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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

 827,87 млн. лева по линия на КФ (ЕС + нац. съфинансиране) за Води и Въздух

 2 656,72 млн. лева по линия на ЕФРР за всички приоритети без ТП:

o Регион в преход (ЮЗР) – 193,60 млн. лева;

o По-слабо развити региони (останалите 5 района за планиране) – 2 463,12 млн. лв.

 Решение на ЕК от 05.07.2021 г.: бюджет по региони за всяка ДЧ – 1 288 млн. лв. за

България общо от ЕФРР и ЕСФ+

 На национално ниво редуциране първоначалния ресурс за ЮЗР:

o двуфондови програми – разходи за ЮЗР към КФ

o прехвърляне на близо 5% от по-слабо развити региони към региона в преход =>

+740 млн. лева за ЮЗР, но с ангажимент 36% от тях - извън София град



Допустими мерки:

 Инфраструктурни мерки за ВиК:

o за териториите на Търговище, Велико Търново, Габрово, Плевен, София-

област, Хасково, Добрич и Столична община (3Q2023);

o втора фаза на проекти, стартирали през 2014-2020 г. (2Q2023)

 Разработване на РПИП за райони Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана,

Пазарджик, Разград след тяхното консолидиране;

 Оценки и набиране на данни за ПУРБ 2028+, мониторинг и оценка на

качеството на водите за питейно-битово водоснабдяване.

ПРИОРИТЕТ 1 ВОДИ – ЕФРР и КФ 



Допустими мерки:

 Мерки за изграждане/надграждане на общински/регионални системи за разделно

събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци (1Q2023):

o 337,42 млн. лева за 236 общини от 48 РСУО съгласно Приложение № 8 на НПУО,

от които ~ 55 млн. лв. за ЮЗР

o разделно събиране и транспортиране на градински и хранителни отпадъци,

хартия, картон и дървесни отпадъци като част от морфологичния състав на

битовите отпадъци, с фокус върху биоотпадъците (градински и хранителни);

o изграждане на компостиращи инсталации за третиране на разделно събраните

биоразградими отпадъци;

 Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от

общините в България – 5 млн. лв. за НСОРБ (1Q2023).

ПРИОРИТЕТ 2 ОТПАДЪЦИ – ЕФРР



 Мерки за системи/центрове за разделно събиране на битови отпадъци, подготовка

за повторна употреба и поправка - 144,96 млн. лева за всички общини в България:

o изграждане на общински центрове и системи за разделно събиране на потоци

отпадъци от бита различни от опаковки – хартия, пластмаса, метал, стъкло,

едрогабаритни отпадъци, извършване на поправка и подготовка за повторна

употреба, събиране и рециклиране на строителни отпадъци от бита.

o 137,3 млн. лв. за петте по-слабо развити региона;

o 1,8 млн. лв. за София;

o 5,8 млн. лв. за останалите общини в ЮЗР

o изпълнение чрез подхода Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

ПРИОРИТЕТ 2 ОТПАДЪЦИ – ЕФРР



 Техническа рекултивация на регионални депа/клетки на депа, отговарящи

на нормативните изисквания, които трябва да бъдат изведени от експлоатация

– 87,67 млн. лв. (~5,09 млн. лв. за ЮЗР) (1Q2023).

 Мерки за рециклиране в комбинация с разделно събиране и предварително

третиране на разделно събрани отпадъци – рециклатори с код по КИД 38.32

(ФИ – 29,34 млн. лв., от които 3,81 млн. лв. за ЮЗР).

 Организиране на информационни и разяснителни кампании за повишаване

осведомеността на населението за управлението на отпадъците в съответното

населено място/ община/ регион за управление на отпадъците – чрез подхода

ВОМР: 7,1 млн. лева (1,09 млн. лв. ЮЗР).

ПРИОРИТЕТ 2 ОТПАДЪЦИ – ЕФРР



 Допустими мерки в НАТУРА 2000 – развитие на мрежата Натура 2000 и

подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове;

 Допустими мерки извън НАТУРА 2000 – мерки от Стратегията за биологично

разнообразие и Националния план за опазване и устойчиво ползване на

биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020-2024 г. - 94,5 млн. лв.

(14,5 млн. лв. ЮЗР):

o ИТИ – подкрепа за зоопаркове, приоритетно за опазване на местни видове чрез

надграждане и модернизиране на съоръженията и осигуряване на оборудване, вкл.

за подпомагане изпълнението на програми за реинтродукция на застрашени/

защитени видове 58,5 млн. лв. (2 млн. лв. София + 7 млн. лв. ЮЗР)

 ВОМР – информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни,

свързани с мерките в/извън Натура 2000 – 9,39 млн. лв. (1,22 млн. лв. за ЮЗР)

ПРИОРИТЕТ 3 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ – ЕФРР



Допустими мерки:

 Мерки, насочени към повишаване готовността на населението за адекватна

реакция и подобряване устойчивостта чрез осигуряване на наземен капацитет

за борба с горските пожари – бенефициент ГДПБЗН (1Q2023);

 Изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на съществуващи

системи за предупреждение, наблюдение, докладване; прогнозиране и

сигнализиране; разработване на цифрови модели, анализи и прогнози във

връзка с климатичните изменения, вкл.:

o Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и

оповестяване на населението на областно ниво (NUTS 3) за територията на

страната (1Q2023)

ПРИОРИТЕТ 4 РИСК И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА - ЕФРР



Изпълнение на мерки чрез подхода Интегрирани териториални инвестиции:

 140,80 млн. лв. (18,3 млн. лв. за ЮЗР, от които 4,3 млн. лв. за София)

 Мерки за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване с

фокус върху екологосъобразните решения – 91,9 млн. лв. (9 млн. лв. за ЮЗР,

от които 2,8 млн. лв. за София)

 Анализи на риска, мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита

при неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища, срутища, ерозии,

абразии – 48,9 млн. лв. (4,8 млн. лв. за ЮЗР, от които 1,5 млн. лв. за София)

ПРИОРИТЕТ 4 РИСК И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА - ЕФРР



Допустими мерки:

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

подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво (въглища и дърва) с екологични

алтернативи – 21 общини с превишения за 2017-2021 + ОПКАВ (1Q2023):

o 484,8 млн. лв. от ЕФРР за по-слаборазвитите региони и

o 126,70 млн. лв. от КФ за ЮЗР

 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта - въвеждане на зони

с ниски емисии в София и Пловдив (КФ – 12 млн. лв.);

 Мерки за подобряване на мониторинга на КАВ – надграждане на Националната

система за наблюдение на КАВ в реално време и Информационната система за

докладване на данни за КАВ (2Q2023);

 Създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух

(3Q2023).

ПРИОРИТЕТ 5 ВЪЗДУХ – ЕФРР и КФ



 Мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена инфраструктура в

градска среда (3Q2023):

o Хоризонтално-ЕФРР – Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Бургас,

Пловдив – 29 млн. лв.

o Хоризонтално-КФ ЮЗР – Столична община и Благоевград – 16 млн. лв.;

o ИТИ-ЕФРР – Горна Оряховица, Враца, Монтана, Шумен, Несебър,

Кърджали, Пазарджик, Асеновград, Смолян, Димитровград, Хасково, Ловеч

– 53,8 млн. лв.

o ИТИ-ЕФРР ЮЗР – Перник – 5,8 млн. лв.

ПРИОРИТЕТ 5 ВЪЗДУХ – ЕФРР и КФ



 РМС № 335/07.06.2019 г. - минимум 10% от финансовата алокация

по програмата за ИТИ;

 За идентифицирани мерки в Интегрираните териториални стратегии

за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2;

 ПОС 2021-2027 г. – общо 439,5 млн. лева (европейско + национално

съфинансиране) по приоритети „Отпадъци“, „Биоразнообразие“,

„Риск и изменение на климата“ и „Въздух“, от които 46,29 млн. лв. за

територията на ЮЗР

ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ



 Приоритет Отпадъци – изграждане на системи/ центрове за разделно

събиране на битови отпадъци и подготовка за повторна употреба и

поправка

 Приоритет Биологично разнообразие – осигуряване на подходящи

условия за опазване ex situ – надграждане и модернизиране на

съоръженията и осигуряване на оборудване за спасителни центрове,

зоологически градини, вивариуми, ботанически градини,

дендрариуми, живи колекции и центрове за размножаване и

отглеждане на застрашени/защитени видове и др.;

ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ



 Приоритет Риск и изменение на климата – превенция и управление

на риска от наводнения (приоритет на мерките от ПУРН за райони със

значителен риск) – създаване на управляеми полдери и малки буферни

басейни в заливните тераси на реките; възстановяване на връзките с

воден басейн или на естественото състояние на речното корито, на

стари меандри, на наводняеми зони с цел увеличаване

водозадържането; мерки за защита на речните брегове срещу ерозия с

габиони и др.; противодействие на свлачищни процеси в населените

територии;

 Приоритет Въздух – зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на

„зелени пояси/зони“ в 13 общини с нарушено КАВ.

ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ



Предприети действия по успешното приключване на общинските 

проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 Прилагане на Методиката за изменение на цената на договор за

обществена поръчка в резултат на инфлация;

 Издаване на указания към бенефициентите;

 Осъществяване на активна комуникация;

 Осигуряване на ежедневна подкрепа.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

programming@moew.government.bg 

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