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  Резюме на трети работен проект на 

Програмата за околна среда за програмен период  2021-2027   

(към 5 февруари 2021 г.)  

Настоящото резюме е подготвено от екипа на НСОРБ, на база работен проект на 

Програмата за околна среда (ПОС) за програмен период 2021-2027 година, публикуван 

на 5 февруари 2021 г., на https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/419  

 

Програмна стратегия:  

Програмата е ориентирана към постигането на цел на политиката (ЦП) 2 „По-зелената, 

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“ и се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ).  

 

ПОС ще допринася за реализацията на следните специфични цели:  

 Насърчаване на устойчивото управление на водите;  

 Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика;  

 Засилване на биоразнообразието, „зелената” инфраструктура в градската 

среда, както и намаляване на замърсяването;  

 Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, на 

предотвратяването и управлението на риска.  

Инвестициите ще бъдат насочени в 5 приоритетни области - води, отпадъци, биологично 

разнообразие, риск и изменение на климата и въздух.  

 

 Приоритет 1 „Води“:  

 Допустими мерки за подкрепа: 

 Инфраструктурни мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни 

води – за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО;  

https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/419
https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/419
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 Инфраструктурни мерки за водоснабдяване за постигане на съответствие с 

Директива 98/83/ЕО с принос към намаляване на загубите на вода по 

водопреносната мрежа;  

 Разработване на РПИП за бъдещо финансиране за новоконсолидирани райони 

Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Разград – единствено при 

финализиране на водната реформа и след консолидиране на последните 6 области 

в страната; 

 Разработване на стратегически, програмни и планови документи в сектор „Води“ 

и за отрасъл „ВиК“, вкл. ПУРБ; 

 Засилване капацитета за планиране, управление и изпълнение на задълженията в 

сектор „Води“ и отрасъл ВиК; 

 Други мерки от ПУРБ за подобряване на състоянието на водите и постигане на 

целите на РДВ. 

Инвестициите във ВиК инфраструктурата се определят от финансов план – 

благоприятстващо условие за водния сектор. Те съответстват на водната реформа и 

изпълнението им е на принципа „една обособена ВиК територия – един консолидиран 

ВиК оператор – едно Регионално прединвестиционно проучване – един проект“. 

Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО като основен приоритет се подкрепят 

агломерациите с над 10 000 екв.ж. През 2021 – 2027 г. се планира да започнат 

инвестиции в консолидирани региони Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, 

София-област, Търговище и Хасково с разработени РПИП.  

В допълнение, в консолидирани ВиК райони, в които е постигнато съответствие за 

агломерациите с над 10 000 екв. ж., е допустимо при наличие на остатъчен ресурс да 

бъдат подкрепени инфраструктурни мерки и в агломерации с между 2 000 екв.ж. и 

10 000 екв.ж. 

Мерките, насочени към засилване капацитета на заинтересованите страни, фактори на 

финансираната политика или прилагането й, ще бъдат подпомагани в рамките на 

изпълняваните от тях проекти целенасочено за придобиване на специализирани 

познания за прилагане на актуалното законодателство в сектор „Води“ и ВиК. 

Операции от стратегическо значение:  

Проектите за изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000 екв.ж. се 

определят като операции от стратегическо значение. Те ще бъдат конкретно посочени 

при определяне спецификите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, като в началото на 2021 г. същите са 7 – за ВиК обособени територии 

области Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище и 

Хасково.  
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Основни целеви групи:  

 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; 

 Финансови посредници в случаите на предоставяне на финансови инструменти;  

 Населението в агломерации над 10 000 екв.ж.;  

 Населението и бизнеса в страната. 

Подкрепата по програмата ще бъде насочена основно към органите, отговорни за 

прилагане на съответната политика, напр. регионалните ВиК оператори, Български ВиК 

Холдинг, Столична община, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, структури на/в Министерство на здравеопазването, структури на/в 

Министерство на околната среда и водите. В допълнение, подкрепата за изпълнение на 

други мерки от ПУРБ ще бъде насочена към общините и други заинтересовани страни 

чрез прилагане на подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). 

Принос към териториалния подход: 

Цели се подкрепа за изграждане на санитарно охранителни зони на водоизточниците за 

опазване на водите, предназначени за консумация от човека.  

Допустими мерки са също и такива, залегнали в ПУРБ, които са различни от изграждане 

на ВиК инфраструктура. Мерките трябва да отговарят на предвижданията на ПУРБ, като 

тяхната необходимост/приоритетност на местно и регионално ниво трябва да бъде 

идентифицирана в Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2. Проектите по ПОС, допустими в рамките на подхода за 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 ПОС ще се осъществяват координирано с проектите по другите 

програми, финансиращи съответната интегрирана концепция. 

Планира се използване на финансов инструмент за подкрепа на финансово 

жизнеспособни инвестиции, по-конкретно на дейности, свързани с изграждане на ВиК 

инфраструктура при отчитане научените уроци от програмен период 2014-2020. Видът 

и размерът на финансовия инструмент ще бъдат определени въз основа на 

Предварителната оценка на ФИ. 

Индикативен финансов ресурс:   553 082 638 евро (евродял, принос на ЕФРР). 
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 Приоритет 2 „Отпадъци“:  

  

Допустимите мерки са в съответствие с идентифицираните нужди в Националния план 

за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г., програмите към него и плановете за 

действие, както и в Стратегията и плана за действие за прехода към кръгова икономика 

2021-2027 г.: 

 Мерки за развитие/ надграждане  на инфраструктурата, свързана с управлението 

на битовите отпадъци на регионално ниво на управление на отпадъците за 

постигане на целите за 2030 г. за рециклиране на отпадъците и депониране  на 

отпадъци; 

 Мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци - мерки по 

отношение образуването на отпадъци и такива, свързани с фазата на потребление 

и употреба; 

 Мерки за изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба и поправка; 

 Мерки за рециклиране на отпадъците – допустими в комбинация и за площадки 

с разделно събиране и предварително третиране;  

 Изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи 

за разделно събиране на отпадъци и/или за рециклиране на разделно събрани 

отпадъци за постигане на целите за 2030-2035 г. за рециклиране и намаляване 

количествата на депонираните битови отпадъци;  

 Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от 

общините в България и тестването им в три регионални системи за управление на 

отпадъците; 

 Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с 

устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците 

както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и 

населението; 

 Рекултивация на депа, повторно преработване на депонирани отпадъци или 

осигуряване на безопасност на съществуващи депа без увеличаване на техния 

капацитет; 

 Други мерки, идентифицирани в НПУО 2021-2028 г. и в Стратегията и плана за 

действие за преход към кръговата икономика на Република България за периода 
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2021 – 2027 г., изпълнението на които ще има допълващ принос за постигане 

целите към 2030-2035 г. 

Мерките са насочени приоритетно към битови отпадъци и целят намаляване на 

количеството депонирани битови отпадъци и увеличаване на дела на разделно 

събраните и рециклирани отпадъци, като тяхното управление е в задълженията на 

общините, както и към строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване.   

Мерките за инфраструктура за управление на битови отпадъци се фокусират главно 

върху региони, чиито потребности за доизграждане/надграждане на инфраструктура е 

идентифицирана в НПУО 2021-2028 г. 

Допустимите мерки не се отнасят за дейности, финансирани със средства от продуктови 

такси/лицензионни възнаграждения, като в тази връзка не е допустима подкрепа за 

оползотворяващи организации по реда на Закона за управление на отпадъците. Няма да 

се подкрепя изграждане на инсталации за изгаряне и/или друго оползотворяване на 

отпадъци с производство на енергия. 

Основните целеви групи са: населението на Република България, бизнеса, общините, 

включително обединени в региони за управление на отпадъците.  

Подкрепата ще бъде насочена главно към органите, отговорни за прилагане на 

съответната политика, например общините с потребности за подобряване на системите 

за управление на отпадъците и рециклиращите предприятия, при спазване на 

демаркацията и допълняемостта с други финансови инструменти на ЕС. Юридическите 

лица с нестопанска цел може да бъдат подкрепени за изпълнение на мерки за 

информационни и разяснителни кампании.  

В допълнение, Националното сдружение на общините в Република България пряко е 

ангажирано с подпомагането на общините в разработването на  модели за оптимизиране 

на процеса на управление на битовите отпадъци в България, поради което се предвижда 

директно предоставяне на средства на сдружението за реализиране на тази мярка. 

 

Принос към териториалния подход:   

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

ИТИ на ниво NUTS 2 регион за планиране. По предварителна оценка на УО на ПОС като 

приложими са идентифицирани следните мерки:  

 изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба и поправка,  

 осигуряване на разделно събиране на отпадъци (с изключение на производствени 

и опасни отпадъци, отпадъци от опаковки, от електрическо и електронно 

оборудване, от батерии и акумулатори, от текстил) в индустриални зони в 

комбинация, при необходимост, с рециклиране. 

Необходимостта от такива мерки на местно и регионално ниво трябва да бъде 

идентифицирана в Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за 

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

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

Проектите по ПОС ще се осъществяват координирано с проектите по другите програми, 

финансиращи съответната интегрирана концепция. 

Планирано използване на финансови инструменти:  Видът, обхватът и размерът на 

финансовия инструмент ще бъдат определени въз основа на  анализите и проучванията 

по подготовката на Предварителна оценка на ФИ за периода 2021-2027 г. и извършени 

консултации и проучвания за интерес за ползване на финансов инструмент по 

приоритета. По предварителни проучвания потенциал за предоставяне на финансов 

инструмент имат мерките за комбинирана подкрепа чрез предоставяне на заеми за 

финансиране на собствено участие на проекти с финансиране с БФП, както и мерки за 

рециклиране на отпадъци, вкл. в комбинация с разделно събиране на отпадъци. 

 

Индикативен финансов ресурс: 195 501 800 евро (евродял, принос на КФ). 

 

 

  Приоритет 3 „Биологично разнообразие“: 

 

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: 

o Разработване на териториални планове за управление на защитените зони по 

Натура 2000 – в т.ч. разработване на ръководства, разработване на 15 плана за 

управление на защитени зони, обхващащи цялата територия на Натура 2000 в 

България, изследвания във връзка с изясняване на разпределението, размера 

на популацията, въздействията и заплахите за видове и природни 

местообитания; провеждане на кампании за обществена осведоменост и 

включване на заинтересованите страни в процеса по разработване на 

плановете; 

o Прилагане на управленски подход в защитени зони от Натура 2000 – 

осигуряване на подкрепа за  органите за управление  на защитени зони по 

Натура 2000; 

o Подобряване на знанията за видове и природни местообитания чрез теренни 

проучвания (включително картиране, където е определено в НРПД) и 

определяне на техния природозащитен статус; проверка на таксономична 

принадлежност; идентифициране на ефектите от разселването  на 

неавтохтонни видове и др.; 

o Разработване на планове за действие за видовете; 
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o Изграждане на капацитет на  заинтересованите страни за прилагане на 

консервационни мерки, вкл. такива от НРПД и плановете за управление на 

защитените зони. 

 Мерки, насочени към подобряване природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове (вкл. птици, риби, прилепи, влечуги, васкуларни 

растения, както и типове природни местообитания – крайбрежни, скали, дюни, 

сладководни, храстовидни и др.), предмет на опазване в мрежата Натура 2000, 

като напр.: 

o Подобряване природозащитния статус на видове и природни местообитания 

чрез възстановяване на хидрологичния режим; разчистване на остатъци от 

изоставена антропогенна инфраструктура, предизвикваща фрагментация; 

изграждане на връзка с морето; възстановяване естествения воден режим на 

влажните зони и поддържане на подходящ воден режим възстановяване на 

бивши гнездовища на вида; частично възстановяване на пресушени в 

миналото естествени водоеми; управление на тръстиковите масиви; 

премахване на инвазивни чужди видове; действия за ограничаване на паша; 

реинтродукция на видове в потенциални местообитания; поставяне на 

електропастири; възстановяване на нарушени терени; закупуване на земи; 

обезопасяване на електропроводи и др.; 

o Пилотно възстановяване на съществуващи/потенциални местообитания  

влажни зони, меандри по поречието на Дунав и на дунавски притоци и др. 

 Мерки за опазване/възстановяване на екосистемите и присъщото им 

биологичното разнообразие извън Натура 2000 – изпълнение на мерки от 

Стратегия за биологичното разнообразие в Република България и Национален 

план за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и 

генетичните ресурси 2020 – 2024 г., мерки от планове за управление на защитени 

територии и планове за действие за видове.  

Основни целеви групи: Интервенциите по приоритета са насочени към всички 

заинтересовани страни във връзка с политиките за подобряване и опазване на 

биологичното разнообразие, както и управлението на мрежата Натура 2000. Това са 

освен институциите, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в 

областта на Натура 2000, но и местни власти, юридически лица със стопанска и с 

нестопанска цел, местни инициативни групи, научно академичната общност, 

собственици и ползватели на земи. Не на последно място, като основна целева група е  

изведено населението на Република България, предвид ползите по отношение 

подобряване качеството на живот , което от своя страна допринася за опазване здравето 

на хората. 

Принос към териториалния подход:   

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

за ИТИ на ниво NUTS 2 и подхода ВОМР.  

Проектите по ПОС, допустими в рамките на подхода ИТИ, следва да са базирани на 

анализите и изводите в НРПД и ще се реализират въз основа на интегрирани концепции, 

разработвани и изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани 

страни с участието на органите за управление на Натура 2000.  
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По отношение прилагането на подхода Водено от общностите местно развитите 

(ВОМР), отчитайки опита от програмен период 2014-2020 г., се предвижда изпълнение 

на „меки“ мерки като регулиране на пашата, борба с инвазивни видове и др., изведени в 

резултат от анализите в НРПД. По подхода ИТИ се планират консервационни мерки, 

изискващи изграждане на инфраструктура и съоръжения, в това число съоръжения за 

обществен достъп; поставяне на информационни табели, възстановяване на територии 

(държавна или общинска собственост) например речно дъно, речен бряг и др. 

ИТИ и ВОМР в рамките на приоритета представляват два самостоятелни инструмента 

за териториално развитие, които са базирани на различни териториални нива, със 

съответни разлики, както в мащабите на инвестициите, така и по отношение на тяхното 

териториално значение и влияние. Двата подхода ще се прилагат допълващо, за да се 

гарантира комплексност на мерките, като демаркацията между тях е на ниво мярка 

съгласно НРПД. В тази връзка, мерките, изискващи промяна в поведението на местните 

общности са отнесени към ВОМР, а тези за изграждане на съоръжения и инфраструктура 

са предвидени чрез подхода ИТИ, в който участват регионални и местни власти, както 

и компетентни органи по околната среда и водите. Това гарантира, че мерките ще бъдат 

изпълнени при спазване на екологичното законодателство и ще се осигури тяхната 

устойчивост.  

Индикативен финансов ресурс: 97 060 540 евро (евродял, принос на ЕФРР). 

 

 

  Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“:  

  

Допустими мерки за подкрепа:  

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

стратегическите цели на национално ниво, допустими са следните мерки: 

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

приоритет екологосъобразна инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация 

със сива инфраструктура), като се дава приоритет на изпълнението на мерките, 

идентифицирани в ПУРН; 

 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).  

Мерките са допустими както в урбанизирани територии, така и по републиканска пътна 

мрежа, където са идентифицирани като заплаха по отношение живота и здравето на 
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населението и от гледна точка безопасност на движението по пътищата, както и за 

околната среда по отношение на защитата на биоразнообразието. 

 Мерки, насочени към повишаване на готовността на населението и капацитета на 

силите за реагиране в случай на наводнения, пожари и земетресения- изграждане 

на регионални полигони на територията на страната за практическа подготовка 

на населението и разширяване и надграждане на оперативния капацитет на 

отговорните за реакция при бедствия структури, разработване на методологии за 

управление на наличните човешки и материални ресурси за справяне с риска от 

бедствия, укрепване на капацитета на Единната спасителна система с цел 

осигуряването на координирани и организирани действия за управление и 

предотвратяване на риска от наводнения, пожари, земетресения и др., в т.ч. 

осъществяване на трансгранична координация и повишаване на ефективността на 

съвместните действия в случай на пожар.  Тези мерки включват и повишаване на 

информираността на населението, обучения, информационно-образователни 

мерки за формиране, прилагане и изпълнение на целите на политиките, свързани 

с изменението на климата и защитата от 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, като напр.: 

o По-нататъшно развитие и завършване на Националната система за 

управление на водите в реално време за останалите 12 основни реки; 

o Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и 

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

на страната; 

o Мониторинг на свлачища – пилотен проект за приоритетна територия по 

отношение на защитата на живота на населението. 

 Изпълнение на проучвания, анализи и оценки, вкл. във връзка с изготвяне на 

ПУРН за периода 2028-2033 г. 

 

Основни целеви групи:  

Населението на Република България, структурите на Единната спасителна система 

(министерства и агенции, общини, фирми, спешни центрове, организации с нестопанска 

цел, доброволчески организации, отговорни за превенцията и реакцията в случай на 

природни бедствия, както и за защитата на човешкия живот и здраве).  

Подкрепата по приоритета ще бъде насочена към широк кръг потенциални 

бенефициенти съгласно техните отговорности и правомощия, например общини, 

регионални администрации (областни администрации), Агенция „Пътна 

инфраструктура“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

структури на/в МОСВ, Националния институт по метеорология и хидрология, структури 

на/в Министерство на вътрешните работи и други. 
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Принос към териториалния подход:   

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

ИТИ на ниво NUTS 2 регион за планиране. По предварителна оценка на УО на ПОС, 

като приложими за финансиране по подхода за ИТИ са идентифицирани мерки за 

превенция и управление на риска от наводнения и засушаване (в т.ч. екологосъобразна 

инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със сива инфраструктура). Това ще 

осигури цялостен подход към управлението на риска от наводнения, като се има 

предвид, че мерките могат да се изпълняват координирано и допълващо от различните 

отговорни заинтересовани страни, например  общината – по течението на реката на 

територията на общината, и областния управител - по поречието на реката на 

територията на региона, в съответствие с техните правомощия и отговорности. 

 

Индикативен финансов ресурс: 231 900 521 евро (евродял, принос на ЕФРР).  

 

 

 Приоритет 5 „Въздух“:  

  

Допустими мерки за подкрепа:   

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

подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво (приоритетно в енергийно 

ефективни жилища); въвеждане на зони с ниски емисии; насърчаване на 

топлофикацията, вкл. разширяване на разпределителната мрежа за централно; 

насърчаване използването на ВЕИ, водород, други иновационни алтернативи, когато 

е приложимо;  

 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта – поетапно 

премахване на използването на лични превозни средства с високи емисии чрез 

насърчаване на електромобилността, вкл. и чрез изграждане на инфраструктура за 

алтернативни горива по основните направления на републиканската пътна мрежа; 

въвеждане на зони с ниски емисии и др.;  

 Мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена инфраструктура в градските 

зони, вкл. създаване на „зелени пояси/зони“, машини за почистване на улици и др.;  

 Подобряване на мониторинга на КАВ, вкл. надграждане на Националната система за 

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

данни за КАВ;  
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 Разработване/актуализация на стратегически/ програмни/ планови/ аналитични 

документи във връзка с качеството на атмосферния въздух, извършване на научни 

проучвания, прогнозиране, моделиране;   

 Обучителни и информационно-образователни мерки.  

 

Фокусът на интервенциите ще бъде към общините с нарушено качество на въздуха, като 

основен приоритет са тези, които попадат в обхвата на Решение на Съда на Европейския 

съюз по дело C-488/15 от 5 април 2017 г. за неспазване на нормите за съдържание на 

ФПЧ10 в атмосферния въздух в агломерации и зони на страната и неизпълнението на 

задълженията по Директива 2008/50/ЕО по отношение на пределно допустимите 

стойности на прахови частици в атмосферния въздух. Подкрепа за мерки, адресиращи 

източници на замърсяване на въздуха, е допустима и за общини, в които няма 

разположени постоянни пунктове за мониторинг, но е регистрирано наднормено 

замърсяване по показател ФПЧ10 с мобилните автоматични станции на Изпълнителната 

агенция по околна среда (ИАОС).  

Предвидена е възможност и за подкрепа с финансов инструмент на доставка на машини 

за почистване на улици, както и друго подходящо оборудване за поддържане чистотата 

на градските улици в общини с нарушено КАВ. Основна мярка за борба с вторичното 

запрашаване е редовното почистване и измиване на уличните настилки.  

 

Операции от стратегическо значение:  

Проектите за постепенно премахване на използването на отоплителни уреди на твърдо 

гориво се определят като операции със стратегическо значение. Те ще бъдат конкретно 

посочени при определяне спецификите на условията за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, отчитайки средногодишните и среднодневни превишения на 

замърсителите, съответствие с Общинските програми за качество на атмосферния 

въздух и пр. Това са проектите на общини, попадащи в обхвата на Решение на Съда на 

Европейския съюз по дело C-488/15 от 5 април 2017 г..   

Други проекти, които биха могли да бъдат изведени като операции със стратегическо 

значение са планираните пилотни инвестиции в отоплителни системи, използващи 

водородни технологии – като алтернативна опция за битово отопление на твърдо гориво.  

 

Основни целеви групи:   

Жителите на общини с нарушено качество на въздуха, както и публичните структури, 

ангажирани с разработване и изпълнение на политиките и дейностите свързани с КАВ,  

включително и с контрола по реализацията им, населението на Република България. 

Потенциални допустими бенефициенти са общини, ИАОС, юридически лица със 

стопанска цел (във връзка с мерки за вторично запрашаване), Асоциацията на еколозите 

от общините в България (за обучителни и информационно-образователни мерки; 

създаване на мрежа от експерти в областта на качеството на въздуха), физически лица 

(за комбинирани финансови инструменти за насърчаване на електромобилността). 
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Принос към териториалния подход:   

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

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

предварителна оценка на УО на ПОС като приложими са идентифицирани зелени мерки 

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

нарушено КАВ.  

Планирано използване на финансов инструмент за подкрепа на дейности, свързани с 

насърчаване на електромобилността при отчитане научените уроци от програмен период 

2014-2020. Видът и размера на финансовия инструмент ще бъдат определени въз основа 

на Предварителната оценка на ФИ за периода 2021-2027 г.  

 

Индикативен финансов ресурс:  442 314 500 евро (евродял принос от КФ). 

  

6. Приоритет за техническа помощ:  

Допустимите дейности са свързани с: 

I. Осигуряване на подкрепа за дейности, свързани с подготовка, изпълнение, 

мониторинг, оценка и контрол, в т.ч.: 

1. Укрепване на капацитета на (потенциалните) бенефициенти, техните партньори, на 

Управляващия орган, на структури, подпомагащи дейността на УО; извършване на 

анализ на потребностите от обучения и разработване и изпълнение на програми за 

обучение; организиране на (присъствени и виртуални) практически семинари, 

заседания, конференции, надграждащи обучения, информационни дни, работни 

срещи, обмяна на опит и добри практики; предоставяне на методическа помощ под 

формата на стандартни документи, наръчници и писмени указания, относно 

изискванията за подготовка на проекти и последващо устойчиво управление на 

придобитите активи/ резултати и др.;  

2. Извършване на оценки, анализи, проучвания, изследвания, събиране на данни за 

изпълнение на ПОС 2021-2027 г.; подкрепа за организиране на процесите на оценка 

и подбор на проекти; дейности, свързани с наблюдението, финансовия контрол и 

одит, оценка на риска, мерки за борба с измами, нередности, анти-корупция; 

юридически, преводачески и други външни услуги, свързани с подготовка, 

изпълнение, мониторинг, оценка и контрол; дейности, свързани с приключване на 

ОПОС 2014-2020 г. и с подготовката на програмен период 2028+ и др.; 

3. Финансиране на разходите за възнаграждения за човешки ресурси, ангажирани с 

подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол в съответствие с 

националното законодателство или разработените правила (вкл. осигурителни и 

здравни вноски и всички други съпътстващи ги разходи), логистично и техническо 

обезпечаване на материалната база, техническото оборудване и информационните 

системи за управлението на програмата.  

II. Засилване на взаимодействието с партньорите – членове на Комитета за наблюдение 

(КН), целеви групи по програмата, представители на службите на ЕК, представители на 

органи/структури от други държави-членки, в т.ч.:  
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1. Логистично и техническо обезпечаване функционирането на КН; организиране и 

провеждане на обучения и работни срещи за членовете и на заседания на работни 

подгрупи в рамките на КН (присъствени и виртуални);  

2. Осигуряване на необходимата подкрепа за информация, комуникация, 

публичност, прозрачност и повишаване на осведомеността за ПОС 2021-2027 г. 

съгласно ГПД; 

3. Логистично и техническо обезпечаване на обмяна на опит и добри практики с 

други държави-членки на ЕС, вкл. посредством инициативата TAIEX-REGIO 

PEER 2 PEER. 

Бенефициент: УО на програмата Главна дирекция „Оперативна програма Околна 

среда“е директен бенефициент по приоритета.  

Основни целеви групи - 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; 

ученици и студенти (в училища и университети); УО на програмата. 

Индикативен финансов ресурс: 37 640 001 евро (евродял принос на ЕФРР). 

 

 

7.Общ индикативен финансов ресурс по Програма „Околна среда“ 2021-

2027 г.:  

 

Приоритет Принос на ЕС, 

в евро 

Национален 

принос, в евро 

Общо, в евро 

Приоритет 1 „Води“ 553 082 638 172 682 544 725 765 182 

Приоритет 2 „Отпадъци“ 195 501 800 34 500 318 230 002 118 

Приоритет 3 „Биологично 

разнообразие“ 

97 060 540 19 809 467 116 870 007 

Приоритет 4 „Риск и 

изменение на климата“ 

231 900 521 47 329 488 279 230 009 

Приоритет 5 „Въздух“ 442 314 500 78 055 500 520 370 000 

Приоритет за техническа 

помощ 

37 640 001 16 131 429 53 771 430 

Общо 1 557 500 000 368 508 746 1 926 008 746 

 


