 

системи 

за 

вторичн

о 

пречист

ване на 

отпадъч

ни води 

Лица 

0 2018 192 

454 

Подкре

пени 

проекти

, УО на 

ОПОС 

 

По-

слабо 

разви

ти 

регио

ни 

   

2.1.1.3 Индикативно разпределение на програмните средства (ЕС) в зависимост от 

вида на интервенцията (не се прилага за ЕФМДР) 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), vii) 

Таблица 4: Измерение 1 – Област на интервенция 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична 

цел 

Код  Сума (EUR) 
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1 „Води“ ЕФРР 

Преход 

Специфична 

цел: 

“Насърчаване 

на устойчивото 

управление на 

водите”  

 

040 

Управление 

на водите и 

опазване на 

водните 

ресурси 

(включително 

управление 

на речните 

басейни, 

специфични 

мерки за 

адаптиране 

към 

изменението 

на климата, 

повторна 

употреба, 

намаляване 

на течовете) 

 

По-слабо 

развити 

региони 

 

Преход 
041 Събиране 

и 

пречистване 

на отпадъчни 

води 

 

По-слабо 

развити 

региони 

 

 

Таблица 5: Измерение 2 – Форма на финансиране 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична 

цел 

Код  Сума (EUR) 

1 „Води“ ЕФРР 
Преход 

Специфична 

цел: 

“Насърчаване 

на устойчивото 

управление на 

водите”  

 

01 Безвъзмездни 

средства 

 

По-слабо 

развити 

региони 

 

Преход 02-05 Финансови 

инструменти – в 

зависимост от 

резултатите от 

Предварителната 

оценка на ФИ 

 

По-слабо 

развити 

региони 

 

 

Таблица 6: Измерение 3 – Териториален механизъм за изпълнение и териториална насоченост 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична 

цел 

Код  Сума (EUR) 

1 „Води“ ЕФРР 
Преход 

Специфична 

цел: 

17  
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По-слабо 

развити 

региони 

“Насърчаване 

на устойчивото 

управление на 

водите”  

 
48  

 

Таблица 7: Измерение 6 — Допълнителни тематични области във връзка с ЕСФ+ 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична 

цел 

Код  Сума (EUR) 

Неприложимо Неприложимо Неприложим

о 

Неприложим

о 

Неприложим

о 

Неприложим

о 

2.1.2 Специфична цел за преодоляване на материалните лишения 

Позоваване: Член 17, параграф 3; РОР 

Вид помощ 

Текстово поле [2 000 знака] 

Основни целеви групи 

Текстово поле [2 000 знака] 

Декриптиране на национални или регионални схеми за подпомагане 

Текстово поле [2 000 знака] 

Критерии за подбор на операциите4 

Текстово поле [4 000 знака] 

2.1 Наименование на приоритета [300] (повтаря се за всеки приоритет) 

Приоритет 2 „Отпадъци“ 

Това е приоритет, насочен към съответните специфични за всяка държава препоръки 

Това е приоритет, насочен към младежката заетост 

Това е приоритет, насочен към иновативни дейности 

Това е приоритет, насочен към ** support to the most deprived under the specific objective set out in point 

(xi) of Article 4(1) of the ESF+ regulation] 

This is a priority dedicated to support to the most deprived under thet specific objective set out in point (x) of 

Article 4(1) of the ESF+ regulation8 

* Таблица, приложима за приоритетите на ЕСФ +. 

* * Ако е маркирано, преминете към раздел 2.1.2 

 
4 Само за програми, ограничени до специфична цел, посочена в член 4, параграф 1,  (xi) буква в), точка vii)  

от регламента за ЕСФ + . 
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2.1.1. Специфична цел5— повтаря се за всяка избрана специфична цел на подпомагане 

за приоритетите, различни от техническа помощ 

Специфична цел: “Насърчаване на прехода към кръгова икономика” 

2.1.1.1 Намеса на фондове 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), i) iii) iiia) iv) v) vi) от ОР; 

Съответни видове действия — член 17, параграф 3, буква г), подточка i) от ОР; Член 6 

ал.(2) от Регламент за ЕСФ+: 

Текстово поле [8 000] 

Допустимите мерки съобразяват идентифицираните нужди в Националния план за 

управление на отпадъците: 

- Мерки за развитието на инфраструктурата, свързана с управлението на битовите 

отпадъци за постигане на целите за 2030 г. за рециклиране на отпадъците и намаляване 

на количествата на депонираните отпадъци; 

- Мерки за предотвратяване генерирането на отпадъци; 

- Мерки за подготовка за повторна употреба и поправка; 

- Мерки за рециклиране на отпадъците;  

- Изграждане, разширяване и/или надграждане на системата за разделно събиране на 

отпадъци;  

- Подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга на 

отпадъците и потоците от материали;  

- Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с 

устойчивото потребление, както и информационни и разяснителни кампании за 

заинтересованите страни и населението. 

Мерките са насочени към битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, 

биоотпадъци, в т.ч. хранителни отпадъци, строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване. 

Допустими бенефициенти: общини, юридически лица със стопанска цел, юридически 

лица с нестопанска цел, ПУДООС, ИАОС (за мерки за подобряване на базата от 

знания, мониторинга и повишаване на осведомеността и разяснителни кампании),  

НСОРБ (за мерки за подобряване базата от знания и повишаване осведомеността и 

разяснителни кампании за заинтересованите страни). 

Мерките ще се изпълняват в допълняемост и демаркация съгласно Националния план 

за управление на отпадъците за периода 2021-2027 г. и Стратегия и план за действие 

за преход към кръговата икономика на Република България за периода 2021 – 2027 г. 

Синергичен ефект на мерките в посока насърчаване прехода към кръгова икономика 

ще се постигне чрез осигуряване на допълняемост на подкрепата по ОПОС и ОПИК, 

 
5 С изключение на специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, (xi) буква в),  от регламента за ЕСФ+ 
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като се гарантира следната демаркацията: ОПОС – оползотворяващи организации и 

предприятия, които събират разделно, предварително третират и рециклират отпадъци 

(но не от собствено производство); ОПИК – търговски и производствени предприятия, 

вкл. такива, които рециклират отпадъци като част от производствения процес. 

 

Основни целеви групи — член 17, параграф 3, буква г), подточка iii): 

Текстово поле [1 000] Населението на Република България, бизнеса, общини 

Действия гарантиращи равенството, приобщаването и недискриминацията – чл. 17, 

ал. 3, т. d) (iiia) от ОР 

Текстово поле [2 000]  

Опазването на околна среда и адаптацията към изменението на климата са 

хоризонтални политики, които са насочени към основна целева група – гражданите на 

България, без значение от техния пол, раса или етнос, религия или вероизповедание, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация. При планирането, оценката и 

изпълнението на мерките, които ще се подкрепят по този приоритет, ще  се прилагат 

принципите на равенство, приобщаване и недискриминация. Приоритетът подкрепя 

насърчаване прехода към кръгова икономика, намаляване дела на генерираните и 

депонирани отпадъци, увеличаване на дела на отпадъците, които се рециклират и др.  

Представяне на специфични целеви територии, включително планираното използване 

на териториални инструменти — член 17, параграф 3, буква г), подточка iv) от ОР 

Текстово поле [2 000]  

Мерки от приоритета могат да бъдат изпълнявани на териториално ниво чрез подхода за 

интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на ниво NUTS 2 район за планиране. По 

предварителна оценка на УО на ОПОС като приложима е идентифицирана възможна 

мярка за осигуряване на разделно събиране и рециклиране на битови, масово 

разпространени и строителни отпадъци в индустриални зони (при доказана 

необходимост, без производствени и опасни отпадъци). 

Необходимостта от такъв тип подкрепа на местно и регионално ниво може да бъде 

идентифицирана в интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2. Проектите по ОПОС, допустими в рамките на подхода ИТИ, ще се 

реализират въз основа на интегрирани концепции, които следва да бъдат разработвани и 

изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни. Проектите 

по ОПОС ще се осъществяват координирано с проектите по другите оперативни 

програми, финансиращи съответната интегрирана концепция. 

Конкретно разграничение между оперативните програми и елиминиране на риска от 

двойно финансиране ще бъде осигурено на етап предварителен подбор на концепциите 

за ИТИ от Регионалните съвети за развитие. Демаркация ще бъде осигурена и на етап 

подбор на проектни предложения, реализиран от всеки УО преди подписване на 

договорите за предоставяне на БФП. 

Междурегионални, транс-гранични и транснационални видове действия — член 17, 

параграф 3, буква г), подточка v) от ОР: 
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Текстово поле [2 000] Неприложимо 

Планирано използване на финансовите инструменти — член — 17, параграф 3, буква г), 

подточка vi) 

Текстово поле [1 000] Въз основа на резултати от извършена Предварителна оценка на 

ФИ за периода 2021-2027 г. 

2.1.1.2 Показатели 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), ii) 

Таблица 2: Показатели за крайни продукти 

Приоритет  Специфична 

цел  

Фонд Категория 

региони 

ID [5] Показател [255]  Мерна 

единица 

Етапна 

цел 

(2024 

г.) 

 

Целева 

стойност 

(2029 г.) 

 

Приоритет 

2 

„Отпадъци“ 

 

 

Насърчаване 

на прехода 

към кръгова 

икономика 

КФ  

RCO 

34 

Допълнителен 

капацитет за 

рециклиране на 

отпадъци 

т/година 0 177 000 

RCO 

107 

Инвестиции в 

съоръжения за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

евро 0 15 000 000 

 

Таблица 3: Показатели за резултатите 

Приорите

т  

Специф

ична цел  

Фо

нд 

Катего

рия 

регион

и 

ID 

[5] 

Показател 

[255] 

Мерн

а 

един

ица 

Базова 

сценари

й или 

рефере

нтна 

стойнос

т 

Рефере

нтна 

година 

Целев

а 

стойн

ост 

(2029 

г.) 

 

Източн

ик на 

даннит

е [200] 

Комент

ари 

[200] 

Приори

тет 2 

„Отпад

ъци“ 

 

 

К

Ф 

 

 

RC

R 

10

3 

Разделно 

събрани 

отпадъц

и 

 

 

т/год. 

0 2021 170 

000 
Подкре

пени 

проекти

, УО на 

ОПОС 
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RC

R 

47 

Рецикли

рани 

отпадъц

и 

т/год. 

0 2021 170 

000 
Подкре

пени 

проекти

, УО на 

ОПОС 

 

2.1.1.3 Индикативно разпределение на програмните средства (ЕС) в зависимост от 

вида на интервенцията (не се прилага за ЕФМДР) 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), vii) 

Таблица 4: Измерение 1 – Област на интервенция 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична 

цел 

Код  Сума (EUR) 

2 Отпадъци КФ  

“Насърчаване 

на прехода към 

кръгова 

икономика” 

042 Управление 

на битови 

отпадъци 

превантивни 

мерки, мерки за 

минимизиране, 

сортиране и 

рециклиране 

 

 

043 Управление 

на битови 

отпадъци 

механично-

биологична 

обработка, 

термична 

обработка 

 

 

Таблица 5: Измерение 2 – Форма на финансиране 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична 

цел 

Код  Сума (EUR) 

2 Отпадъци КФ  
 “Насърчаване 

на прехода към 

01 Безвъзмездни 

средства 
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кръгова 

икономика” 
02-05 

Финансови 

инструменти – в 

зависимост от 

резултатите от 

Предварителната 

оценка на ФИ 

 

 

Таблица 6: Измерение 3 – Териториален механизъм за изпълнение и териториална насоченост 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична 

цел 

Код  Сума (EUR) 

2 Отпадъци КФ  

 “Насърчаване 

на прехода към 

кръгова 

икономика” 

17  

48  

 

Таблица 7: Измерение 6 — Допълнителни тематични области във връзка с ЕСФ+ 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична 

цел 

Код  Сума (EUR) 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

2.1.2 Специфична цел за преодоляване на материалните лишения 

Позоваване: Член 17, параграф 3; РОР 

Вид помощ 

Текстово поле [2 000 знака] 

Основни целеви групи 

Текстово поле [2 000 знака] 

Декриптиране на национални или регионални схеми за подпомагане 

Текстово поле [2 000 знака] 

Критерии за подбор на операциите6 

Текстово поле [4 000 знака] 

 
6 Само за програми, ограничени до специфична цел, посочена в член 4, параграф 1, буква в), точка vii) от 

регламента за ЕСФ + . 
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2.1 Наименование на приоритета [300] (повтаря се за всеки приоритет) 

Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ 

Това е приоритет, насочен към съответните специфични за всяка държава препоръки 

Това е приоритет, насочен към младежката заетост 

Това е приоритет, насочен към иновативни дейности 

Това е приоритет, насочен към ** support to the most deprived under the specific objective set out in point 

(xi) of Article 4(1) of the ESF+ regulation] 

This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of 

Article 4(1) of the ESF+ regulation8 

* Таблица, приложима за приоритетите на ЕСФ +. 

* * Ако е маркирано, преминете към раздел 2.1.2 

2.1.1. Специфична цел7  — повтаря се за всяка избрана специфична цел на подпомагане 

за приоритетите, различни от техническа помощ 

Специфична цел: “Засилване на биоразнообразието, “зелената” инфраструктура в 

градската среда, както и намаляване на замърсяването” 

2.1.1.1 Намеса на фондове 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), i) iii) iiia) iv) v) vi) от ОР; 

Съответни видове действия — член 17, параграф 3, буква г), подточка i) от ОР: 

Текстово поле [8 000] 

Допустими са мерки за изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от 

европейското природозащитно законодателство, описани в стратегически и планови 

документи на европейско и национално ниво: 

- Мерки, свързани с развитие на мрежата Натура 2000 – обезпечаване на органите за 

управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво (включително 

техническо обезпечаване и изграждане на капацитет (обучения), подготовка на 

териториални планове за управление на защитени зони, обмяна на опит и добри 

практики, вкл. по отношение на управлението и мониторинга); 

- Мерки, насочени към подобряване на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове (вкл. птици), предмет на опазване в мрежата Натура 2000 (вкл. 

подобряване знанията за тях) – мерки от Националната приоритетна рамка за действие 

за Натура 2000, мерки от планове за управление на защитени зони, мерки от планове 

за действие за защитени видове; 

- Мерки за опазване/ възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното 

разнообразие с фокус върху подобряване на екосистемите и екосистемните услуги и 

осигуряване свързаността на мрежата Натура 2000 – изпълнение на мерки от Стратегия 

за биологичното разнообразие в Република България и Национален план за опазване и 

 
7 С изключение на специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, буква в), точка vii) от регламента за 

ЕСФ + . 
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устойчиво ползване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020 – 2024 

г.“, мерки от планове за управление на защитени територии, мерки от НПРД за 

изграждане на синя и зелена инфраструктура извън Натура 2000;  

- Мерки за изграждане на капацитет на звената, вкл. обучения, отговорни за 

управлението и за прилагането на политиките по биологично разнообразие и по 

управление на Натура 2000. 

Допустими бенефициенти: Структури за управление на Натура 2000, структури на/в 

МОСВ, структури на/в МЗХГ, Агенция „Пътна инфраструктура“ (за мерки, свързани с 

фрагментация на местообитания по съществуваща републиканска пътна мрежа), 

юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти; висши училища. 

Допълняемост на мерките в рамките на приоритета ще се осигури чрез изпълнението 

на мерките, заложени в Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000. 

Рамката идентифицира всички допустими мерки, както и източниците за тяхното 

финансиране – оперативни програми, национален бюджет, програма LIFE и др., като 

по този начин се гарантира както синергичния ефект по отношение подобряване 

природозащитния статус на видове и типове природни местообитания, така и 

осигуряването на демаркация по отношение отделните предвидени мерки. 

Основни целеви групи — член 17, параграф 3, буква г), подточка iii)от ОР: 

Текстово поле [1 000] Населението на Република България 

Действия гарантиращи равенството, приобщаването и недискриминацията – чл. 17, 

ал. 3, т. d) (iiia) от ОР 

Текстово поле [2 000]  

Опазването на околна среда и адаптацията към изменението на климата са 

хоризонтални политики, които са насочени към основна целева група – гражданите на 

България, без значение от техния пол, раса или етнос, религия или вероизповедание, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация. При планирането, оценката и 

изпълнението на мерките, които ще се подкрепят по този приоритет, ще  се прилагат 

принципите на равенство, приобщаване и недискриминация. Приоритетът подкрепя 

мерки, насочени към опазване на екосистемите и присъщото им биологично 

разнообразие. 

Представяне на специфични целеви територии, включително планираното използване 

на териториални инструменти — член 17, параграф 3, буква г), подточка iv) от ОР: 

Текстово поле [2 000]  

Мерки от приоритета могат да бъдат изпълнявани на териториално ниво чрез подхода за 

интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на ниво NUTS 2 район за планиране. По 

предварителна оценка на УО на ОПОС като приложими са идентифицирани 

консервационни мерки, фокусирани върху видове и местообитания в неблагоприятно-

незадоволително и неблагоприятно-лошо природозащитно състояние. 

Необходимостта от такъв тип подкрепа на местно и регионално ниво може да бъде 

идентифицирана в интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2. Проектите по ОПОС, допустими в рамките на подхода ИТИ, ще се 

реализират въз основа на интегрирани концепции, които следва да бъдат разработвани и 
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изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни. Проектите 

по ОПОС ще се осъществяват координирано с проектите по другите оперативни 

програми, финансиращи съответната интегрирана концепция. 

Конкретно разграничение между оперативните програми и елиминиране на риска от 

двойно финансиране ще бъде осигурено на етап предварителен подбор на концепциите 

за ИТИ от Регионалните съвети за развитие. Демаркация ще бъде осигурена и на етап 

подбор на проектни предложения, реализиран от всеки УО преди подписване на 

договорите за предоставяне на БФП. 

Междурегионални, транс-гранични и транснационални видове действия — член 17, 

параграф 3, буква г), подточка v) от ОР: 

Текстово поле [2 000] Неприложимо 

Планирано използване на финансовите инструменти — член — 17, параграф 3, буква г), 

подточка vi)от ОР: 

Текстово поле [1 000] Въз основа на резултати от извършена Предварителна оценка на 

ФИ за периода 2021-2027 г. 

2.1.1.2 Показатели 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), ii) 

Таблица 2: Показатели за крайни продукти 

Приоритет  Специфична цел  Фон

д 

Категори

я региони 

ID 

[5] 

Показател [255]  Мерна 

единиц

а 

Етапн

а цел 

(2024 

г.) 

 

Целева 

стойност 

(2029 г.) 

 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие

“ 

“Засилване на 

биоразнообразиет

о, “зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и 

намаляване на 

замърсяването” 

КФ 

 

RC

O 37 

Площ на 

защитените 

зони по 

„Натура 

2000“, 

обхванати от 

мерки за 

опазване и 

възстановяван

е 

 

ха 0 Ще се 

определ

и на база 

анализа 

от 

НПРД 

проекта 

на 

НПРД 
 

 

 

Таблица 3: Показатели за резултатите 
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Приорите

т  

Специфична 

цел  

Фо

нд 

Катег

ория 

регио

ни 

ID [5] Показа

тел 

[255] 

Мер

на 

един

ица 

Базова 

сценар

ий или 

рефере

нтна 

стойно

ст 

Рефере

нтна 

година 

Целе

ва 

стой

ност 

(2029 

г.) 

 

Източ

ник на 

даннит

е [200] 

Комен

тари 

[200] 

Приорит

ет 3 

„Биолог

ично 

разнообр

азие“ 

“Засилване 

на 

биоразнооб

разието, 

“зелената” 

инфраструк

тура в 

градската 

среда, както 

и 

намаляване 

на 

замърсяване

то” 

КФ Н/П Специф

ичен за 
програ

мата 

индика

тор 

Видове

, 
подкре

пени с 

цел 
постига

не на 

по-
добра 

степен 

на 
съхран

еност 

Бр. 0 2021 Ще се 

опред
ели 

на 

база 
анали

за от 

НПР
Д 

проек

та на 
НПР

Д 

Подкре

пени 

проект

и, УО 

на 

ОПОС 

 

 

   Н?П Специф
ичен за 

програ

мата 
индика

тор 

Типове 
хабитат

и, 

подкре
пени с 

цел 

постига
не на 

по-

добра 
степен 

на 

съхран

еност 

Бр. 0 2021 Ще се 
опред

ели 

на 
база 

анали

за от 
НПР

Д 

проек
та на 

НПР

Д 

Подкре

пени 

проект

и, УО 

на 

ОПОС 

 

 

2.1.1.3 Индикативно разпределение на програмните средства (ЕС) в зависимост от 

вида на интервенцията (не се прилага за ЕФМДР) 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), vii) 

Таблица 4: Измерение 1 – Област на интервенция 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична цел Код  Сума (EUR) 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“ 

 

КФ 

 “Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването” 

049 Опазване, 

възстановяване и 

устойчиво 

използване на 

зони по „Натура 

2000“  

 

 

 
050 Опазване 

на природата и 
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биологичното 

разнообразие, 

екологосъобразна 

инфраструктура 

 

Таблица 5: Измерение 2 – Форма на финансиране 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична цел Код  Сума (EUR) 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“ 

 

КФ  

“Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването” 

01 Безвъзмездни 

средства 

 

02-05 Финансови 

инструменти – в 

зависимост от 

резултатите от 

Предварителната 

оценка на ФИ 

 

 

Таблица 6: Измерение 3 – Териториален механизъм за изпълнение и териториална насоченост 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична цел Код  Сума (EUR) 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“ 

 

КФ 

 

“Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването” 

17  

48 

 

Таблица 7: Измерение 6 — Допълнителни тематични области във връзка с ЕСФ+ 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична 

цел 

Код  Сума (EUR) 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

2.1.2 Специфична цел за преодоляване на материалните лишения 
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Позоваване: Член 17, параграф 3; РОР 

Вид помощ 

Текстово поле [2 000 знака] 

Основни целеви групи 

Текстово поле [2 000 знака] 

Декриптиране на национални или регионални схеми за подпомагане 

Текстово поле [2 000 знака] 

Критерии за подбор на операциите8 

Текстово поле [4 000 знака] 

2.1 Наименование на приоритета [300] (повтаря се за всеки приоритет) 

Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ 

Това е приоритет, насочен към съответните специфични за всяка държава препоръки 

Това е приоритет, насочен към младежката заетост 

Това е приоритет, насочен към иновативни дейности 

Това е приоритет, насочен към support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) 

of Article 4(1) of the ESF+ regulation] 

This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of Article 

4(1) of the ESF+ regulation8 

* Таблица, приложима за приоритетите на ЕСФ +. 

* * Ако е маркирано, преминете към раздел 2.1.2 

2.1.1. Специфична цел9  — повтаря се за всяка избрана специфична цел на 

подпомагане за приоритетите, различни от техническа помощ 

 Специфична цел: “Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, на 

предотвратяването и управлението на риска”. 

2.1.1.1 Намеса на фондове 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), i) iii) iiia) iv) v) vi) от ОР; 

Съответни видове действия — член 17, параграф 3, буква г), подточка i) от ОР: 

Текстово поле [8 000] 

Във връзка с идентифицирания разширен обхват на заплахите от природни бедствия и 

стратегическите цели на национално ниво, допустими са следните мерки: 

 
8 Само за програми, ограничени до специфична цел, посочена в член 4, параграф 1, буква в), точка vii) от 

регламента за ЕСФ + . 
9 С изключение на специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, буква в), точка vii) от регламента за 

ЕСФ + . 
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- Мерки за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване (в т.ч. 

екологосъобразна инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със сива 

инфраструктура); 

- Анализи на риска и прилагане на мерки за превенция и защита при процеси, свързани 

с движение на земни маси – свлачища, срутища, ерозии, абразии и пр. (в т.ч. 

екологосъобразна инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със сива 

инфраструктура), вкл. такива по републиканска пътна мрежа, идентифицирани като 

заплаха по отношение безопасността на движение на населението по пътищата; 

- Проучвания и анализи, насочени към обследване на последиците от измението на 

климата и отражението им върху водните ресурси на територията на страната; 

- Мерки за превенция и управление на риска от горски пожари; 

- Мерки за управление на риска от природни бедствия и за превенция на риска за живота 

и здравето на населението (в т.ч. повишаване на готовността на населението и силите за 

реагиране в случай на наводнения, пожари и земетресения) - фокус към изграждането 

на капацитет за действия на отговорните органи и на населението при природни 

бедствия в съответствие със стратегическите цели по отношение създаването на 

устойчивост към измението на климата  и повишаването на степента на информираност 

на населението за посочените бедствия.   

- Изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на съществуващи системи за 

предупреждение, наблюдение, докладване; прогнозиране и сигнализиране; 

разработване на цифрови модели и анализи и прогнози във връзка с климатичните 

изменения; 

- Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с изготвяне на ПУРН за периода 2028-

2033 г.; 

- Повишаване капацитета на отговорните звена по отношение на политиките, свързани 

с превенция и управление на риска и политиките по изменение на климата; повишаване 

информираността; обучителни и информационно-образователни мерки за формиране, 

прилагане и изпълнение на целите на тези политики. 

Допустими бенефициенти: общини, областни администрации, Агенция „Пътна 

инфраструктура“, МРРБ, структури на/в МОСВ, НИМХ (за прогнози, анализи, модели 

във връзка с климатичните изменения; и обучителни дейности), ГДПБЗН-МВР. 

Основни целеви групи — член 17, параграф 3, буква г), подточка iii): 

Текстово поле [1 000] Населението на Република България, сили за реагиране, 

структурите на Единната спасителна система, доброволци. 

Действия гарантиращи равенството, приобщаването и недискриминацията – чл. 17, 

ал. 3, т. (d), (iiia) от ОР 

Текстово поле [2 000]  
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Опазването на околна среда и адаптацията към изменението на климата са 

хоризонтални политики, които са насочени към основна целева група – гражданите на 

България, без значение от техния пол, раса или етнос, религия или вероизповедание, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация. При планирането, оценката и 

изпълнението на мерките, които ще се подкрепят по този приоритет, ще  се прилагат 

принципите на равенство, приобщаване и недискриминация. Приоритетът подкрепя 

превенцията и управлението на риска от бедствия с природен характер, насочени към 

защита живота и здравето на всички граждани на Република България и опазване на 

имуществото.  

Представяне на специфични целеви територии, включително планираното използване 

на териториални инструменти — член 17, параграф 3, буква г), подточка iv) 

Текстово поле [2 000] Мерки от приоритета могат да бъдат изпълнявани на териториално 

ниво чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на ниво NUTS 2 

район за планиране. По предварителна оценка на УО на ОПОС, като приложими са 

идентифицирани мерки за превенция и управление на риска от наводнения (в т.ч. 

екологосъобразна инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със сива 

инфраструктура), както и по отношение на свлачища в урбанизирани територии. 

Необходимостта от такъв тип подкрепа на местно и регионално ниво може да бъде 

идентифицирана в интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2. Проектите по ОПОС, допустими в рамките на подхода ИТИ, ще се 

реализират въз основа на интегрирани концепции, които следва да бъдат разработвани и 

изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни. Проектите 

по ОПОС ще се осъществяват координирано с проектите по другите оперативни 

програми, финансиращи съответната интегрирана концепция. 

Конкретно разграничение между оперативните програми и елиминиране на риска от 

двойно финансиране ще бъде осигурено на етап предварителен подбор на концепциите 

за ИТИ от Регионалните съвети за развитие. Демаркация ще бъде осигурена и на етап 

подбор на проектни предложения, реализиран от всеки УО преди подписване на 

договорите за предоставяне на БФП. 

Междурегионални, транс-гранични и транснационални видове действия — член 17, 

параграф 3, буква г), подточка v) от ОР: 

Текстово поле [2 000] Територията на Република България  

Планирано използване на финансовите инструменти — член — 17, параграф 3, буква г), 

подточка vi) от ОР 

Текстово поле [1 000] Въз основа на резултати от извършена Предварителна оценка на 

ФИ за периода 2021-2027 г. 

2.1.1.2 Показатели 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), ii) 

Таблица 2: Показатели за крайни продукти 
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Приоритет  Специфична цел  Фонд Категори

я региони 

ID 

[5] 

Показател [255]  Мерна 

единиц

а 

Етапн

а цел 

(2024 

г.) 

 

Целева 

стойнос

т (2029 

г.) 

 

Приорите

т 4 „Риск 

и 

изменени

е на 

климата“ 

 

“Насърчаване на 

адаптирането 

към изменението 

на климата, на 

предотвратяване

то и 

управлението на 

риска”. 

ЕФР

Р 

Преход 

RC

O 

24  

Инвестиции в 

нови или 

усъвършенствани 

системи за 

наблюдение на 

бедствия, за 

готовност и за 

предупреждение 

и реагиране 

Евро 

 

 

0 28 000 

000 

По-

слабо 

развити 

региони 

Преход RC

O 

28 

 Зони, обхванати 

от мерки за 

защита срещу 

горски пожари 

ха 0 343 700 

По-

слабо 

развити 

региони 

Преход 

RC

O 

106 

Новопостроени 

или 

консолидирани 

съоръжения за 

защита от 

свлачища 

 

ха 

 

0 230 

По-

слабо 

развити 

региони 

Преход 
RC

O 

27 

Изготвяне на 

национални 

/регионални/мест

ни стратегии за 

приспособяване 

към изменението 

на климата   

бр. 0 5 

По-

слабо 

развити 

региони 

 

Таблица 3: Показатели за резултатите 

Приори

тет  

Специфична 

цел  

Фон

д 

Катего

рия 

регион

и 

ID 

[5] 

Показат

ел [255] 

Мер

на 

един

ица 

Базова 

сценар

ий или 

рефере

нтна 

стойно

ст 

Рефере

нтна 

година 

Целе

ва 

стойн

ост 

(2029 

г.) 

 

Източн

ик на 

даннит

е [200] 

Комен

тари 

[200] 
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Приор

итет 4 

„Риск 

и 

измене

ние на 

климат

а“ 

 

“Насърчава

не на 

адаптиранет

о към 

изменениет

о на 

климата, на 

предотвратя

ването и 

управление

то на 

риска”. 

 

ЕФ

РР 

Прех

од 

R

C

R 

35 

Жител

и, 

които 

се 

ползват 

от 

мерки 

за 

защита 

от 

наводн

ения 

 

 

 

лица 

0 2019 3 550 

000 

Подкре

пени 

проекти

, УО на 

ОПОС 

 

По-

слабо 

разви

ти 

регио

ни 

Прех

од 

R

C

R 

36 

Жител

и, 

които 

се 

ползват 

от 

мерки 

за 

защита 

от 

горски 

пожари 

 

 

 

лица 

0 2019 264 

500 
Подкре

пени 

проекти

, УО на 

ОПОС 

 

По-

слабо 

разви

ти 

регио

ни 

Прех

од 

R

C

R 

96 

Жител

и, 

които 

се 

ползват 

от 

мерки 

за 

защита 

срещу 

несвър

зани с 

климат

а 

природ

ни 

рисков

е и 

рисков

е, 

свърза

ни с 

дейнос

ти на 

човека 

лица 0 2019 150 

000 

Подкре

пени 

проекти

, УО на 

ОПОС 

 

По-

слабо 

разви

ти 

регио

ни 

2.1.1.3 Индикативно разпределение на програмните средства (ЕС) в зависимост от 

вида на интервенцията (не се прилага за ЕФМДР) 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), vii) 
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Таблица 4: Измерение 1 – Област на интервенция 

Приоритет 

№ 

Фонд Категория 

региони 

Специфична цел Код  Сума (EUR) 

Приоритет 4 

„Риск и 

изменение на 

климата“ 

 

ЕФРР 

Преход 

“Насърчаване на 

адаптирането към 

изменението на 

климата, на 

предотвратяването 

и управлението на 

риска”. 

 

035 Мерки за 

адаптиране към 

изменението на 

климата и 

превенция и 

управление на 

рискове, свързани 

с климата: 

наводнения (в 

това число за 

повишаване на 

информираността, 

гражданска 

защита и системи 

и инфраструктура 

за управление на 

бедствия) 

 

По-слабо 

развити 

региони 

Преход 

036 Мерки за 

адаптиране към 

изменението на 

климата и 

превенция и 

управление на 

рискове, свързани 

с климата: пожари 

(в това число за 

повишаване на 

информираността, 

гражданска 

защита и системи 

и инфраструктура 

за управление на 

бедствия) 

 

По-слабо 

развити 

региони 

Преход 

037 Мерки за 

адаптиране към 

изменението на 

климата и 

превенция и 

управление на 

рискове, свързани 

с климата: Други, 

напр. бури и суша 

(в това число за 

повишаване на 

информираността, 

гражданска 

защита и системи 

и инфраструктура 

 

По-слабо 

развити 

региони 
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за управление на 

бедствия) 

 

Таблица 5: Измерение 2 – Форма на финансиране 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична цел Код  Сума (EUR) 

Приоритет 4 

„Риск и 

изменение на 

климата“ 

 

ЕФРР Преход “Насърчаване на 

адаптирането към 

изменението на 

климата, на 

предотвратяването 

и управлението на 

риска”. 

 

01 Безвъзмездни 

средства 

 

По-слабо 

развити 

региони 

Преход 
02-05 Финансови 

инструменти – в 

зависимост от 

резултатите от 

Предварителната 

оценка на ФИ 

 

По-слабо 

развити 

региони 

Таблица 6: Измерение 3 – Териториален механизъм за изпълнение и териториална насоченост 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична цел Код  Сума (EUR) 

Приоритет 4 

„Риск и 

изменение на 

климата“ 

 

ЕФРР 

Преход 

“Насърчаване на 

адаптирането към 

изменението на 

климата, на 

предотвратяването 

и управлението на 

риска”. 

 

17  

По-слабо 

развити 

региони 
48  

 

Таблица 7: Измерение 6 — Допълнителни тематични области във връзка с ЕСФ+ 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична 

цел 

Код  Сума (EUR) 

Неприложимо Неприложимо Неприложим

о 

Неприложим

о 

Неприложим

о 

Неприложим

о 

2.1.2 Специфична цел за преодоляване на материалните лишения 

Позоваване: Член 17, параграф 3; РОР 

Вид помощ 

Текстово поле [2 000 знака] 

Основни целеви групи 
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Текстово поле [2 000 знака] 

Декриптиране на национални или регионални схеми за подпомагане 

Текстово поле [2 000 знака] 

Критерии за подбор на операциите10 

Текстово поле [4 000 знака] 

2.1 Наименование на приоритета [300] (повтаря се за всеки приоритет) 

Приоритет 5 „Въздух“ 

Това е приоритет, насочен към съответните специфични за всяка държава препоръки 

Това е приоритет, насочен към младежката заетост 

Това е приоритет, насочен към иновативни дейности 

Това е приоритет, насочен към support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) 

of Article 4(1) of the ESF+ regulation] 

This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of 

Article 4(1) of the ESF+ regulation8 

* Таблица, приложима за приоритетите на ЕСФ +. 

* * Ако е маркирано, преминете към раздел 2.1.2 

2.1.1. Специфична цел11— повтаря се за всяка избрана специфична цел на подпомагане 

за приоритетите, различни от техническа помощ 

Специфична цел: „Засилване на биоразнообразието, “зелената” инфраструктура в 

градската среда, както и намаляване на замърсяването“  

2.1.1.1 Намеса на фондове 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), i) iii) iiia) iv) v) vi) от ОР; 

Съответни видове действия — член 17, параграф 3, буква г), подточка i) от ОР: 

Текстово поле [8 000] 

- Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото  отопление – поетапна 

подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво, въвеждане на зони с ниски емисии, 

разширяване мрежата за централно топлоснабдяване;  

- Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта – насърчаване на 

електромобилността чрез изграждане на инфраструктура за екологосъобразни 

превозни средства, насърчаване поетапната подмяна на остарелия автомобилен парк с 

електрически автомобили, въвеждане на зони с ниски емисии; 

- Мерки за подобряване мониторинга на КАВ, вкл. за надграждане на Националната 

системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време и на 

 
10 Само за програми, ограничени до специфична цел, посочена в член 4, параграф 1, буква в), точка vii) от 

регламента за ЕСФ + . 
11 С изключение на специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, буква в), точка vii) от регламента за 

ЕСФ + . 
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информационната система за докладване на данни за качеството на атмосферния 

въздух; 

- Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“; 

- Разработване/актуализация на стратегически/ програмни/ планови/ аналитични 

документи във връзка с качеството на атмосферния въздух, прогнозиране, моделиране;  

- Обучителни и информационно-образователни мерки. 

Фокусът на интервенциите ще бъде към общините с нарушено качество на въздуха. 

Мерките за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото  отопление ще имат 

синергичен ефект с мерките за енергийната ефективност на сградния фонд по ОПРР. 

От една страна подменените топлоуреди/системи за отопление ще допринесат пряко 

за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд като цяло, а от друга – 

подобрената енергийна ефективност на сградния фонд ще доведе до по-нисък разход 

на енергия, което има принос за намаляване на емисиите на замърсители на въздуха. 

Мерките за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта осигуряват 

допълняемост с предвидените мерки по ОПРР при съблюдаване на демаркация с 

интервенциите за устойчива градска мобилност. Чрез изпълнението на „Зелени мерки 

в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“ ще се осигури допълняемост 

към мерките за зелена инфраструктура в градовете, заложени по ОПРР, като фокусът 

по ОПОС е върху качество на въздуха чрез инвестиции в растителни видове, с най-

висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на 

въздуха по естествен път. Допустими бенефициенти: общини, Изпълнителна агенция 

„Околна среда“, Национален доверителен екофонд, юридически лица със стопанска 

цел, Агенция „Пътна инфраструктура“, Национален институт по метеорология и 

хидрология (за обучителни и образователни мерки, мерки, свързани с разработване на 

прогнози, модели, аналитични документи, свързани с КАВ). 

Основни целеви групи — член 17, параграф 3, буква г), подточка iii) от ОР: 

Текстово поле [1 000] Населението на Република България 

Действия гарантиращи равенството, приобщаването и недискриминацията – чл. 17, 

ал. 3, т. (d)(iiia) от ОР 

Текстово поле [2 000]  

Опазването на околна среда и адаптацията към изменението на климата са 

хоризонтални политики, които са насочени към основна целева група – гражданите на 

България, без значение от техния пол, раса или етнос, религия или вероизповедание, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация. При планирането, оценката и 

изпълнението на мерките, които ще се подкрепят по този приоритет, ще се прилагат 

принципите на равенство, приобщаване и недискриминация. Приоритетът подкрепя 

инвестиции в подобряване чистотата на атмосферния въздух с цел опазване здравето 

на всички граждани в Република България. 

Представяне та Специфични целеви територии, включително планираното използване 

на териториални инструменти — член 17, параграф 3, буква г), подточка iv) от ОР 

Текстово поле [2 000]  
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Мерки от приоритета могат да бъдат изпълнявани на териториално ниво чрез подхода за 

интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на ниво NUTS 2 район за планиране. По 

предварителна оценка на УО на ОПОС като приложими са идентифицирани зелени 

мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“ на територията на  

общини с нарушено КАВ, в допълняемост и демаркация с мерки, финансирани по ОПРР. 

Допустима е подкрепа за мерки, адресиращи източници на замърсяване на въздуха, и за 

общини, в които нормите на замърсителите се измерват чрез други методи извън рамките 

на Националната система за мониторинг на въздуха, за постигане на нормите за КАВ. 

Необходимостта от такъв тип подкрепа на местно и регионално ниво може да бъде 

идентифицирана в интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2. Проектите по ОПОС, допустими в рамките на подхода ИТИ, ще се 

реализират въз основа на интегрирани концепции, които следва да бъдат разработвани и 

изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни. Проектите 

по ОПОС ще се осъществяват координирано с проектите по другите оперативни 

програми, финансиращи съответната интегрирана концепция.  

Конкретно разграничение между оперативните програми и елиминиране на риска от 

двойно финансиране ще бъде осигурено на етап предварителен подбор на концепциите 

за ИТИ от Регионалните съвети за развитие. Демаркация ще бъде осигурена и на етап 

подбор на проектни предложения, реализиран от всеки УО преди подписване на 

договорите за предоставяне на БФП. 

Междурегионални, транс-гранично и транснационални видове действия — член 17, 

параграф 3, буква г), подточка v): 

Текстово поле [2 000] Неприложимо 

Планирано използване на финансовите инструменти — член — 17, параграф 3, буква г), 

подточка vi) от ОР 

Текстово поле [1 000] Въз основа на резултати от извършена Предварителна оценка на 

ФИ за периода 2021-2027 г.. 

2.1.1.2 Показатели 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), ii) 

Таблица 2: Показатели за крайни продукти 

Приоритет  Специфична цел  Фон

д 

Категор

ия 

региони 

ID [5] Показател [255]  Мерна 

единица 

Етапн

а цел 

(2024 

г.) 

 

Целева 

стойно

ст (2029 

г.) 

 

Приорит

ет 5 

„Въздух“ 

 

„Засилване на 

биоразнообразие

то, “зелената” 

инфраструктура 

в градската 

среда, както и 

КФ 

 

RCO 36 Зелена 

инфраструкту

ра, 

подкрепена за 

други нужди 

извън 

ха 6 66 
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намаляване на 

замърсяването“ 

изменение на 

климата  

КФ 

 

Специфич

ен за 

програмат

а 

индикатор 

Жилища с 

подменени 

отоплителни 

устройства на 

твърдо гориво 

брой 0 120 000 

КФ 

 

RCO 59 Инфраструкту

ра за 

алтернативни 

горива 

(пунктове за 

зареждане) 

пунктов

е за 

зарежда

не 

0 120 

 

Таблица 3: Показатели за резултатите 

Приори

тет  

Специфична 

цел  

Фо

нд 

Катего

рия 

регион

и 

ID 

[5] 

Показат

ел [255] 

Мер

на 

един

ица 

Базова 

сценар

ий или 

рефере

нтна 

стойно

ст 

Рефере

нтна 

година 

Целе

ва 

стойн

ост 

(2029 

г.) 

 

Източн

ик на 

даннит

е [200] 

Комен

тари 

[200] 

Приор

итет 5 

„Възду

х“ 

 

„Засилване 

на 

биоразнообр

азието, 

“зелената” 

инфраструкт

ура в 

градската 

среда, както 

и 

намаляване 

на 

замърсяване

то“ 

К

Ф 

 

RC

R 

50 

Жител

и, 

които 

се 

ползва

т от 

мерки 

по 

отнош

ение на 

качест

вото на 

въздух

а 

лица 0 2021   3 
919 

800 

Подкре

пени 

проекти

, УО на 

ОПОС 

 

2.1.1.3 Индикативно разпределение на програмните средства (ЕС) в зависимост от 

вида на интервенцията (не се прилага за ЕФМДР) 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква г), vii) 

Таблица 4: Измерение 1 – Област на интервенция 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична цел Код  Сума (EUR) 
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Приоритет 5 

„Въздух“ 

 

КФ 

 

„Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването“; 

048 Мерки за 

намаляване на шума 

и за качеството на 

въздуха 

 

 

Насърчаване на 

устойчива 

мултимодална 

градска мобилност 

077 Инфраструктура 

за алтернативни 

горива 

 

 

Таблица 5: Измерение 2 – Форма на финансиране 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична цел Код  Сума (EUR) 

Приоритет 5 

„Въздух“ 

 

КФ 

 

„Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването“ 

01 Безвъзмездни 

средства 

 

02-05 Финансови 

инструменти – в 

зависимост от 

резултатите от 

Предварителната 

оценка на ФИ 

 

 

Таблица 6: Измерение 3 – Териториален механизъм за изпълнение и териториална насоченост 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична цел Код  Сума (EUR) 

Приоритет 5 

„Въздух“ 

 

КФ 

 

„Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването“ 

17  

48 

 

Таблица 7: Измерение 6 — Допълнителни тематични области във връзка с ЕСФ+ 

Приоритет № Фонд Категория 

региони 

Специфична 

цел 

Код  Сума (EUR) 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 
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2.1.2 Специфична цел за преодоляване на материалните лишения 

Позоваване: Член 17, параграф 3; РОР 

Вид помощ 

Текстово поле [2 000 знака] 

Основни целеви групи 

Текстово поле [2 000 знака] 

Декриптиране на национални или регионални схеми за подпомагане 

Текстово поле [2 000 знака] 

Критерии за подбор на операциите12 

Текстово поле [4 000 знака] 

2.T. Приоритет за техническа помощ съгласно чл. 30, ал. 4  

2.B.1 Priority for technical assistance pursuant to Article 30(4) – repeated for each TA priority 

Reference: Article 17(3)(e bis) CPR; 

2.B.1.1.Намеса на фондовете/Intervention from the Funds 

The related types of actions – Article 17(3)(e)bis(i) CPR 

Текстово поле [8 000] 

Приоритетна ос „Техническа помощ“ през програмен период 2014-2020 г. подкрепя 

програмирането, управлението, изпълнението, мониторинга и контрола по дейностите 

на Програмата, както и работата на Комитета за наблюдение. Осигурена е подкрепа за 

изграждане на висока експертна компетентност на служителите на УО, съобразно 

спецификата на изпълняваните дейности. Подпомага се разработването на 

методологически документи в сектор „околна среда“, провеждане на проучвания, 

анализи, изследвания и оценки, необходими за изпълнението на Програмата, както и 

на информационни кампании и мероприятия за осигуряване на прозрачност и 

публичност за ОПОС 2014-2020 г. Осигурена е практическа подкрепа за 

бенефициентите на програмата по всички приоритетни оси за представяне на 

възможностите за финансиране и успешно реализиране на подадените проектни 

предложения. 

Приоритетът през 2021-2027 г. ще подкрепя успешното изпълнение на ОПОС 2021-

2027 г., чрез  подпомагане планирането, изпълнението, мониторинга, контрола и 

оценката на програмата, популяризирането й, включително приноса на фондовете, 

както и повишаване на  административния капацитет. Предвид повишаващите се 

изисквания и променящите се потребности по отношение на професионалните 

качества и умения на структурите, ангажирани с ЕСИФ, ще бъдат приложени мерки за 

надграждане и развитие на административния капацитет на УО и КН. Целенасочената 

 
12 Само за програми, ограничени до специфична цел, посочена в член 4, параграф 1, буква в), точка vii) от 

регламента за ЕСФ + . 
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подкрепа за бенефициентите/кандидат бенефициентите и техните партньори ще 

продължи в допълняемост и демаркация с мерки, финансирани по ОПРЧР/ОПДУ. 

Повишаването на капацитета и мотивацията на служителите на УО на ОПОС ще бъде 

съобразено с функционалните задължения на отделите и индивидуалните потребности 

за професионално развитие на служителите на УО, съобразно приоритетите и целите 

по ОПОС след 2020 г. 

Реализацията на този приоритет ще цели постигане на следните специфични цели: 

Специфична цел 1: Осигуряване на правилното и ефективно управление и 

администриране на ОП „Околна среда 2021-2027 г. 

Специфична цел 2: Осигуряване на информация, прозрачност и комуникация и 

надграждане на капацитета на кандидатите за подготовка и управление на проекти 

по програмата. 

Индикативни дейности в подкрепа на планирането, изпълнението, мониторинга, 

контрола и оценката на програмата (СЦ 1): 

- логистично и техническо обезпечаване на изпълнението на ОПОС, вкл.  работата на 

КН; 

- осигуряване на материалната база, техническото оборудване и информационните 

системи за управлението на ОПОС; 

- подкрепа на процесите на оценка и подбор на проекти (организация на оценителни 

комисии,  наемане на външни експерти, и др.), независими оценки на проекти; 

- подкрепа за наблюдение, финансовия контрол и одит, както и оценка на риска, мерки 

за борба с измами, нередности, анти-корупция; 

- осигуряване на външна експертиза, вкл. и подготовка на експертни доклади, анализи, 

проучвания, изследвания и оценки (вкл. план за оценка), свързани с управлението на 

ОПОС 2021-2027 г., както  и за приключването на ОПОС 2014-2020 г. и за 

подготовката на следващия програмен период 2028+ 

- финансиране на разходите за възнаграждения на необходимите човешки ресурси, 

ангажирани изключително с изпълнението на стриктно посочени задачи за 

управлението, изпълнението, мониторинга, оценката, осигуряването на информация и 

публичност и контрол на ОПОС, в съответствие с националното законодателство или 

разработените правила (вкл. осигурителни и здравни вноски и всички други 

съпътстващи ги разходи съгласно законодателството);  

- участие в и организиране на обучения, както и събития, за служителите на УО, 

членове на КН и на служители от стуктурата на МОСВ и други структури, 

подпомагащи работата на УО (работни срещи, заседания, конференции, семинари, 

обмен на опит и добри практики и др.); 

- други дейности, свързани с обезпечаване изпълнението на ОПОС. 

Очаквани резултати: Постигане на ефективно и ефикасно  управление на ОПОС в 

съответствие с принципа за  разумно финансово управление, както и с европейското и 

националното законодателство. Успешното изпълнение на програмата е в пряка 

зависимост от  квалификацията и мотивацията на служителите на УО, както и от 
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правилното функциониране на Комитета за наблюдение и качествения принос на  

дирекциите от специализираната администрация на МОСВ. 

Индикативни дейности в подкрепа на публичността и повишаване на  

административния капацитет (СЦ 2): 

- изпълнение на мерките заложени в Комуникационния план на ОПОС 2021-2027 г. и 

изпълнение на изискванията за прозрачност на изпълнението на фондовете и 

комуникация на програмите, заложени в Общия Регламент.  

- организиране на публични събития; изработка и разпространение на рекламно-

информационни материали; работа с представителите нса средствата за масово 

осведомяване; разработване и разпространение на аудио-визуални формати; външна 

реклама; комуникация чрез социалните медии; комуникация със заинтересованите 

страни; разработване и провеждане на комуникационни кампании, придобиване на 

лицензионни и авторски права, провеждане на социологически проучвания и др.  

- организиране на практически семинари, обучения, информационни дни и др. за 

потенциални бенефициенти и бенефициенти и техните партньори по проекти, 

финансирани от ОПОС; 

- предоставяне на методическа помощ под формата на типови документи, наръчници 

и писмени указания за кандидатите и бенефициентите, относно изискванията за 

подготовка на проекти по ОПОС и последващо устойчиво управление на придобитите 

активи/резултати, получени по програмата; 

- други дейности, свързани с изпълнение на мерките за прозрачност и комуникация.  

Очаквани резултати: Осигуряване на прозрачност при изпълнението на ОПОС,  

популяризирането й, както и широка информираност за приноса на ЕСИФ; 

Насърчаване кандидатстването за финансиране по програмата; Надграждане и 

укрепване и/или повишаване на капацитета на бенефициентите и техните партньори 

за изпълнение проекти и по-нататъшна правилна експлоатация и поддръжка на 

придобитите активи. 

Бенефициент по приоритета е УО на ОПОС 2021-2027 г. – Главна дирекция 

„Оперативна програма Околна среда“.  

Основни целеви групи - член 17, параграф 3, (e)bis(iii) от ОР 

Текстово поле [1 000]  

Широка общественост, представители на средствата за масово осведомяване, 

партньори в рамките на ТРГ и КН; потенциални бенефициенти, бенефициенти и 

техните партньори; заинтересовани страни, администрация, отговорна за формиране и 

прилагане на политиките по околна среда и изменение на климата; УО на програмата. 

 

2.B.1.2. Показатели / Indicators 

Показатели за крайни продукти с междинни стойности и цели / Output indicators with the 

corresponding milestones and targets 

Reference: Article 17(3)(e)bis(ii) CPR 
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Таблица 2: Показатели за крайни продукти 
Приоритет  Специфична цел  Фонд Категория 

региони 

ID 

[5] 

Показател [255]  Мерна 

единица Етапна 

цел 

(2024 

г.) 

Целева 

стойност 

(2029 г.) 

 

ТП Осигуряване на 

правилното и 
ефективно 

управление и 

администриране 
на ОП „Околна 

среда 2021-2027 г. 

   Обучения за служители на 

УО с цел повишаване на 
административния 

капацитет 

 брой 75 200 

     Служители  на УО, 
финансирани от ЕФРР и 

КФ  

лица 115 118 

     Извършени 
вътрешни/външни оценки 

по програмата 

брой 1 4 

ТП 

 

 

Осигуряване на 

информация, 

публичност и 

надграждане на 
капацитета на 

кандидатите за 

подготовка и 
управление на 

проекти по 

програмата 

   Информационни кампании Брой 3 7 

   Обучени служители на 

бенефициенти/потенциални 

бенефициенти/партньори с 
цел повишаване 

административния 

капацитет 

лица 200 800 

 

2.B.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention  

Позоваване:  Член 17, параграф 3, буква д); Член 29, член 30, член 31, член 89, РОР 

Описание на техническата помощ по фиксирани плащания — член 30 

Текстово поле [5 000]  

Описание на техническата помощ по плащанията, които не са свързани с разходи — 

член 31 

Текстово поле [3 000]  

Reference Article 17(3)(e)bis(iv) CPR 

 

Таблица 9: Измерение 5 — Допълнителни тематични области във връзка с ЕСФ+ 

Table 8: Dimension 1 – intervention field  

Приоритет 

№ 

Фонд Категория 

региони 

Код  Сума (EUR) 

   140 Информация и комуникация  

   141 Подготовка, изпълнение, 

мониторинг и контрол 

 

   142 Оценка и проучвания, набиране на 

данни 

 

   143 Укрепване на капацитета на 

органите, бенефициентите и 

съответните партньори на държавите-

членки   
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Приоритет 

№ 

Фонд Категория 

региони 

Код  Сума (EUR) 

   неприложимо  

 

3. Финансов план 

Позоваване:  Член 17, параграф 3, буква e), i)- iii); Член 106, параграфи 1—3, член 10; 

Член 21; РОР  

3.А Прехвърляния и принос13 

Позоваване: Член 10; Член 21; РОР 

Изменение на програма, свързано с член 10, РОР (принос към Invest EU) 

Изменение на програмата, свързано с член 21, РОР (прехвърляния към инструменти при пряко или 

непряко управление между фондовете със споделено управление) 

 

Таблица 15: Принос към InvestEU * 

 Категория 

региони 

Компонент 

1 

Компонент 

2 

Компонент 

3 

Компонент 

4 

Компонент 

5 

сума 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)) 

ЕФРР По-силно 

развити 

региони 

      

По-слабо 

развити 

региони 

      

Преход       

Най-
отдалечени 

региони и 

северни 
слабо 

населени 

региони 

      

ЕСФ+ По-силно 

развити 

региони 

      

По-слабо 

развити 

региони 

      

Преход       

Най-

отдалечени 

региони 

      

 
13 Приложимо само за внасяне на изменения в програмите, в съответствие с член 10 и член 21, РОР. 
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КФ        

ЕФМДР        

Общо        

* Кумулативни суми на целия принос по време на програмния период. 

Таблица 16: Прехвърляния към инструменти при пряко или косвено управление*  

Фонд Категор

ия 

региони 

Инструме

нт 1 

Инструме

нт 2 

Инструме

нт 3 

Инструме

нт 4 

Инструме

нт 5 

Сума за 

прехвърляне 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e) 

ЕФРР По-силно 

развити 

региони 

      

Преход       

По-слабо 
развити 

региони 

      

Най-

отдалечен
и региони 

и северни 

слабо 
населени 

региони 

      

ЕСФ+ По-силно 
развити 

региони 

      

Преход       

По-слабо 

развити 

региони 

      

Най-

отдалечен

и региони 

      

КФ        

ЕФМД

Р 

       

Общо        

* Кумулативни суми на всички прехвърляния през програмния период. 

(The text field was added to reflect Article 21(3) that requires a justification) 

Text field [3 500] (justification)  
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Таблица 17: Прехвърляния между фондове със съвместно управление * 

 ЕФРР ЕСФ+ КФ ЕФМДР Фонд 

„Убежище и 

миграция“ 

ФВС ИУГВ Общо  

По-

силно 

развити 
региони 

Преход По-слабо 

развити 

региони 

Най-

отдалечени 

региони и 
северни слабо 

населени 

региони 

По-

силно 

развити 
региони 

Преход По-слабо 

развити 

региони 

Най-

отдалечени 

региони 

ЕФРР По-силно 
развити 

региони 

              

Преход               

По-слабо 
развити 

региони 

              

Най-

отдалечени 
региони и 

северни слабо 

населени 

региони 

              

ЕСФ+ По-силно 

развити 

региони 

              

Преход                

По-слабо 
развити 

региони 

              

Най-
отдалечени 

региони  

              

КФ                

ЕФМДР                

Общо                
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* Кумулативни суми на всички прехвърляния през програмния период. 

 

(The text field was added to reflect Article 21(3) that requires a justification) 

 

Text field [3500] (justification)  

 

3.1 Финансови бюджетни кредити по година 

Позоваване:  Член 17, параграф 3, буква е), i) от ОР 

Таблица 10: Финансови бюджетни кредити по година 

Фонд Категория 

региони 

2021 2022 2023 2024 2025   Общо  

Financial 

appropriation 

without 

flexibility 

amount 

Flexibility 

amount 

Financial 

appropriation 

without 

flexibility 

amount 

Flexibility 

amount 

ЕФРР По-слабо 

развити 

региони 

          

По-силно 

развити 

региони 

          

Преход           

Най-

отдалечени 

региони и 
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северни 

слабо 

населени 

региони 

Общо            

ЕСФ+ По-слабо 

развити 

региони 

          

По-силно 

развити 

региони 

          

Преход           

Най-

отдалечени 

региони 

          

Общо             

Кохезионен 

фонд 

Не е 

приложимо 

          

ЕФМДР Не е 

приложимо 

          

Общо             
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3.2 Общо финансови бюджетни кредити по фонд и национално съфинансиране 

Позоваване:  Член 17 параграф 3, буква е), точка ii), член 17, параграф 6 и член 30 от ОР 

За целта, свързана с растежа и заетостта,за програми using technical assistance in accordance with Article 30(4) in accordance with the 

choice made in part 4 bis of the Partnership Agreement. 

Table 11: Total financial allocations by fund and national contribution 

Цели на 

политикат

а 

№ или ТП 

Приорите

т 

Основа за 

изчисляване 

на 

подпомаганет

о от ЕС (общо 

или публично) 

Фонд Категория 

региони* 

 

Прино

с на ЕС 

Breakdown of Union 

contribution 

Национале

н принос 

 

(b)=(c)+(d) 

Ориентировъчн

о разпределение 

на националното 

участие 

Общо Процент на 

съфинансиран

е 

 публичн

о  

частн

о  

    (a)= 

(g)+(h) 

EU 
contributio

n less the 

flexibility 

amount 

(g) 

Flexibilit

y amount 

(h) 

 (c) (d) (e)=(a)+(b)*

* 

(f)=(a)/(e)** 

 Приоритет 1 публично/общо ЕФРР По-силно 

развити 

региони  

        

Преход  

 

        

По-слабо 

развити 

региони 

        

Специално 
разпределен
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и средства за 

най-

отдалечените 
региони или 

северните 

слабо 
населени 

региони 

 Приоритет 2  ЕСФ+ По-слабо 
развити 

региони 

        

По-силно 
развити 

региони 

        

Преход         

Най-
отдалечени 

региони 

        

 Приоритет 3  КФ          

Техническа 

помощ 

Приоритет 4, 
съгласно 

чл.30, 

параграф 4  

 ЕФРР или 
ЕСФ+ или 

КФ 

         

 Приоритет 4, 
ТП, съгласно 

чл. 32 

 

 ЕФРР или 
ЕСФ+ или 

КФ 

         

Общо ЕФРР 

 

  По-силно 

развити 

региони 

        

  Преход         
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  По-слабо 

развити 

региони 

        

  Специално 

разпределен

и средства за 
най-

отдалечените 

региони или 
северните 

слабо 

населени 

региони 

        

Общо ЕСФ+ 

 

  По-силно 

развити 

региони 

        

  Преход         

  По-слабо 

развити 

региони 

        

  Най-

отдалечени 

региони 

        

Общо КФ  Не е 

приложим

о 

         

Всичко            

* За ЕФРР: по-слабо развитите региони, регионите в преход, по-силно развитите региони и, когато е приложимо, специални разпределени средства за най-отдалечените и северните слабо населени региони. 

За ЕСФ+: по-слабо развитите региони, регионите в преход, по-силно развитите региони и, когато е приложимо, допълнителни разпределени средства за най-отдалечените и северните слабо населени 

региони. За КФ — не е приложимо Що се отнася до техническата помощ, прилагането на категориите региони зависи от избора на фонд. 

** Където е приложимо за всички категории региони. 
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For the Investment for Jobs and Growth goal: programmes using technical assistance according to Article 30(5) in accordance with the choice made 
in part 4 bis of the Partnership Agreement. 

 

Table 11: Total financial allocations by fund and national contribution  

Policy 

objective No 

or TA  

Priority  Basis for 

calculation 

EU support 

(total or 

public)  

Fund  Category of 

region*  

Union 

contribution  

 
(a)=(b)+(c)+(i)  

Breakdown 

of Union 

contribution  

National 

contribution  

 

(d)=(e)+(f) 

Indicative 

breakdown 

of national 

contribution  

Total  

 

(g)=(a)+(d)** 

Co-financing 

rate  

 

(h)=(a)/(g)** 

      publi
c  

 

(e) 

privat
e  
 
(f) 

(g)=(a)+(d)*

* 
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За ЕФМДР: 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква e), iii) 

Таблица 11 A 

Приоритет Вид на областта 

на подпомагане 
(номенклатура, 

посочена в 

Регламента за 

ЕФМДР) 

Основа за 

изчисление 

на 

подпомагането 

от ЕС 

Принос на ЕС Национален 

публичен 

принос 

Общо Процент на 

съфинансиране 

Приоритет 1 1.1 Публично     

1.2 Публично     

1.3 Публично     

1.4 Публично     

1.5 Публично     

Приоритет 2 2.1 Публично     

Приоритет 3 3.1 Публично     

Приоритет 4 4.1 Публично     

Техническа 

помощ 

5.1 Публично     

4. Благоприятстващи условия 

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква з) 

Таблица 12: Благоприятстващи условия 

Благоприятс

тващи 

условия 

Фо

нд 

Специфичн

а цел 

(не е 

приложимо 

за ЕФМДР) 

Изпълнение 

на 

благоприятств

ащите условия 

Критерии  Изпълн

ение на 

критери

ите 

Позоване 

на 

съответн

ата 

документ

ация  

Обосновка  

   Да/Не Критерий 1 Да/Не [500] [1 000] 

Актуализиран

о планиране за 

необходимите 

инвестициив 

секторите на 

водите и на 

отпадъчните 

води 

ЕФ

РР 

Насърчаване 

на 

устойчиво 

управление 

на водите 

Не 
За всеки 

един, или за 

двата 

сектора, 

налице е 

национален 

инвестицион

ен план, 

който 

включва: 

Не  По т.1. и 2. 

Подготовка 

на 

актуализир

ана оценка 

за 

изпълнение 

на 

Директива 

91/271/ЕИ

О и 
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1. Оценка на 

текущото 

състояние на 

прилагането 

на 

Директивата 

за 

пречистванет

о на 

градските 

отпадъчни 

води 

(ДПГОВ) 

91/271/ЕИО 

[и на 

преработени

я текст на 

Директивата 

за питейната 

вода (ДПВ) 

98/83/ЕО] 

 

2. 

Определянет

о и 

планирането 

на 

публичните 

инвестиции, 

включително 

индикативна 

финансова 

оценка 

а. Изисква се 

изпълнение 

на 

Директивата 

за 

пречистванет

о на 

градските 

отпадъчни 

води, 

включително 

определяне 

на 

приоритетит

е във връзка с 

големината 

на 

агломерации

те, както и 

въздействиет

о върху 

околната 

среда, като се 

представя 

разпределен

Директива 

на 

98/83/ЕО, 

в.т.ч.  на 

изисквания

та за 

изменение 

на 

директиват

а.  

По т. 3. 

Актуализац

ия на 

оценката на 

необходим

ите 

инвестиции 

за 

реконструк

ция на 

съществува

щата ВиК 

инфраструк

тура.  

По т. 4. 

Подготовка 

на анализ за 

потенциалн

ите 

източници 

и начини за 

публично 

финансира

не.  

 

Срок: 

06.2020  
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ието на 

инвестициит

е по 

агломерации 

на отпадъчни 

води. 

b. Изисква се 

за 

изпълнение 

на 

Директивата 

относно 

питейната 

вода 

(98/83/ЕО)  

c. [Изисква 

се, за да 

може да се 

отговори на 

нуждите, 

произтичащи 

от 

предложения 

преработен 

текст 

(COM(2017)

753 final), по-

специално 

във връзка с 

преразгледан

ите 

качествени 

параметри, 

описани 

подробно в 

приложение 

I] 

3. Оценка на 

инвестициит

е, 

необходими 

за 

обновяване 

на 

съществуващ

ата 

инфраструкт

ура за 

водоснабдяв

ане и 

отпадъчни 

води, 

включително 

мрежи, 

в зависимост 

от тяхната 

възраст и 
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амортизацио

нни планове. 

4..Посочване 

на 

потенциални

те източници 

на публично 

финансиране

, когато са 

необходими 

в допълнение 

към 

потребителс

ките такси 

Актуализиран

и планове за 

Управление 

на отпадъците 

ЕФ

РР 

Насърчаване 

на прехода 

към кръгова 

икономика 

Не Налице са 

план 

(планове) за 

управление 

на 

отпадъците в 

съответствие 

с член 28 от 

Директива 

2008/98/ЕО, 

изменена с 

Директива 

(ЕС) 

2018/851/EU, 

обхващащи 

цялата 

територия на 

държавата 

членка, 

които 

включват: 

1. Анализ на 

ситуацията с 

управлениет

о на 

отпадъците в 

съответната 

географска 

единица, 

включително 

по 

отношение 

на вида, 

количествот

о и 

източника на 

генериранит

е отпадъци, и 

оценка на 

бъдещото им 

развитие, 

Не  
Разработва

не и 

приемане 

на 

Национале

н план 

управление 

на 

отпадъците 

за периода 

2021-2028 

г., 

включител

но: 

По т. 1 - 

Анализ на 

ситуацията 

с 

управление

то на 

отпадъците

; 

По т. 2 – 

Изготвяне 

на оценка 

на 

съществува

щите схеми 

за събиране 

на 
отпадъци; 

По т. 3 и т. 

4 - 

Подготовка 

на оценка 

на 

недостига 

на 

инвестиции 

и 

информаци

я за 
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като се взема 

предвид 

очакваното 

въздействие 

на мерките, 

предвидени в 

програмата 

за 

предотвратяв

ане на 

образуването 

на отпадъци, 

разработена 

в 

съответствие 

с член 29 от 

Директива 

2008/98/ЕО, 

изменена с 

Директива 

2018/xx/EU; 

2. Оценка на 

съществуващ

ите схеми за 

събиране на 

отпадъци, 

включително 

съответното 

материално и 

териториалн

о покритие 

на 

разделното 

събиране, и 

мерки за 

подобряване 

на неговото 

функционир

ане, както и 

нуждата от 

нови схеми 

за събиране; 

3. Оценка на 

недостига на 

инвестиции, 

обосноваващ

а 

необходимос

тта от 

закриване на 

съществуващ

и отпадни 

инсталации и 

допълнителн

а или 

модернизира

на 

бъдещите 

обекти за 

третиране 

на 

отпадъци. 

 

Срок – м. 

12.2020  
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инфраструкт

ура за 

управление 

на отпадъци, 

с 

информация 

за наличните 

източници на 

приходи, 

необходими 

за посрещане 

на разходите 

за 

експлоатаци

я и 

поддръжка  

4. нформация 

за това как 

ще се 

определят 

бъдещите 

местоположе

ния на 

обектите, 

както и за 

капацитета 

на бъдещите 

инсталации 

за третиране 

на отпадъци. 

Ефективната 

рамка за 

управление 

на риска от 

бедствия 

ЕФ

РР 

Насърчаване 

на 

приспособяв

ането към 

изменението 

на климата, 

управление 

на риска и 

устойчивост 

на бедствия 

Не 
Ефективната 

рамка за 

управление 

на риска от 

бедствия: 

1. Описание 

на основните 

рискове, 

оценени в 

съответствие 

с 

разпоредбит

е на член 6, 

буква а) от 

Решение № 

1313/2013/Е

С, с 

отразяване 

на текущия и 

развиващ се 

рисков 

профил. 

Оценката на 

свързаните с 

климата 

рискове се 

основава на 

Не  
Изготвяне 

и приемане 

на 

Национале

н план за 

управление 

на риска от 

бедствия, 

включител

но: 

По т. 1 - 

Разработва

не на 

методологи

я за оценка 

на риска; 

събиране 

на данни за 

щетите и 

загубите от 

възникнали 

бедствия и 

идентифиц

иране на 

опасностит

е и 

рисковете 
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прогнози и 

сценарии за 

изменението 

на климата; 

2. Описание 

на мерките за 

превенция, 

готовност и 

реагиране 

при 

бедствия, 

насочени 

към 

идентифици

раните 

основни 

рискове. 

Мерките се 

степенуват 

по важност в 

зависимост 

от рисковете 

и 

икономическ

ото им 

въздействие, 

пропуски по 

отношение 

на 

капацитета, 

ефективност

та и 

ефикасностт

а, като се 

вземат под 

внимание 

възможни 

алтернативи. 

3. 

Информация 

относно 

финансовите 

средства и 

механизми, 

които са 
налични за 

покриване на 

разходите за 

експлоатаци

я и 

поддръжка, 

свързани с 

превенция, 

готовност и 

реагиране. 

на 

националн

о ниво; 

По т. 2 - 

Разработва

не на 

Националн

а програма 

за 

намаляване 

на риска от 

бедствия; 

По т. 3 - 

Осигуряван

е на 

механизми 

за 

финансово 

обезпечава

не на 

дейностите 

по 

превенция, 

готовност и 

реагиране. 

 

Срок т.1-3 – 

12.2020 
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5. Органи, които отговарят за програмата  

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква й) Член 65, член 78, РОР 

Таблица 13: Органи, които отговарят за програмата 

Органи, които 

отговарят за програмата  

Наименование на 

институцията [500] 

Име на лицето за 

контакт [200] 

 

Електронна поща [200] 

Управляващ орган    

Одитен орган    

Орган, който получава 

плащания от Комисията 

   

Reference: 4th subparagraph of Article 17(3) CPR 

The repartition of the reimbursed amounts for technical assistance pursuant to Article 30(5) if 

more bodies are identified to receive payments from the Commission 

6. Партньорство  

Позоваване: Член 17, параграф 3, буква ж) от ОР 

Текстово поле [10 000]  

Спецификата на ОП „Околна среда“ и нейните основни приоритетни направления 

изискват партньорство с широк кръг организации на национално ниво. Партньорството 

се гарантира чрез Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на ОПОС 2021-2027 

г. съгл. разпоредбите на чл. 7 от ПМС 142/2019 г. Опитът от двата програмни периода 

2007-2013 г. и 2014-2020 г. показва ключовото значение на партньорството на ниво ЕК 

за ефективното управление и изпълнение на програмата.  

През август 2019 г. е сформирана вътрешноведомствена работна група (ВВРГ) със задача 

да подготви необходимите анализи, които да послужат за основа на работата на ТРГ за 

разработване на ОПОС 2021-2027 г. В състава на ВВРГ са включени представители на 

специализираните дирекции на МОСВ, отговорни за формиране политиките по околна 

среда и изменение на климата, които се планират като обект на подпомагане в рамките 

на ОПОС 2021-2027. За целите на ВВРГ е подготвен първи работен вариант на програма, 

на базата на който е разработен първият проект на ОПОС. Работният вариант включва 

стратегия за приноса на програмата към целите на политиката/тематичните цели, 

определени за програмен период 2021-2027 г., като същата е изготвена въз основа на 

анализ на ангажиментите на страната по отношение Европейското и национално 

законодателство по околна среда и изменение на климата; анализ на настоящата 

ситуация; изводи от минал опит; предизвикателства за административния капацитет и 

управлението и стъпва на основата на релевантни национални документи (планове, 

програми и стратегии), както и документи на ниво ЕС. Изготвена е още обосновка на 

избраните цели на политиката/тематичните цели, приоритетите на оперативната 

програма, вкл. специфичните цели на всеки приоритет. 
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През октомври 2019 г. е проведена среща на ВВРГ, в рамките на която са обсъдени 

основните параметри на програмен период 2021–2027 г., ангажиментите на всеки ресор, 

сроковете и начина на работа на ВВРГ. В резултат от дейноста на тази работна група са 

изготвени всички документи, необходими за изготвяне на първи проект на оперативната 

програма.  

Като следваща стъпка, УО на ОПОС инициира сформиране ТРГ за разработване ОПОС 

2021-2027 г., в изпълнение на чл. 7, ал. 1 от ПМС 142/07.06.2019 г. и със състав в 

съответствие с разпоредбите на чл. 7 ал. 4 от Постановлението. Представителство в 

състава на ТРГ имат: Централното координационно звено (ЦКЗ); сертифициращите и 

одитните органи по програмите за програмния период 2014–2020 г.; определените от 

Министерски съвет водещи ведомства за разработването на програмите; ведомствата, 

отговорни за политиките в сектора; регионалните съвети за развитие; представителните 

организации на работодателите и на работниците; национално представителните 

организации на и за хора с увреждания, НСОРБ, НСИ, представители на академичната 

общност; Фонд на фондовете и др. За да се осигури представителство на юридически 

лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза в областите, съгл. чл. 7 ал. 4, т. 14 

от ПМС 142/07.06.2019 г., на 24.9.2019 г. е публикувана съответната покана. Подадени 

са заявления от съответните представители на НПО сектора, като поради липса на зявка 

за участие от страна на организации, работещи в сферата на социалното включване и 

интегрирането на маргинализираните групи, е извършено повторно публикуване на 

покана (на 21.10.2019 г.), което да осигури тяхното представителство. 

Съставът на раборната група е съгласуван на национално ниво с ЦКЗ. Подготвено е 

първото ѝ заседание и същото е проведено на 9.1.2020 г. По време на заседанието са 

представени и подложени на обсъждане изготвените от ВВРГ документи и изискванията, 

които следва да се съблюдават при разработване на Програмата и общия контекст на 

дейността на ТРГ. На база получените по време на заседанието коментари и 

предложения, е актуализиран проектът на ОПОС 2021-2027 г., като същият е изпратен 

до членовете на работната група за последващи коментари и предложения с удължен 

срок за разглеждане от 15 работни дни. 

След анализи и съобразяване на получените материали, на 11.3.2020 г. актуализиран 

проект на ОПОС 2021-2027 г. е повторно изпратен до членовете на ТРГ за преглед и 

предложения, като получените по него приложими коментари са отразени в настоящия 

документ.  

Съблюдавайки принципа за партньорство и приемственост, съставът на Тематичната 

работна група в последствие се „прелива“ в състав на Комитет за наблюдение на ОПОС 

2014-2020 г. 

7. Комуникация и прозрачност 

Позоваване:  Член 17, параграф 3, i), член 42, параграф 2, РОР  

Текстово поле [4 500]  

1. ЦЕЛИ 

Основна цел:  
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➢ Популяризиране ролята на оперативна програма „Околна среда 2021-27 г.“ (ОПОС) и 

на Европейския съюз за подобряване на екологичната инфраструктура в България, 

повишаване качеството на живот на българските граждани и осигуряване на 

здравословна околна среда (вкл. чрез подобряване на екологичната инфраструктура). 

Специфични цели: 

➢ СЦ1: Повишаване информираността на широката общественост за по-голямо 

разбиране на обхвата, резултатите и добрите практики в изпълнението на проекти, 

финансирани по ОПОС; 

➢ СЦ2: Информиране на потенциалните бенефициенти, партньорски организации и 

други заинтересовани групи за възможностите за финансиране, предоставяни от 

ОПОС; 

➢ СЦ3: Повишаване информираността и компетентността на бенефициентите при 

изпълнение на проекти; 

➢ СЦ4: Формиране на екологично съзнание във всички граждани на страната, като 

гаранция за устойчивост на предприеманите мерки  

➢ СЦ5: Осигуряване на максимална прозрачност на процеса на управление и 

изпълнение на ОПОС и повишаване на информираността и доверието във 

възможностите, предоставени от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

2. ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ 

➢ Широка общественост – пълнолетни граждани в активна възраст, живеещи на 

територията на страната и български граждани в чужбина; 

➢ Деца и подрастващи – ученици и студенти; 

➢ Потенциални бенефициенти - допустими бенефициенти, отговарящи на условията за 

участие в конкретна процедура; 

➢ Бенефициенти - организации, сключили договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ при изпълнението на проект, финансиран със средства от 

европейските фондове; 

➢ Администрация - всички звена и органи, ангажирани с управлението на фондовете на 

ЕС в България, с функции в управлението и администрирането на оперативните 

програми; отговорните за политиките по околна среда и изменение на климата; 

➢ Медиатори/разпространители на информация - институции и лица, които 

информират, формират мнения и нагласи, оказват влияние в процеса на вземане на 

решения, подпомагат дейността на бенефициенти/потенциални бенефициенти и 

управляващата администрация – медии, неправителствени организации в сферата на 

опазването на околната среда и други с отношение по проектите на ОПОС, 

европейски институции, информационни мрежи, крайни ползватели на резултатите 

от проектите.  

3. КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

Планираните дейности са насочени към всички целеви групи, като изборът на конкретни 

мерки е обвързан с поставените цели. Предвидено е използването на разнообразни 

комуникационни канали, като във всички случаи, когато е приложимо, ще се търси 

активна комуникация и обратна връзка с целевите групи: 

➢ Информационни и образователно-информационни кампании (вкл. онлайн); 

➢ Провеждане на информационни събития (вкл. онлайн); 

➢ Провеждане на заседания на Комитета за наблюдение  

➢ Управление на интернет страницата на ОПОС www.eufunds.bg/bg/opos и присъствие 

в социални мрежи; 
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➢ Срещи и информационни дни с потенциални бенефициенти, Обучителни 

семинари/информационни срещи за бенефициенти, обществени обсъждания; 

➢ Други. 

4. КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ 

➢ Електронни медии; 

➢ Печатни медии; 

➢ Онлайн медии (онлайн платформи на информационни сайтове, социални мрежи); 

➢ Директна комуникация (събития, информационни дни, семинари, дискусии, обучения 

и др.); 

➢ Интернет страница на ОПОС www.eufunds.bg/bg/opos; 

➢ Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни 

фондове – eufunds.bg; 

➢ Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България  

- ИСУН; 

➢ Комитет за наблюдение; 

➢ Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика 

на ЕС в България; 

➢ Икономически и социални партньори; 

➢ Други 

5. БЮДЖЕТ 

Планираният бюджет (изчислен единствено на база европейско съфинансиране) е 

0,3% от европейското финансиране по програмата, което е близо 10 млн. лв. Бюджетът 

за комуникация и прозрачност се базира на общия бюджет на програмата, като ще бъде 

уточнен въз основа и на националния принос. Финансовите средства от индикативния 

бюджет се разпределят за всяка година от програмен период 2021-2027 г. 

6. ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

Количествени индикатори: измерване на постигнати количествени параметри на 

физическо изпълнение/напредък (outputs);  

➢ брой проведени кампании; 

➢ брой проведени Комитети за наблюдение; 

➢ брой проведени информационни събития (вкл. онлайн); 

➢ брой публикации в www.eufunds.bg/bg/opos;  

➢ брой посещения в интернет страницата и в социалните мрежи на ОПОС (уеб анализи, 

показатели на социалните медии); 

➢ брой излъчвания/публикации в електронните/печатните медии; 

➢ срещи и информационни дни с потенциални бенефициенти и браншови организации 

за представяне на отворени процедури и допустимите дейности; 

➢ обучителни семинари/информационни срещи за бенефициенти за изпълнение на 

проекти, финансирани по ОПОС.  

Качествени индикатори - измерване на ефект/резултат (result), както и на трайно 

въздействие (impact), чрез провеждане на национални представителни социологически 

проучвания за измерване на нивото на обществена осведоменост: 

Ниво на обществена осведоменост в резултат на реализираните мерки за информация и 

комуникация на ОПОС. 
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Тези индикатори ще бъдат залагани на ниво процедури, за да се отчете приносът на 

програмата за повишаването на информираността и прозрачността по отношение 

разходването на публични средства от ЕСИФ. 

8. Използването на единични разходи, еднократни суми, единни ставки и 

финансиране, което не е свързано с разходи 

Позоваване: Членове 88 и 89, РОР 

Таблица 14: Използване на единични разходи, еднократни суми, единни ставки и финансиране, което не е 

свързано с разходи 

 

Показания за прилагане на чл. 88 и 89  YES  NO  

След одобряване, по програмата ще се използва 

възстановяване на приноса на Съюза въз основа на 

единични разходи, еднократни суми и единни ставки по 

приоритета, съгласно член 88 от Общия регламент (ако да, 

попълнете допълнение 1) 

  

След одобряване, по програмата ще се използва 

възстановяване на приноса на Съюза, въз основа на 

финансиране, което не е свързано с разходите съгласно 

член 89 от РЗП (ако да, попълнете допълнение 2) 

  

   

 

 

Показания за прилагане на чл. 88 и 89:*  Priority No

  

Fund  Specific objective 

(Jobs and growth 

goal) or area of 

support (EMFF) 

Използването на възстановяване за допустими разходи въз 

основа на единични разходи и единни ставки по 

приоритети, съгласно член 88 от CPR (възможности за 

опростени  разходите) ще се прилага за всички приоритети 

по отношение на непреките разходи, а именно за 

организация и управление, информация и комуникация, 

разработване на тръжна документация. 

 

Използването на възстановяване за допустими разходи въз 

основа на единични разходи, съгласно член 88 от CPR 

(възможности за опростени  разходите), ще се прилага за 

преки разходи по Приоритет 5 „Въздух“, а именно за 

подмяна на отоплителни устройства на домакинствата, 

използващи твърдо гориво. 

Приоритет 1 

“Води“ 

ЕФРР “Насърчаване на 

устойчивото 

управление на 

водите” 

Приоритет 2 

„Отпадъци“ 

 

КФ “Насърчаване на 

прехода към 

кръгова 

икономика” 

 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“ 

 

КФ “Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването” 
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Приоритет 4 

„Риск и 

изменение на 

климата“ 

 

ЕФРР “Насърчаване на 

адаптирането към 

изменението на 

климата, на 

предотвратяването 

и управлението на 

риска”. 

Приоритет 5 

„Въздух“ 

 

КФ 

 

„Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването“ 

* Цялата информация ще бъде предоставена в съответствие с образците, приложени към РОР. 
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Допълнение 1:   

 Template for submitting data for the consideration of the Commission 

Образец за представянето на данните за разглеждане на Комисията 

(член 88) 

 

Дата на изпращане на предложението  

Настояща версия   
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A. Обобщение на основните елементи,  

Приоритет  Фонд Специфична цел  Категория 

региони  

Прогнозен дял 

от общия 

размер на 

разпределените 

финансови 

средства в 

рамките на 

приоритета, за 

който ще се 

прилагат 

опростени 

варианти за 

разходите 

(ОВР) в % 

(прогнозна 

оценка) 

Вид операция Наименование на 

съответния показател 

Мерна единица 

на показателя 

Вид на ОВР 

(стандартна 

таблица за 

единичните 

разходи, 

еднократни 

суми или 

единни 

ставки) 

Съответни 

разходи за 

единица 

продукт, 

еднократни 

суми или 

единни 

ставки 

(в 

национална 

валута) 

     Код Описание Код  Описание    

1 Води 

 

ЕФРР Насърчаване на 

устойчивото 

управление на 

водите  

Преход       
 

 

По-слабо 

развити 

региони 
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2 Отпадъци 

 

КФ “Насърчаване на 

прехода към кръгова 

икономика” 

N/A 

 

        

3 

Биоразнообразие 

 

КФ 

 

Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването 

N/A 

 

 

  
 

     

4 Риск и 

изменение на 

климата 

 

ЕФРР Насърчаване на 

адаптирането към 

изменението на 

климата, на 

предотвратяването 

и управлението на 

риска  

Преход         

По-слабо 

развити 

региони 

 

5 Въздух КФ „Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването“ 

N/A 

 

        

5 Въздух КФ „Засилване на 

биоразнообразието, 

“зелената” 

инфраструктура в 

градската среда, 

както и намаляване 

на замърсяването“ 

N/A 
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Б. Подробности за вида операция (попълва се за всеки вид операция) 

Подпомаган ли е управляващият орган от страна на външно дружество за 

определяне на опростените разходи по-долу?  

Ако отговорът е „да“, моля, посочете външното дружество:  Да/Не — 

Наименование на външното дружество 

Видове операции: 

1.1. Описание на вида на 

операцията  
 

1.2 специфична цел ( 

 

 

 

1.3 Наименование на 

показателя1 
 

1.4 Мерна единица на 

показателя 
 

1.5 Стандартна таблица на 

единичните разходи, 

еднократни суми или единни 

ставки 

 

1.6 Размер   

1.7 Категории обхванати 

единични разходи, еднократни 

суми или единни ставки 

 

1.8 Дали тези категории 

разходи покриват всички 

допустими разходи за 

операцията? ДА/НЕ 

 

1.9 Метод за корекция   

11.10 Проверка на постигането 

на мерната единица   

– какви документи ще бъдат 

използвани, за да се докаже 

постигането на мерна единица? 

– опишете какво ще бъде 

проверявано по време на 

проверките на управлението 

(включително на място), и от 

кого.   

 

 
1 Няколко допълнителни показателя (например един показател за краен продукт и един показател за резултатите) са възможни за 

един вид операция. В тези случаи полета 1.3—1.11 следва да се попълнят за всеки показател. 
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– какви са механизмите за 

събиране и съхраняване на 

описаните данни/документи? 

1.11 Възможни погрешни 

стимули или проблеми, 

дължащи се на този показател; 

как те могат да бъдат намалени 

и оценка на равнището на 

риска 

 

1.12 Обща сума (национални и 

европейски), която се очаква да 

бъде възстановена  

 

 

В: Изчисляване на стандартната таблица за единичните разходи, еднократни суми 

или единни ставки 

1. Източник на данните, използвани за изчисляване на стандартната таблица за 

единичните разходи, еднократни суми или единни ставки (който генерира, събира и 

записва данните; когато се съхраняват данни; срокове; валидиране и др.): 

 

2. Моля, уточнете защо предложеният метод и изчисление са подходящи за вида 

операция: 

 

3. Моля, посочете как са били направени изчисленията, включително и по-конкретно 

предположенията по отношение на качеството или количествата. Когато е приложимо, 

следва да се използват статистически данни и референтни стойности и да се приложат 

към настоящото приложение във формат, позволяващ пряката им повторна употреба от 

Комисията.  

 

4. Моля, обяснете как сте гарантирали, че само допустими разходи са включени в 

изчислението на стандартната таблица за единичните разходи, еднократната сума или 

единната ставка. 

 

5. Оценка на одитния орган(и) на методиката на изчисление и сумите и механизмите, 

осигуряващи проверката, качеството, събирането и съхранението на данни. 
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Допълнение 2: Финансиране, което не е свързано с разходи 

 

Образец за представянето на данните за разглеждане на Комисията 

(член 89) 

Дата на изпращане на предложението  

Настояща версия   
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A. Обобщение на основните елементи  

Приоритет  Фонд Специфична 

цел (заетост 

и растеж) 

или област 

на 

подпомагане 

(ЕФМДР) 

Категория 

региони  
Сумата, 

покрита от 

финансиране, 

което не е 

свързано с 

разходи 

Вид операция Условия, които трябва 

да бъдат 

изпълнени/резултатите, 

които трябва да бъдат 

постигнати 

Наименование на 

съответния показател 

Мерна единица 

на показателя 

       Код  Описание  

          

          

          

          

Обща 

обхваната 

сума 
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Б. Подробности за вида операция (попълва се за всеки вид операция) 

Видове операции: 

1.1. Описание на вида на операцията   

1.2 Приоритет/специфична цел 

(заетост и растеж) или област на 

подпомагане (ЕФМДР) 

 

 

 

1.3 Условия, които трябва да бъдат 

изпълнени и резултати, които трябва 

да бъдат постигнати  

 

1.4 Краен срок за изпълнението на 

условията или резултатите, които 

следва да бъдат постигнати 

 

1.5 Определение за показателя за 

предвидени престации 
 

1.6 Мерна единица на показателя за 

предвидени престации 
 

1.7 Списък на междинни предвидени 

престации (ако е приложимо), които 

осигуряват възстановяването от 

страна на Комисията с график за 

възстановяване на средства, 

Междинни 

предвидени 

престации  

Дата Суми 

   

   

1.8 Обща сума (включително 

финансиране от ЕС и национално 

финансиране) 

 

1.9 Метод за корекция  

1.10 Проверка на постигането на 

резултат или условие (и когато е 

приложимо — на междинните 

предвидени престации) 

– опишете какви документи ще бъдат 

използвани, за да се докаже 

постигането на резултат или условие 

– опишете какво ще бъде проверявано 

по време на проверките на 
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управлението (включително на 

място), и от кого. 

– опишете какви са механизмите за 

събиране и съхраняване на 

данните/документите   

 

1.11 Механизми за осигуряване на 

одитна следа  

Моля, посочете органа/органите, 

отговарящи за тези механизми. 
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Допълнение 3:  План за действие по ЕФМДР за дребномащабния крайбрежен 

риболов 

 

Образец за представянето на данните за разглеждане на Комисията 

Дата на изпращане на предложението  

Настояща версия   

1. Описание на дребномащабните крайбрежни флоти 

Текстово поле [5 000] 

2. Общо описание на стратегията за развитието на рентабилен и устойчив 

дребномащабен крайбрежен риболов 

Текстово поле [5 000] и индикативната обща сума, отпусната по ЕФМДР 

3. Описание на специфичните действия по стратегията за развитието на рентабилен и 

устойчив дребномащабен крайбрежен риболов 

Описание на основните действия Индикативна заделена 

сума по ЕФМДР (евро)  

Адаптиране и управление на риболовния капацитет 

Текстово поле [10 000] 

 

Насърчаване на устойчиви нисковъглеродни, устойчиви на 

изменението на климата риболовни практики, които свеждат 

до минимум вредите за околната среда Текстово поле 

[10 000] 

 

Укрепване на веригата на стойността на сектора и 

насърчаването на стратегии за предлагане на пазара 

Текстово поле [10 000] 

 

Насърчаване на знания, умения, иновации и изграждане на 

капацитет 

Текстово поле [10 000] 

 

Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд 

на борда на риболовни кораби 

Текстово поле [10 000] 

 

Засилване на спазването на изискванията за събиране на 

данни, проследяване, наблюдение, контрол и надзор 
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Текстово поле [10 000] 

Участието на малките оператори в основаното на участието 

управление на морското пространство, включително 

защитените морски зони и зоните по „Натура 2000“ 

Текстово поле [10 000] 

 

Диверсификация на дейностите в по-широка устойчива „синя 

икономика“ 

Текстово поле [10 000] 

 

Колективна организация и участие на дребните оператори в 

процесите на вземане на решения и в консултативните 

процеси 

Текстово поле [10 000] 

 

 

4. Когато е целесъобразно — прилагане на незадължителните насоки на ФАО за 

гарантиране на устойчив дребномащабен риболов 

 

Текстово поле [10 000]  

 

5. Когато е уместно, изпълнението на регионалния план за действие за 

дребномащабния риболов от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море 

 

Текстово поле [10 000]  

6. Показатели 

Таблица 1: Показатели за крайни продукти 

Наименование на показателя за краен продукт  Мерна 

единица 

Етапна цел 

(2024 г.) 

 

Целева стойност 

(2029 г.) 

 

    

    

 

Таблица 2: Показатели за резултатите 

Наименование на показателя за резултат  Мерна 

единица 

Базова 

линия 

Референтна 

година 

Целева стойност 

(2029 г.) 
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Допълнение 4:  План за действие по ЕФМДР за всеки най-отдалечен регион 

 

Образец за представянето на данните за разглеждане на Комисията 

Дата на изпращане на предложението  

Настояща версия   

 

1. Описание на стратегията за устойчива експлоатация на рибните ресурси и 

развитието на устойчива „синя икономика“ 

Текстово поле [30 000] 

 

2. Описание на основните планирани дейности и съответните финансови средства. 

Описание на основните действия Заделена сума по 

ЕФМДР (евро)  

Структурна подкрепа за сектора на рибарството и 

аквакултурите по линия на ЕФМДР  

Текстово поле [10 000] 

 

Компенсация за допълнителните разходи по член 21 от 

ЕФМДР  

Текстово поле [10 000] 

 

Други инвестиции в устойчива „синя икономика“, 

необходими за постигане на устойчиво развитие на 

крайбрежните зони  

Текстово поле [10 000] 

 

 

3. Описание на полезното взаимодействие с други източници на финансиране на Съюза 

Текстово поле [10 000] 
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4. Описание на синергиите с плана за действие за дребномащабния крайбрежен 

риболов 

Текстово поле [10 000] 

 

 


