Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.
Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водите

2

3

4

5

Цели за 2016 г.

1. Опазване и
подобряване
състоянието на
водните ресурси.
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Дейности

Реализиране на
инвестиции в изграждане,
рехабилитация и
модернизиране на ВиК
инфраструктура,
насочени
приоритетно
към агломерации с над
10 000 екв. ж.

Резултат

Подобряване на инфраструктурата за
събиране и пречистване на
отпадъчните води от агломерациите с
над 10 000 екв. ж., както и за
агломерациите с над 2 000 екв. ж., в
изпълнение на ангажиментите на
страната, което ще доведе до
намаляване на замърсяването на
подземните и отпадъчните води чрез
намаляване на количеството товар и
подобряване на химическото
състояние на повърхностните води
(отстраняване на биогенните
елементи – азот и фосфор).

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2016 г./

Индикатор за текущо състояние
/отчетен в края на
2016 г./

Изградена/реконструирана ВиК мрежа с
обща дължина над 2 500 км, от които 1
559 км канализационна мрежа и 1 090 км
водоснабдителна мрежа със средства от
Оперативна програма „Околна среда
2007–2013 г.“ (ОПОС 2007-2013 г.).

Изградена/реконструирана ВиК мрежа
с обща дължина 2 574 км, в т.ч. 1038 км
водоснабдителна мрежа и 1536 км
канализационна мрежа.
Изградени са 51 пречиствателни
станции за отпадъчни води (ПСОВ).

Сключване и стартиране изпълнението
на договори за безвъзмездна финансова
помощ (БФП) по обявените през 2015 г.
процедури по ОПОС 2014-2020 г.

Сключени договори/издадени заповеди
за БФП по ОПОС 2014-2020 г. по
процедури:
 „Подпомагане регионалното
инвестиционно планиране на отрасъл
ВиК“ – договор на стойност 59,19 млн.
лв.
 “Подготовка на регионално
прединвестиционно проучване за
водоснабдяване и канализация за
територията на Столична община“ –
договор на стойност 5,24 млн. лв.
 „Подпомагане ефективността,
управлението и институционалния
капацитет във връзка с изпълнението
на реформата във ВиК отрасъла“ –

Индикатор за самооценка:
1.напълно постигната цел /100 %/
2.задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
3.незадоволително постигната цел / под 50 %/

1

Индикатор за самооценка
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договор на стойност 15,38 млн. лв.
 “Втора фаза на проекти за
изграждане на ВиК инфраструктура,
чието изпълнение е стартирало по
ОПОС 2007-2013 г.” - договори на 8
общини: Банско, Варна, Видин, Враца,
Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол на
обща стойност 278,28 млн. лв.
 “Изпълнение на ранни ВиК проекти”договори на община Асеновград и
община Добрич на обща стойност
220,97 млн. лв.
 "Разработване и въвеждане на
методи за анализ на води, седименти и
биота и дооборудване на лаборатории
на Изпълнителната агенция по околна
среда" – договор на стойност 5,05 млн.
лв.

2. Въвеждане на
интегрирани под-

Разработване на
плановете за управление
на речни басейни (ПУРБ)
2016-2021 г., с мерки и
предложения за
стратегическа
алтернатива за
използване на водните
ресурси на басейново
равнище.

Определяне на стратегия за
използване и опазване на водите за
периода 2016–2021 г. и мерките за
подобряване на състоянието на
всички води в страната.

Приемане на подзаконови
нормативни актове във

Отстраняване на недостатъци по
процедура за нарушение и бележки от

Подготовка и обявяване на 5 процедури
за директно предоставяне на БФП по ПО
1 „Води“ на обща стойност 161, 5 млн.
лв.

Обявена процедура “Изпълнение на
ранни ВиК проекти – компонент 2“ на
стойност 116,99 млн. лв.

Продължаване/приключване на
изпълнението на започнатите и
финансиране на нови проекти от
Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната
среда
(ПУДООС)/държавен
бюджет
(ДБ).

По проекти, финансирани от ПУДООС/
ДБ, са изградени 55 км канализационна
мрежа и 92 км водопроводна мрежа.
Сключени са 37 договора за
изграждане на ВиК мрежа на обща
стойност 40,99 млн. лв. Приключeни са
44 обекта, за които са разплатени 29,9
млн. лв.
Проведени са обществените
обсъждания на проектите на 4-те ПУРБ
и са приети с Решения на МС № №
1106, 1107, 1108 и 1110/29.12.2016 г.

Обсъждания на проектите на ПУРБ и
внасяне за одобрение от Министерския
съвет (МС).

Приключена оценка на проектното
предложение по процедура по ОПОС
2014-2020 г. „Изготвяне на екологични
оценки за целите на приемане на ПУРБ
за периода 2016-2021 г. и Морската
стратегия и програмата от мерки“ и
предоставяне на БФП. Стартиране
изпълнението на проекта.
Приета Наредба за изменение и
допълнение (НИД) на Наредба № 1 за

Изпълнени са основните дейности във
връзка със сключените договори за
изпълнение по обявена обществена
поръчка за „Изготвяне на
екологични оценка и оценки на
съвместимост за целите на приемане
на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и
Морска стратегия и програмите от
мерки“ на стойност 0,44 млн. лв.
Приета НИД на Наредба № 1, обн., ДВ,
бр. 102/23.12.2016 г.
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ходи за
управлението на
водите.

връзка с изм. и доп. в
Закона за водите (ЗВ) от
2015 г.

ЕК във връзка с непълно или
неправилно транспониране на
Директива за водите 2000/60/ЕО,
Директива
за
наводненията
2007/60/ЕО и
Директива за подземните води.
Осигуряване на възможност за
изпълнение на препоръки на ЕК във
връзка с оценката на ПУРБ 2010-2015
г. и предварително условие „Воден
сектор“ за програмен период
2014-2020 г.
Въвеждане на механизъм за
интегриране на политиката по водите
и отрасловите политики във водния
сектор.
Определяне условията и редът за
издаване на разрешителни за
ползване на воден обект за
изземване на наносни отложения от
реките с цел поддържане на
проводимостта им, като част от
постоянната защита от вредното
въздействие на водите.
Координиране на процедурата за
оценка на въздействието върху
околната среда с оценката за състоянието на водите.

проучване, ползване и опазване на подземните води.
Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба за ползването на
повърхностните води.

С Постановление на Министерския
съвет (ПМС) № 352/14.12.2016 г. е
приета нова Наредба за ползването на
повърхностните води.

Изготвяне на проект на Наредба за
зоните за защита на водите,
предназначени за питейно-битово
водоснабдяване и на минералните води.

Разработени са част от текстовете на
проекта на Наредбата.

Изготвяне на проект на Наредба за
условията, реда и техническите
изисквания за изграждане на рибни
проходи.

Изготвен е работен проект на
Наредбата.

Изготвяне на проект на НИД на Наредба
№ 5 на Министерството на
здравеопазването (M3) и МОСВ за
управление качеството на водите за
къпане.

Извършена е преценка, в резултат на
която е издадена Наредба за ползване
на повърхностни води и се изготвя
проект на НИД на Наредба № 2 за
издаване на разрешителни за
заустване на отпадъчни води (в замяна
на изменение и допълнение на
Наредба № 5).

Изготвяне на проект на НИД на Наредба
№ 7 на МОСВ, МРРБ и M3 за условията
и реда за заустване на производствени
отпадъчни води в канализационните
системи на населените места.

Подготвен проект на нова Наредба, по
който се провежда обсъждане в
рамките на работна група.

Изготвяне на проект на НИД на Наредба
№ 2/2011 г. на МОСВ за издаване на
разрешителни за заустване на
отпадъчни води във водни обекти и
определяне на индивидуалните
емисионни ограничения на точкови
източници на замърсяване, обн. ДВ,
бр.47, 2011 г.

Подготвен проект на нова Наредба, по
който се провежда обсъждане в рамките на работна група.

Изготвяне на проект на Наредба на МС
за условията и редът за осъществяване
на техническата и безопасната
експлоатация па язовирните стени и на
съоръженията към тях и за
осъществяване на контрол за
техническото им състояние.

Приета
Наредба,
262/05.10.2016 г.,
81/14.10.2016 г.

с
ПМС
обн., ДВ,

3

№
бр.

Изпълнение на Програма
„Интегрирано управление
на морските и
вътрешните води”,
съфинансирана от
Финансовия механизъм
на Европейското
икономическо
пространство (ФМ на
ЕИП).

Подобряване на екологичния статус
на морските и вътрешните води чрез
интегрирано управление, подобрен
мониторинг и повишен капацитет за
оценка на екологичния статус.

Изготвяне на проект на Методика,
одобрена от министъра на околната
среда и водите, за прилагане на
изключенията по чл. 156б - 156е (чл.
156е, ал. 9 от ЗВ).

Приета Наредба за одобряване на
Методика за прилагане на
изключенията по чл. 156б - 156е (чл.
156е, ал. 9 от ЗВ).

Приет Правилник за организацията и
дейността на Координационния съвет по
водите.

С ПМС № 213/9.08.2016 г. е приет
Правилника.

Реализирани дейности по проектите и
интегриране на резултатите им в
проектите на вторите ПУРБ, попълване
на липсващите данни за състоянието на
морската околна среда, разработване на
програми за мониторинг.

Допълнително извършена дейност
Изготвен и внесен за приемане от
Народното събрание проект на Закон
за изменение и допълнение (ЗИД) на
ЗВ (като част от ЗИД на Закона за
опазване на околната среда (ЗООС).
Реализирани са дейности по
изпълнението на сключени 12
договора, вкл. предефиниран проект
„Надграждане на геоинформационната
система за управление на водите и
докладване“:
- Изпълнен е проучвателният
мониторинг за оценка на натиска и
въздействието на рибовъдството върху
повърхностните водни тела.
Предложени са програми от мерки за
намаляване на замърсяването от
рибовъдни дейности.
- Извършена е оценка на натиска и
въздействието от добива и
преработката на метални и уранови
руди върху водните тела, почвите и
биоразнообразието в
Източно-беломорски басейнов район.
Разработен е каталог от мерки за
намаляване на замърсяването от
минна дейност.
- Изготвена е методология за
определяне на речни участъци според
тяхната допустимост за изграждане на
ВЕЦ.
- Изготвена и тествана е методика
за характеризиране на подземните
водни тела.
- Проведени са планираните
мониторингови кампании в Черно море
за набиране на данни за морската
околна среда.
- Закупено е оборудването за
мониторинг, извършван от
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3. Ефективно използване на водния ресурс.

Разработване на ценова
политика,
осигуряваща
адекватен принос на
различните
водоползватели към
възстановяването на
разходите и въвеждаща
подходящи стимули и
механизми за постигане
на ефективно използване
на водите.
Определяне на ясни и
приложими принципи за
изчисляване на размера
на таксите за замърсяване.

4. Постигане и
поддържане на
добро състояние
на околната
среда в морските
води.

Разработване и приемане
на Стратегия за опазване
на околната среда в
морските води на
Черно море (Морска
стратегия) на Р. България.

Икономическо регулиране и ценова
политика в сектор „Води”, съобразени
с принципа „замърсителят плаща”,
принципа на възстановяване на
разходите за водни услуги и
осигуряване на адекватен принос на
различните водоползватели към
възстановяването на разходите.

Изготвяне и приемане на Наредба за
нормите за водопотребление.
Изготвяне на проект за изменение и
допълнение на Тарифата за таксите за
водовземане, за ползване на воден
обект и за замърсяване.

Определяне на норми на потребление
на вода за напояване, въз основа на
хидрометеорологичните условия в
различните части на страната,
различните видове култури, както и от
това дали фермерите поливат
гравитачно, чрез дъждуване или
капково. Въвеждане на икономически
стимули за рационално използване на
водните ресурси, като земеделските
стопани ще плащат по-ниски такси,
ако изразходваното количество вода
за напояване е в установените норми.

Разработване, на първоначален етап,
на стратегическа рамка за защита,
съхранение и подобряване на
морската околна среда на Черно
море, за предотвратяване на нейното
влошаване, както и за
възстановяване на неблагоприятно
засегнатите черноморски
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С ПМС № 383/29.12.2016 г. е приета
нова Тарифа.

Допълнително извършена дейност
Стартирала е програма на МОСВ за
подпомагане на общините за
ефективно управление на находищата
на минерални води на тяхна територия
с бюджет от 3,5 млн. лв., която има
характер на финансов инструмент,
администриран от Националния
доверителен екофонд (НДЕФ). Със
средствата по пилотната схема се осигурява
безвъзмездно съ-финансиране до 50 %
от проектите на местните власти.

Разработване и прилагане на
икономически инструменти,
осигуряващи устойчиво
разпределение и ефективно
използване на водите и намаляване
на замърсяването.

Проучване на цялостния комплекс от
въздействия и натиск от природни и
антропогенни фактори върху
морската околна среда, социален и
икономически анализ на ползванията
и определяне на екологични цели за
постигане на добро състояние на
околната среда в морските води.

компетентните органи; осигурено е
оборудването за мониторинг на
подводния шум и морските отпадъци.
С ПМС № 371/22.12.2016 г. е приета
Наредбата.

Внасяне за одобрение от МС на
проектите на Стратегия за опазване на
околната среда в морските води на
Черно море на Р. България и Програма
от мерки за постигане на добро
състояние на морската околна среда.

Приети са с РМС № 1111/29.12.2016 г.

Извършена екологична оценка на проекта на Морска стратегия с програма от
мерки.

Извършена е процедурата по
екологична оценка.
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5. Намаляване на
неблагоприятните последици от
наводненията и
свлачищата и
повишаване на
нивото на
сигурност и
защита.

6. Подобряване
на наблюдението
на бързо
променящите се
характеристики
на водния цикъл.

Разработване и приемане
на Планове за
управление на риска от
наводнения (ПУРН).

екосистеми.
Предотвратяване и намаляване на
неблагоприятните последици от
наводненията върху човешкото
здраве, околната среда, културното
наследство и стопанската дейност.

Установяване на
центрове за повишаване
на готовността на
населението за адекватна
реакция при наводнения.

Повишаване защитата на
населението чрез подготовката му за
адекватна реакция при наводнения и
последващи кризи.

Превенция и управление
на риска от наводнения.

Изграждане на зелена
инфраструктура, защитна
инфраструктура и хидротехнически
съоръжения.

Превенция и управление
на риска от свлачища.

Предотвратяване на риска и
ограничаване на последствията за
човешкото здраве и околната среда.

Изграждане на
Национална система за
управление на водите в
реално време.

Предотвратяване и намаляване на
неблагоприятните последици от
наводненията върху човешкото
здраве, околната среда, културното
наследство и стопанската дейност.

Изпълнение и завършване на
дейностите по проекта за разработване
на ПУРН, в т.ч. програма от мерки за
намаляване на риска от наводнения.

Изпълнени са предвидените
заключителни дейности по проекта
„Разработване на ПУРН. За четирите
района за басейново управление са
изпълнени договори за изготвяне на
екологична оценка на проектите на
ПУРН.

Внасяне за одобрение от МС на
проектите на ПУРН.

4-те ПУРН са приети с Решения на МС
№,
№
1103,
1104,
1105
и
1109/29.12.2016 г.).

Подготовка и обявяване на процедура
за предоставяне на БФП по ПО 4
„Превенция и управление на риска от
наводнения и свлачища“ на ОПОС 20142020 г. за изпълнение на проучвания и
оценки във връзка с изготвянето на
вторите ПУРН за периода 2021-2027 г.
Представяне на проектно предложение,
оценка, сключване и стартиране на
изпълнение на договора за БФП по процедура по ОПОС 2014-2020 г. –
„Установяване на шест центъра за
повишаване готовността на населението
за адекватна реакция при наводнения и
последващи кризи“.
Обявяване на процедура по ОПОС 20142020 г. за предоставяне на БФП „Мерки
за въвеждане на решения за превенция
и управление на риска от наводнения, в
т. ч. екосистемно базирани решения“.

Процедурата е отложена за 2017 г.

Подготвена и обявена процедура по
ОПОС 2014-2020 г. - „Превенция и
противодействие на свлачищните
процеси за ограничаване на риска от тях
(вкл. по републиканската пътна мрежа)“.
Представяне на проектно предложение,
оценяване, сключване и стартиране на
изпълнението на договора за БФП по
процедура по ОПОС 2014-2020 г.
„Пилотен проект по създаване на
Национална система за управление на
водите в реално време – р. Искър“.

2

Сключен и в изпълнение е договор на
стойност 39,12 млн. лв.

При извършени допълнителни анализи
за определяне на обхвата и след
проведени консултации за приложимия
режим на държавни помощи,
процедурата е разделена на две
процедури, които предстои да бъдат
обявени през 2017 г.
Обявена процедура на стойност 65,5
млн. лв.

Издадена заповед за БФП на стойност
7 млн. лв.
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7. Намаляване на
количеството
депонирани
битови отпадъци

Доизграждане на
регионалните системи за
управление на
отпадъците
(РСУО),
включващи съоръжения
за предварително
третиране, рециклиране,
оползотворяване и
обезвреждане на
различните видове
отпадъци, образувани в
страната.
Промотиране на
съвременни технологии
за разделно събиране,
компостиране на
биоразградимите
отпадъци, рециклиране и
екологосъобразно
обезвреждане в
изпълнение на Пътната
карта за ефективно
използване на ресурсите
в Европа за периода до
2020 г.

Ограничаване на вредното
въздействие на отпадъците върху
здравето на хората и околната среда,
посредством увеличаване на
количествата рециклирани и
оползотворени отпадъци.

Приключване на 2 проекта за
изграждане на РСУО в общини Борово
(Бяла) и Разлог, за които са сключени
договори за БФП по ОПОС 2007-2013 г.

Напълно са изградени 19 регионални
депа за твърди битови отпадъци, като
част от РСУО (със средства от ОПОС
2007-2013 г.), вкл. са приключени двата
проекта (за общини Борово и Разлог), с
осигурени средства за финализиране
от ПУДООС. Регионалните системи
включват изграждането на инсталации
за предварително третиране на твърди
битови отпадъци, в т.ч. инсталации за
сепариране и компостиране на
отпадъци, а обслужваното население е
4 064 821 души.
Изградени са 11 сепариращи
инсталации с капацитет 731 215 т/год.
и 19 компостиращи инсталации с
капацитет 219 336 т/год.

Изпълнение на проекта за изграждане
на Регионален център за управление на
отпадъците (РЦУО) в гр. Кърджали.

Строителството на РЦУО в гр.
Кърджали е завършено (влязъл в
експлоатация с разрешително за
ползване от 10.08.2016 г.). В процес
на изпълнение/доизграждане са четири
претоварни станции в района и
закриване на 8 общински сметища,
които са рекултивирани и приети.

Продължаване изпълнението на
проектите за изграждане на: сепарираща инсталация в община Силистра;
Регионално депо за неопасни отпадъци
от регион Пазарджик (I-ва клетка и
съпътстваща инфраструктура);
съоръжения за пречистване на
инфилтратните води от депо за твърди
битови отпадъци (ТБО), гр. Смолян;
тестване на иновативна
технология за третиране и
оползотворяване на битови отпадъци в
различни режими на работа, община
Бургас – със средства от
ПУДООС/ДБ.

Продължава изпълнението на
проектите.

Сключване на договори за закриването
на шест сметища (Севлиево - 4
сметища, Берковица и Дряново) по
проект по Програма ИСПА/Кохезионен
фонд (Регламент 1164/94) за
изграждане на 5 регионални депа за

Сключен е договор за закриване и
рекултивация на 4-те сметища в
община Севлиево. За сметищата в
общини Берковица и Дряново са
обявени процедури за възлагане на
обществени поръчки.
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ТБО в България.

8. Използване на
отпадъците като
ресурси чрез
прилагане на
йерархията при
тяхното
управление.

Приемане на ЗИД на
Закона за управление на
отпадъците (ЗУО).
Разработване и приемане
на подзаконови нормативни актове.

Предотвратяване, намаляване и
ограничаване в максимално възможна
степен на вредното въздействие на
отпадъците върху здравето на хората
и замърсяването на околната среда, в
резултат на емисии на опасни
вещества при дейности с отпадъци.
Повишаване значението на
дейностите по рециклиране и

Реализиране на договорите за
изграждане, строителство и строителен
надзор по проектите за рекултивация на
петте депа – на с. Килифарево
(В. Търново), гр. Дебелец (В. Търново),
с. Брусен (Мездра), гр. Поморие, гр. Ботевград, финансирани от Публична
инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие на регионите“.

Продължава изпълнението на
проектите.

Подготовка и обявяване на процедури
по ПО 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020
г. в размер на 563 млн. лв.

Обявена „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци" на
стойност 169,01 млн. лв.
Бенефициенти по процедурата са 118
общини.

Провеждане на съгласувателна процедура. Приет проект на ЗИД на ЗУО.
Приета нова Наредба за определяне на
реда и размера за заплащане на
продуктова такса, след употребата на
които се образуват масово
разпространени отпадъци.

Допълнително извършени дейности
Сключен е договор с ПУДООС за
изграждане на депо за санитарно
депониране на ТБО за общини Челопеч, Пирдоп и Златица, на стойност
2,16 млн. лв.
Със средства от ПУДООС/ДБ са
финансирани 4 депа за ТБО – Смолян,
Пазарджик, Разлог, Златица.
Сключени са 4 договора за изпълнение
на техническите рекултивации със
средства от ПУДООС/ДБ на общини:
Ловеч, Балчик, Банско и Нови Пазар на
обща стойност 8,5 млн. лв.
Проектите са в процес на изпълнение.
Със средства от ПУДООС е
приключено изпълнението на
техническата рекултивация на община
Върбица.
Приет от Народното събрание на
21.12.2016 г. ЗИД на ЗУО, обн. ДВ бр.
105/2016 г.
С ПМС № 76/12.04.2016 г. е приета
Наредбата.
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оползотворяване на отпадъците,
насочвайки усилията за създаване на
„рециклиращо общество” и подход,
отчитащ целия „жизнен цикъл на продуктите и материалите”.
Хармонизиране на изискванията на
националното
законодателство
с
изискванията на ЕС в областта на
управление на отпадъците.
Отразяване на бележки от ЕК по
транспонирането
на
Директива
2008/98/ЕО (Рамкова директива за
отпадъците) и въвеждане на
разпоредби, свързани с прилагане на
новоприети нормативни актове на
ниво ЕС. Въвеждане в националното
законодателство на изискванията на
Директива 2016/774/ЕС на Комисията
от 18 май 2016 г. за изменение на
приложение
II
към
Директива
2000/53/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно
излезлите от употреба превозни
средства.
Усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба за регулиране
на дейностите по рециклиране и
оползотворяване на масово
разпространени и специфични потоци
отпадъци.
Облекчаване на административната
тежест.
Ограничаване на рисковете за
околната среда при дейностите с
третиране на отпадъци.
Регламентиране задълженията към
общините за прилагане на системи за
разделно събиране и рециклиране на
биоотпадъците.
Въвеждане на национални критерии
за депониране на неорганични
неопасни отпадъци на депа за
неопасни отпадъци с ниско органично
съдържание.

Приета Наредба за условията и
изискванията към площадките за
съхраняване и/или за разполагане на
съоръжения за третиране на отпадъци и
за транспортиране на производствени и
опасни отпадъци.

Разработен е проект на Наредбата.

Приета Наредба за управление на
утайки от пречистване на отпадъчни
води.
Разработване на изменение на
Наредбата за изискванията за
третиране на излезли от употреба гуми,
с която ще бъдат заложени критерии за
„край на отпадъка“ за излезлите от
употреба гуми. Изготвена оценка
на въздействието върху околната среда
и човешкото здраве.

С ПМС № 201/04.08.2016 г. е приета
Наредбата.
Сключен договор за изпълнение на
обществена поръчка с цел
разработване на критерии за „край на
отпадъка“ за излезлите от
употреба гуми, които да бъдат
заложени в Наредбата за изискванията
за третиране на излезли от употреба
гуми.
Допълнително извършени дейности
Изготвен e проект на ПМС за приемане
на Наредба за управление на
строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали.
Изготвен e проект на ПМС за приемане
на Наредба за разделно събиране на
биоотпадъците и третиране на
биоразградимите отпадъци.
Изготвен e проект на ПМС за
изменение на Наредба за излезлите от
употреба моторни превозни средства.
Изготвен e проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 27.08.2013 г. за условията и
изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци.
Изготвен e проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба
№7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне на размера
на обезпеченията и отчисленията при
депониране на отпадъци.
Изготвен е проект на НИД на Наредба
№ 2 за класификация на отпадъците.
Сключен договор за изпълнение на
обществена поръчка с предмет
„Разработване на ръководство за
прилагане на йерархията за отпадъци,
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9. Намаляване на
емисиите на
вредни вещества
и подобряване
качеството на
атмосферния
въздух на
територията на
цялата страна.

Предприемане на мерки
за
екологосъобразно
обезвреждане на излезли
от употреба пестициди и
други препарати за
растителна защита с
изтекъл срок на годност.

Предотвратяване на рискове за
околната среда и човешкото здраве,
свързани със замърсяване на почвите
с устойчиви органични замърсители.

Проучване и
разработване на пилотни
модели за
екологосъобразно
събиране и временно
съхранение на опасни
отпадъци от домакинства.

Разработване на подходи за
третиране на опасните отпадъци от
домакинствата.

Подпомагане на
общините при изготвяне,
актуализиране и
изпълнение на общински
програми, съгласно
Закона за чистотата на
атмосферния
въздух
(ЗЧАВ) в районите с нарушено качество на
атмосферния въздух.

Актуализирани и приети с решения на
съответните общински съвети
програми с извършена моделна
оценка на приноса на източниците на
емисии към нивата на замърсяване и
определени мерките за достигане на
нормите за качество на атмосферния
въздух (КАВ).

Проучване на
възможности за
извършване на
законодателни промени,
във връзка с прилагане
на допълнителни мерки
за намаляване на нивата
на замърсителите.
Предприемане на
допълнителни мерки във
връзка със стартирана
наказателна
процедура
срещу Р. България по

Изпълнение на заложените в
общинските програми мерки за
периода.
Извършени проучвания и анализ
относно възможностите за
законодателни промени.
Регистриране на устойчиво спазване
на определената норма за КАВ в
населени места с регистрирани
превишения на нормите за серен
диоксид с цел прекратяване на
наказателната процедура.
Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 за изменение на

Провеждане на 4 процедури за
обществени поръчки по проект
“Екологосъобразно обезвреждане на
излезли от употреба пестициди и други
препарати за растителна защита с
изтекъл срок на годност” между
Р. България и Швейцарската
конфедерация по
Българо-Швейцарската програма за
сътрудничество (БШПС).
Сключване на договори с изпълнители и
стартиране реализацията на основните
дейности по проекта.
Провеждане на 5 обществени поръчки
по проект „Проучване и разработване на
пилотни модели за екологосъобразно
събиране и временно съхранение на
опасни отпадъци от домакинства между
Р. България и Швейцарската конфедерация по БШПС.
Сключване на договори с изпълнители и
стартиране реализацията на основните
дейности по проекта.
Издаване на заключителен документ за
приключването на проект „Трансфер на
знания относно прилагането на
Директива 2008/50/EC в България:
разработване, изпълнение, оценяване и
адаптиране на планове за КАВ и
мерките, заложени в тях“.

в т.ч. при опасните отпадъци“ и
изпълнен първи етап от поръчката.
Сключен е договор с изпълнител на
обществена поръчка за техническа
помощ за подготовка на тръжни
документации, консултантски услуги по
време на проекта и мониторинг на
стойност 0,46 млн. лв. Поради
обжалване, не са проведени
оставащите 3 процедури.

Проведена е обществена поръчка и е
избран изпълнител за техническа
помощ. Сключени са договори с
пилотните общини.
Подготвени са документациите за 4
процедури за възлагане на обществени
поръчки.

Изготвен е проект на ръководство за
разработване на програми за КАВ.

Подготовка и обявяване на процедура
по ПО 5 на ОПОС 2014-2020 г.
„Подобряване качеството на
атмосферния въздух“.

Обявена е процедура на стойност 3
млн. лв.

Продължаване работата на
междуведомствената работна група за
обсъждане на изготвянето на
нормативен документ за ограничаване
на съдържанието на сяра и пепел във
въглищата и брикетите, които се
продават за битово отопление.

Изпълнена е обществена поръчка
"Измервания на емисиите на вредни
вещества при изгарянето на местни
въглища и брикети в битови
отоплителни уреди", във връзка с
работата на междуведомствената
работна група.

Продължаване прилагането на засилен
контрол от РИОСВ на големите горивни
инсталации, оказващи въздействие

Предоставена е методическа помощ и
контрол, по отношение работата на
големите горивни инсталации.
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нарушение № 2009/2135
относно нивата на серен
диоксид.

Изпълнение на мерките
от Националната
програма за намаляване
на общите годишни
емисии на серен диоксид,
азотни оксиди, летливи
органични съединения и
амоняк в атмосферния
въздух.

няколко приложения към Директива
2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО,
в които са определени правила
относно референтните методи,
валидирането на данни и
местоположението на точките за
вземане на проби при оценяване на
качеството на атмосферния въздух.
Изпълнение на поетите от страната
ангажименти за достигане на
национални тавани за определени
замърсители, подобряване на
качеството на атмосферния въздух в
населените места и намаляване на
трансграничния пренос на
замърсители.
Подобряване на контролната дейност
по отношение емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти с неподвижни
източници и като резултат от това –
подобряване качеството на
атмосферния въздух.
Актуализиране и прецизиране на
терминологията и разпоредбите по
отношение на реда и начина за
измерване на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти с неподвижни
източници.
Въвеждане на изискванията на
Директива (ЕС) 2014/99 с цел
привеждане в съответствие с
техническия прогрес, на Директива
2009/126/ЕО относно Етап II на
улавянето на бензиновите пари при
зареждането на моторни превозни
средства на бензиностанции.
Транспониране на част от
изискванията на Директива (ЕС)
2015/2193 за ограничаване на
емисиите във въздуха на определени
замърсители, изпускани от средни
горивни инсталации.

върху качеството на въздуха по
отношение нивата на серен диоксид.

Приета НИД на Наредба № 6 за реда и
начина за измерване на емисиите на
вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници.
Приета НИД на Наредба № 16 за
ограничаване емисиите на летливи
органични съединения при съхранение,
товарене или разтоварване и превоз на
бензини.
Продължаване на работата по
документите от Пакета от мерки на ЕК
за качество на атмосферния въздух.

Допълнително извършена дейност
Изготвен проект на НИД на Наредба №
11 за норми за арсен, кадмий, никел и
полиароматни въглеводороди (ПАВ) в
атмосферния въздух.
Изготвен и публикуван за обществени
консултации проект на НИД на
Наредбата.
Приета НИД на Наредбата.

Извършена е значителна по обем
работа в процеса, вкл. е постигнато
определените
в
Директива
(ЕС)
2016/2284 национални тавани за
страната за периода след 2030 г. да
бъдат едновременно достатъчно
амбициозни и реалистични за
постигане.
Допълнително извършени дейности:
Изготвен и внесен за приемане от
Народното събрание проект на ЗИД на
ЗЧАВ (като част от преходните и
заключителни разпоредби на проект на
ЗИД на ЗООС).
Със закон от 20.12.2016 г., обн. ДВ, бр.
101/2016 г. е ратифицирано
Споразумение за предоставяне на
консултантски услуги между МОСВ и
Международната банка за
възстановяване и развитие (МБВР) с
цел оказване на съдействие на МОСВ
за разработване на Национална
програма за качество на атмосферния
въздух и Национална програма за
намаляване на общите годишни
емисии на серен диоксид, азотни
оксиди, летливи органични
съединения, фини прахови частици и
амоняк в атмосферния въздух.
Отпуснати са средства от ОПОС 2014-
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Провеждане на
държавната политика по
опазване на озоновия
слой, прекратяване
употребата на веществата, които го нарушават и
намаляване на емисиите
на
флуорсъдържащи
парникови газове.

Осигуряване прилагането и
изпълнението на европейското
законодателство за
озоноразрушаващите вещества
флуорсъдържащите парникови
газове.

и

Актуализиране и прецизиране
законовите разпоредби по отношение
на флуорсъдържащите парникови
газове и веществата, които
нарушават озоновия слой, във връзка
с влезли в сила нови регламенти за
изпълнение на Комисията и влязла в
сила пълна забрана за употреба на
ненапълно халогенирани
хлорфлуорвъглеводороди.

Изготвяне, провеждане на обществени
консултации, съгласуване и приемане на
наредба за установяване на мерки по
прилагане на Регламент (ЕС) №
517/2014.

2020 г. в размер 4,14 млн. лв. за
разработване на двата стратегически
документа.
Изготвен е проект на наредбата.

Изготвяне на изменение и допълнение
на наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона
за движението по пътищата – залагане
на изисквания осигуряващи спазването
на ЗИД на ЗЧАВ.

Изпратено е писмо до Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“
(ИААА) за предприемане на мерки по
осигуряването на изпълнението на чл.
17, ал. 3 на ЗЧАВ – иницииране на
промени на наредбата по чл. 147, ал. 1
от Закона за движението по пътищата.

Утвърждаване и прилагане на
инструкция за взаимодействие между
МОСВ и Агенция „Митници“ по
отношение на прилагането на
Регламент (ЕС) № 517/2014 за
флуорсъдържащите парникови газове и
на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно
веществата, които разрушават озоновия
слой.

Инструкцията е утвърдена.

Приключване на първата част и
достигане до финален етап на втората
част на проект между МОСВ и
Германската федерална агенция по
околна среда, за подпомагане на
България в прилагането и изпълнението
на европейското законодателство за
флуорсъдържащите парникови газове и
озоноразрушаващите вещества.

Изпълнени са двете части на проекта.

Допълнително извършени дейности:
Сключен договор за изпълнение на
обществена поръчка с предмет
„Закупуване, доставка и обучение за
работа с апаратура за анализ,
работеща на принципа на
недисперсионен инфрачервен метод за
установяване на вида и
концентрацията в проценти (тегловни)
на хладилните агенти (вещества, които
нарушават озоновия слой и/или
флуоросъдържащи парникови газове)
в чист вид и в смеси“.
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10. Адаптация
към настъпилите
неблагоприятни
климатични
изменения.

11. Ефективно
прилагане на
Европейската
схема за
търговия с квоти
за емисии на
парникови газове
(ЕСТЕ) и участие
на българските
оператори в нея.

Създаване и
подобряване на
стратегическата рамка за
осъществяване на
националната политика
за адаптация към
климатичните изменения
– разработване на план
за действие срещу
влиянието на
климатичните промени с
конкретни адаптационни
мерки
и
Национална
стратегия за адаптация за
периода до 2030 г.
Прилагане на
Националните мерки за
изпълнение за периода
2013-2020 г.
Разглеждане на
заявления за безплатни
квоти от нови участници в
ЕСТЕ и изпращане на
предложения до ЕК за
изменение на
Националната таблица за
разпределение на квоти.

Формулиране на конкретни мерки за
адаптация в секторите на българската
икономика.

Принос на страната в усилията на ЕС
за смекчаване на климатичните изменения.

Осигурено финансиране за разработването на Стратегията за адаптация и
Плана за действие.

Осигурено е финансиране по ПО2 на
Оперативна програма „Добро
управление“ 2014-2020 г.

Определяне на конкретни мерки за
адаптация, след анализиране на
данните за всеки от секторите в
българската икономика. Приоритизиране
на мерките и разработване на Стратегия
и План за действие.

Ратифицирано е Споразумение за
предоставяне на консултантски услуги
между МОСВ и МБВР, обн. ДВ, бр.
102/2016 г./23.12.2016 г.) и е
определен изпълнителя на конкретния
проект.

Издадени безплатни квоти на
операторите на инсталации в ЕСТЕ,
както и на оператори на нови
инсталации, съгласно Решения на ЕК за
изменение на Националната таблица за
разпределение на квоти.

Издадени са безплатни квоти на 127
оператора на инсталации и на 4
авиационни оператора, участващи в
ЕСТЕ. Издадени безплатни квоти от
резерв „Нови участници“ на 5
оператора на инсталации.

Генерирани приходи за България от
тръжните продажби на квоти за емисии
на парникови газове от инсталации и
авиационни дейност.

Генерираните приходи са в размер на
166 млн. лв.

Издаване, преразглеждане,
актуализация и отмяна на разрешителни
за емисии на парникови газове (РЕПГ)
на оператори на инсталации, в
зависимост от броя получени заявления
за издаване на РЕПГ и броя получени
уведомления за промяна в работата на
инсталацията.

Издадени са: 23 решения за издаване
на РЕПГ; 8 решения за актуализиране
на РЕПГ; 1 решение за отмяна на
РЕПГ.

Издаване на решения за:
откриване/закриване на партиди в
Националния регистър за търговия с
квоти за емисии на парникови газове
(НРТКЕПГ); актуализиране на
информацията по партиди; промяна на
упълномощените представители по
партиди; спиране на достъпа до партиди
в НРТКЕПГ.

Издадени са: 1 решение за откриване
на партида; 5 решения за спиране на
достъпа до партиди; 10 решения за
закриване на партиди; 27 решения за
актуализация на информацията по
партиди; 38 решения за смяна на
представители.

Извършване на трансакции в НРТКЕПГ.

Извършени са 146 трансакции.

Докладване в срок до ЕК чрез ReportNet
Central Data Repository (CDR) по чл. 17

Докладването е извършено в срок.

13

1

1

от Регламент (ЕС) № 525/2013 относно
използването през 2015 г. на приходите,
генерирани от продажбите на търг на
квоти за емисии на парникови газове.

12. Изпълнение и
координация на
дейности,
предвидени в
българските
стратегически
документи по
изменение на
климата, в
съответствие с
европейските
изисквания.

Извършване и
координиране на
дейностите по отчитане
изпълнението на мерките,
заложени в Третия
Национален
план
за
действие по изменение
на климата (НПДИК) за
периода 2013 - 2020 г.
Осигуряване
въвеждането и
прилагането на
изискванията на
новоприето
европейско
законодателство в
областта на биогоривата Директива 2015/652 и
Директива 2015/1513.

Участие в преговорния процес на
европейско ниво по приемането на
предложението за Директива, изменяща
Директива 2003/87/ЕО с цел
подобряването на ценовата
ефективност в процеса по намаление на
емисиите и инвестициите в
нисковъглеродни технологии
(проектодиректива за ревизиране на
ЕСТЕ след 2020 г.

Осигурено е успешно участие в
преговорния процес на европейско
ниво във връзка с предложението за
Директива. Проведени са консултации
със заинтересованите страни, вкл.
представителите на бизнеса,
браншовите съюзи и организации,
неправителствения сектор.

Участие в очаквания интензивен
преговорен процес на европейско ниво
при представяне на ново законодателно
предложение за Решение за споделяне
на усилията за секторите извън обхвата
на ЕСТЕ в периода 2021 - 2030 г.
Участие и защита на националните
интереси в международните преговори
по оставащите нерегламентирани
въпроси в новото глобално
правнообвързващо споразумение във
връзка с изменението на климата
(Парижкото споразумение) – изготвяне,
представяне и защита на позиции.

Взето участие в преговорния процес
посредством изготвяне и представяне
на позиции, въз основа и на
консултации със заинтересованите
страни, по законодателните предложения на ЕК.

Мониторинг и координиране изпълнението на Третия НПДИK.

Изготвяне на окончателен Отчет за
изпълнението на Третия НПДИK и
внасяне за одобрение от МС.

Успешно транспониране на Директива
2015/652 и Директива 2015/1513.

Стартиране разработването на проекти
на подзаконови нормативни актове.

Парижкото споразумение е
Ратифицирано, обн., ДВ бр. 86/2016 г.
и влезе в сила за България на
29.12.2016 г. Депозиран е
ратификационния инструмент.
Проведени са интензивни преговори
във връзка с операционализиране на
основните аспекти на Споразумението.
Стартирали са подготвителните
дейности и анализа на данните,
необходими за изготвяне на Отчета.

Извършена е подготовка за обявяване
на нова обществена поръчка (предвид
прекратена такава) за разработване на
необходимите нормативни актове.
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13. Намаляване и
предотвратяване
на неблагоприятното
въздействие
предизвикано от
климатичните
промени.

14. Подобряване
управлението на
защитените
територии и зони.

Изчисляване емисиите на
парникови газове за 2014
г. съгласно Ръководство
за инвентаризация на
емисии на парникови
газове на IPCC от 2006 г.
и изготвяне на Национален доклад.
Финансиране на проекти
за намаляване на
емисиите на парникови
газове в рамките на
Инвестиционната програма за климата (ИПК) на
Националния
доверителен
екофонд
(НДЕФ), както и за
насърчаване
използването на
електромобили и
хибридни автомобили от
публичните институции.

Докладване на инвентаризацията и
допълнителната информация
съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013.

Изготвен Национален доклад за
инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2014 г.

Докладът е подготвен и представен
успешно.

Осигуряване
на
по-здравословна
околна среда в районите на
реализация на проектите, намаляване
емисиите на парникови газове, насърчаване използването на
екологични превозни средства, както
и стимулиране на инвеститорите, което ще спомогне за разкриването на
нови работни места.

Изготвяне и приемане на Проект на
Решение на МС за определяне на реда
и начина за разходване през 2016 г. на
част от преходния остатък по валутна
сметка на приходите от продажба на
квоти на емисии на парникови газове от
инсталации чрез търг, постъпил в
бюджета на МОСВ до 31.12.2012 г.
Предоставяне на 15 млн. лв. на НДЕФ за
управление в рамките на ИПК –
14 млн. лв. за финансиране на проекти
за подобряване на енергийната
ефективност на обекти и инсталации –
публична държавна и/или общинска
собственост и 1 млн. лв. за насърчаване
използването на електромобили и
хибридни автомобили от публичните
институции.

Обезпечаване на
териториална
защита,
съхранение, укрепване и
възстановяване на
екосистеми,
местообитания, видове и
генетичен материал.

Ефективна защита на природни
местообитания и видове с европейско
и национално значение в
Националната екологична мрежа и
извън нея.

Изготвяне и публикуване за обществен
достъп на 228 проектозаповеди за
защитени зони за опазване на
природните местообитания и местообитания на видове.

Прието е РМС № 80/11.02.2016 г.
Съгласно решението, част от
средствата, в размер на 14 млн. лв., са
насочени към финансиране на проекти
за подобряване на енергийната
ефективност на общински или
държавни обекти в рамките на
създадената ИПК. 1 млн. лв., са
насочени към насърчаване
използването на електромобили и
хибридни автомобили от публичните
институции. В резултат са доставени
44 превозни средства, от които 34
електромобила и 10 електрически
хибриди, които ще спестяват годишни
емисии на въглероден диоксид в
размер на 1 386,97 тона (tCO2eq) за
целия жизнен цикъл на проектите.
От стартирането на ИПК (през март
2015 г.) са реализирани проекти на
обща стойност 25,1 млн. лв. със
спестени въглеродни емисии, в размер
на 454 100 тона (tCO2eq). Финансовата
подкрепа е разпределена в 66 обекта.
Издадени са 2 заповеди за защитени
зони (Ахелой – Равда – Несебър и река
Янтра) - общият брой на издадените
заповеди е 8. Изготвени са
проектозаповеди за 17 защитени зони.

Ускорено разработване и
издаване на заповеди за
обявяване и промяна в
границите на защитени
територии и защитени
зони и определяне на
ограничителни режими за
различни дейности в тях.

Издаване на заповеди за обявяване,
промяна в площите или режимите на 5
защитени територии.

Издадени са: заповед за обявяване на
нова защитена територия Защитена
местност „Находище на дървовидна
леска“ с площ 3.0038 ха и заповед за
намаляване на площта на Защитена
местност „Атолука“ с 19.4 ха.

Издаване на заповеди за актуализация
на площите на 10 защитени територии.

Актуализирана е площта на 9 защитени
територии.

Издаване на актове за изключителна
държавна собственост (ИДС) за 3 защи-

Издаден е 1 акт за ИДС за резерват
„Червената стена“.
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Разработване и приемане
на планове за управление
(ПУ) на защитените
територии (ЗТ) и
защитени зони (ЗЗ) и
планове за действие за
растителни и животински
видове.

Изготвяне и приемане на
проект на ЗИД на Закон
за защитените територии
(ЗЗТ).

Финансиране на дейности
в сектор
„Биоразнообразие”
от
ОПОС 2014-2020 г. и
ПУДООС.

Прилагане на националното и
европейско законодателство в
областта на биологичното
разнообразие и усъвършенстване на
подходите и мерките за опазване и
устойчиво управление на
биологичното разнообразие, в
съответствие с актуалните
национални и международни условия.
Осигуряване на добър
природозащитен статус на защитени
видове и местообитания.
Подобряване управлението на
защитените територии.
Актуализиране цените на
ползванията, компенсират се
разходите за тяхното процедиране и
се защитават интересите на
държавата по отношение на
актуалните пазарните цени на
природните ресурси. Устойчиво
ползване на пасищата в националните паркове.
Усъвършенстване на подходите и
мерките за опазване и устойчиво
управление на биологичното
разнообразие.

тени територии.
Приемане на 30 ПУ на ЗТ и 2 на
защитени местности.

Приети са 18 ПУ на ЗТ и 1 на
защитена местност.

Утвърждаване на 5 ПУ на ЗЗ.

Утвърдени са 3 ПУ ЗЗ.

Одобряване на 7 плана за управление
на застрашени животински и растителни
видове.

Изготвени са проекти на 2 плана (за
видовете „Червеногуша гъска“ и
„Вълк“), които са в процес на оценка.

Проведени обществени консултации,
съгласуване и приемане на ЗИД на ЗЗТ.

Проведени са обществените
консултации.

Приета Тарифа за таксите, които се
заплащат за разрешените ползвания в
защитени територии - изключителна
държавна собственост.

С ПМС № 63/25.03.2016 г. е приета
Тарифа, с ПМС № 107/05.05.2016 г. е
прието изменение и допълнение на
Тарифата.

Продължаване реализацията на
обявените, подготовка и обявяване на
нови процедури за предоставяне на
БФП по ПО 3 на ОПОС 2014-2020 г.

Издадени са заповеди за БФП за:
„Анализи и проучвания на видове и
природни местообитания, предмет на
докладване по чл. 17 от Директивата за
местообитанията и чл. 12 от
Директивата за птиците“ (на стойност
18,12 млн. лв.) и Управленски подход
за мрежата „Натура 2000“ (на стойност
0,98 млн. лв.
Обявени са две процедури:
„Повишаване на информираността на
заинтересованите страни за мрежата
Натура 2000“ (на стойност 4,3 млн. лв.)
и „Определяне и допълване на
мрежата от морски защитени зони“ (на
стойност 11,7 млн. лв.)

Продължаване изпълнението, със
средства от ПУДООС, на проекти,
насочени към укрепване на
Националната екологична мрежа и за
опазване на биоразнообразието, и
развитие на екотуризъм.

Със средства от ПУДООС са
финансирани следните проекти:
 Оценка на състоянието на
популацията на кафявата мечка в
България.
 Продължаване на дейностите на
ДНП „Централен Балкан“ при

Създаване на възможности за
развитието на туризма, вкл. на всички
форми на специализирания туризъм,
както и за прилагане на устойчиви
практики за ползване на природните
ресурси.
По-добро информационно
осигуряване на дейностите по
опазване на биологичното
разнообразие и екосистемните услуги,
и защита срещу инвазивни чужди
видове.
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Изпълнение на проекти, с
финансиране от
международни
финансови източници, по
които МОСВ е партньор.

Обезпечаване на ефективна защита
на природни местообитания и видове
с европейско и национално значение
в Националната екологична мрежа
(ЗТ и ЗЗ по Натура 2000) и извън нея.

Изпълнение на дейности по проектите и
оказване на методическа помощ на
кандидати и бенефициенти по Програма
LIFE.

Стартиране на изпълнението на проект

проучване на миграциите,
индивидуалните територии и
използването на местообитанията на
кафявата мечка.
 Теренно наблюдение на прилепи.
 Разработване на интегриран план
за управление на три ЗЗ за опазване
на природните
местообитания на дивата флора и
фауна.
 Подготовка на процеса на ревизия
на мрежата от биосферни резервати в
България.
 Осигуряване на годишна субсидия
на Центъра за размножаване и
рехабилитация на сухоземни
костенурки.
 Осигурена ежегодна издръжка на
Спасителен Център за диви животни,
гр. Стара Загора.
 Организиране и провеждане на
фестивал на белия щъркел в
европейско село на щъркелите
Белозем.
 Опазване на редки и застрашени
видове в България, чрез изпълнение
на утвърдени планове за действие.
 Връзка между астрономическите
данни за атмосферата и екологичните
параметри на въздуха.
 Мониторинг и оценка на
състоянието на видовете гъби, обект
на Националната система за
мониторинг на биологичното
разнообразие (НСМБР).
 Оценка и мониторинг за
замърсяването на атмосферния въздух
върху горските екосистеми.
Проведени са информационни
обучителни дни и е оказана
методологична помощ на потенциални
кандидати.
Одобрен е за съ-финансиране 1 проект
в областта на биологичното
разнообразие по Покана 2015 г. –
„Повишаване припознаването на
мрежата Натура 2000 всред ключовите
аудитории; отглеждане на поколение
от добре информирани поддръжници“.
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за изграждане на капацитет на
Националната контактна точка по LIFE, с
период на изпълнение до 2018 г.

15. Усъвършенстване на
нормативната и
стратегическа
рамка в областта
на биологичното
разнообразие,
разработване и
прилагане на
ефективни
подходи за
неговото
опазване.

Изпълнение на донорска
Програма
„Биологично
разнообразие и
екосистеми”,
съфинансирана от ФМ на
ЕИП.

Намаляване на загубата на
биологично разнообразие.

Продължаване изпълнението на
Програма „Биологично разнообразие и
екосистеми”.

Приемане на ЗИД на
Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР).

Отстраняване на несъответствия,
усъвършенстване на
административни процедури,
въвеждане на национални
разпоредби във връзка с прилагане
на регламенти в областта на
биологичното разнообразие.
Подобряване на механизмите за
прилагане.

Приет ЗИД на ЗБР.

Изготвяне и приемане на
проект на изменение на
Наредбата за Плановете
за управление на
защитените зони.
Изготвяне на проект на
Наредба за условията за
отглеждане на дивите
животни, извън
зоологическите градини,
центровете за
отглеждане и
размножаване на
защитени видове,
спасителните центрове и
базите за интензивно
отглеждане на дивеча,
съобразени с техните
физиологични и
поведенчески

Определяне насоките и приоритетните действия, в които да се развива
опазването на биологичното разнообразие в страната.
Осигуряване на биологична безопасност за хората и околната среда.
Осигуряване на условия за животните, доближени до естествената им
среда.

В рамките на проекта са проведени
обучения на над 100 бенефициента и
са дадени над 35 индивидуални
консултации, в резултат на което по
Покани по LIFE за 2016 г. са подадени
24 проектни предложения от България.
Приключени са 11 проекта от
грантовата схема за доброволчески
мониторинг на околната среда, чрез
които са обучени 686 доброволци от
всички възрасти.
Изпълнени са проекти по опазване на
редки генетични ресурси и проект за
подпомагане създаването на
подзаконови нормативни актове и
местни стратегии.
Изпълняват се два проекта, насочени
към проучването на 118 растителни и
животински вида. Изготвени са 137
публикации, в т.ч. за откриването на
нови инвазивни видове на територията
на България.
Изпълняват се проекти за картиране и
оценка на състоянието на
екосистемите извън Натура 2000.
Изготвен е проект на ЗИД на ЗБР.

Приета нова Наредба за условията и
реда за разработване и утвърждаване
на планове за управление на защитени
зони.

Изготвен е проект на Наредбата.

Приета Наредба за условията за
отглеждане на дивите животни, извън
зоологическите градини, центровете за
отглеждане и размножаване на
защитени видове, спасителните
центрове и базите за интензивно
отглеждане на дивеча, съобразени с
техните физиологични и поведенчески
особености.

Стартирано е разработването на
проект на Наредбата.

Стартирало изготвяне на Национална
стратегия за биологичното разнообразие
и План за действие 2015-2023 г.

Изготвено е техническо задание.

Издаване на 3 заповеди за регистрация
на помещения за работа с ГМО в
контролирани условия и актуализиране
на регистрацията на две помещения за

Актуализирани са две удостоверения
за регистрация.
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особености,
съгласно
Закона за защита на
животните.

работа с ГМО.

Възлагане
разработването на
Национална стратегия за
биологичното
разнообразие и План за
действие 2015-2023 г.
Подобряване на контрола
върху работата с
генетично модифицирани
организми в
контролирани условия и
освобождаването им в
околната среда.

16.
Предотвратяване
на
замърсяването,
интегриране
на
съображенията
за опазване на
околната среда в
секторните
политики и
осигуряване
на
високо ниво на
защита на
околната среда и
човешкото
здраве от
употребата
на
опасни химични
вещества.

Лицензиране на
зоологически градини.
Изготвяне на проект и
приемане на ПМС за
изменение и допълнение
на Наредба за условията
и реда за извършване на
оценка на въздействието
върху околната среда
(ОВОС).
Приемане на Наредба за
условията и реда за
извършване на
екологична оценка на
планове и програми (ЕО).
Изготвяне и приемане на
проект на ПМС за
изменение и допълнение
на Наредбата за
публичния регистър на
операторите, които
извършват дейностите по
Приложение № 1 към
Закона за отговорността
за предотвратяване и
отстраняване на
екологични щети
(ЗОПОЕЩ).

Привеждане в съответствие с
изискванията на приетия през 2015 г.
ЗИД на ЗООС.
Съвместяване на процедурите за
контрол на големи аварии с
процедурите по ОВОС.
Оптимизиране и съгласуване на
приложимите административни
режими в шеста и седма глава от
ЗООС за изграждане и експлоатация
на предприятия/съоръжения с нисък и
с висок рисков потенциал за големи
аварии с цел намаляване на
административната тежест и
ускоряване на инвестиционния
процес при запазване на високо ниво
на защита на околната среда и
човешкото здраве.
Транспониране
на
Директива
2014/52/ЕС за изменение на
Директива 2011/92/ЕС относно
оценката на въздействието на някои
публични и частни проекти върху
околната среда.
Осигуряване на по-голяма

Ратификация на Протокола от Нагоя за
достъп до генетични ресурси към
Конвенцията за биологичното
разнообразие.

Протоколът е ратифициран, обн. ДВ
бр. 49/2016 г.
Приет е Правилник за устройството и
дейността на Консултативна комисия
по генетично модифицирани
организми.

Лицензиране и/или прелицензиране на
зоологическите градини функциониращи
на територията на Р. България и
отговарящи на законовите изисквания.

Подновени са лицензите на Зоопарк –
гр. Айтос и Зоологическа градина
„Острова“ в гр. Пазарджик.

Приети проекти на подзаконови
нормативни актове по ОВОС и ЕО.
Наличие на уредба за ефективното
прилагане на законодателството на ЕС
относно околната среда, свързано с
ОВОС и Стратегическа екологична
оценка (СЕО) за ЕСИФ 2014-2020 по
Споразумение за партньорство на Р.
България.

Приети са изменения и допълнения на
Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на
въздействието върху околната среда и
Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на
планове и програми, обн. ДВ бр.
12/12.02.2016 г.
С ПМС № 2/11.01.2016 г. е приета нова
Наредба за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях.
Изготвен е и е внесен за приемане от
Народното събрание проект на ЗИД на
ЗООС.

Прието ПМС за изменение и
допълнение на Наредбата за публичния
регистър на операторите, които
извършват дейностите по Приложение
№ 1 към ЗОПОЕЩ.
Издаване на административни актове.

С ПМС № 71/01.04.2016 г. е приета
НИД на Наредбата.

Издадени са от МОСВ:
- 7 решения по ОВОС;
- 11 решения за преценяване на
необходимостта от извършване
ОВОС;
- 3 решения за прекратяване на
процедури по ОВОС и ЕО;
- 9 становища по ЕО;
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на

1

Издаване на
административни актове
по реда на Глава VІ от
ЗООС.

Методическо
подпомагане на РИОСВ и
на другите участници при
прилагането на
процедурите по ОВОС и
ЕО.

ефективност на процедурата по
ОВОС за възложителите на
инвестиционни предложения и за
всички заинтересовани физически и
юридически лица – облекчаване и
ускоряване на цялостния
инвестиционен процес, намаляване
на регулаторната и административна
тежест и подобряване на бизнес
средата в България и повишаване на
информираността и възможността за
участие на всички заинтересовани
лица.

- 19 решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО;
- 1 решение за прекратяване на
процедура по ЕО;
- 10 решения за допускане на
предварително изпълнение на актове
по реда на глава VІ от ЗООС.
Продължаване на методическото
подпомагане на експертите по ОВОС и
ЕО в структурите на МОСВ, както и на
други участници в процеса на ОВОС и
ЕО.

Предоставени са на РИОСВ указания
относно: съгласуване на проекти за
закриване и рекултивация на
съществуващи депа (ОВОС);
правно действие на решения за
преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС и решения по
ОВОС; процедиране по реда на Глава
VІ от ЗООС и чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие на
Подробни устройствени планове при
действащ Общ устройствен план на
територията, за който е налично
становище по екологична оценка за
съгласуване в резултат на проведена
процедура по екологична оценка и
оценка за съвместимост; прилагане на
Закона за насърчаване на
инвестициите.

Издаване, актуализиране, изменение и
отмяна на комплексни разрешителни.

Издадени:
- 26 решения за издаване на
комплексни разрешителни (КР);
- 3 решения за неиздаване на КР;
- 4 решения за прекратяване на
разглеждането на искането за
издаване на КР;
- 38 решения за актуализация на КР;
- 12 решения за изменение на КР;
- 6 решения за отмяна на КР;

Актуализиране на критериите за
преценка необходимостта от ОВОС и
изискванията за съдържанието на
доклада за ОВОС с цел по-високо
качество на подготовка и оценка на
документацията по ОВОС с
включване на риска от големи аварии
и бедствия, и климатичните промени,
през различните фази на
инвестиционните предложения в т.ч. и
при извеждане от екс-плоатация.
Привеждане в съответствие с
изискванията на приет ЗИД на ЗООС,
с който са направени и необходимите
промени в ЗОПОЕЩ.
Ефективно прилагане на
законодателството на ЕС относно
околната среда, свързано с ОВОС и
ЕО.

Издаване на комплексни
разрешителни на
оператори на инсталации,
съгласно изискванията на
Директива
2010/75/ЕС
относно
емисиите
от
промишлеността
(комплексно
предотвратяване и
контрол на

Подобряване на административния
капацитет на структурите на МОСВ и
възложителите по отношение на
процедурите по ОВОС и ЕО.
Подобряване на контрола относно
въздействието върху околната среда
от индустриалните дейности чрез
използването на най-добри налични
техники.
Прилагане на принципа за
икономическа целесъобразност чрез
отчитане на новите заключения за
НДНТ в процедурите по
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замърсяването).

преразглеждане и актуализиране на
комплексните разрешителни.

Поддържане на публична
информация за
заключенията за найдобри налични техники
(НДНТ) и своевременно
информиране на
операторите и
компетентния орган по
издаване на Комплексни
разрешителни (КР)

Прилагане на Правилата
за контрол по изпълнение
на
задълженията
на
страните при изпълнение
на Програми за
отстраняване на минали
екологични щети.

Осигуряване на ефективен контрол
върху предотвратяване и
отстраняване на екологични щети

Разработване на
информационна система
за управление и
поддръжка на публичен
регистър по ЗОПОЕЩ.

Осигуряване на
необходимите условия за
законосъобразно
осъществяване на
икономически дейности и
управление на риска от
замърсяване на
околната среда и
ефективен контрол за
предотвратяване на
аварии с опасни химични
вещества.

- 2 решения за поправяне на КР.
Изготвени и изпратени писма до
оператори с указания по прилагане на
нормативната уредба по КР.

Изготвени и изпратени са 155 писма.

Консултации с оператори по
процедури за издаване и
преразглеждане на комплексни
разрешителни.

Проведени са 43 консултации.

Наличие на актуална информация за
НДНТ на интернет страницата на МОСВ.

Публикувани
са:
Решение
№
2016/902/ЕС за установяване на
заключения за НДНТ за системи за
пречистване/управление на обичайни
отпадъчни води и отпадъчни газове в
химическия сектор (обн. 09.06.2016 г.)
и Решение № 2016/1032/ЕС за
формулиране на заключения за НДНТ
в цветната металургия (обн. 30.06.2016
г.).
Обявени са обществени поръчки за
упражняване на авторски надзор и за
избор на изпълнител (строител) за
неизпълнените дейности от програмата
за отстраняване на миналите
екологични щети на „Геосол” АД –
гр. Провадия.
Процедирани са 46 искания за
плащания.

Изпълнени дейности по Програми за
отстраняване на минали екологични
щети и процедирани плащания.

Изпълнение на проект “Разработване и
внедряване на информационна система
за управление и поддръжка на публичен
регистър по ЗОПОЕЩ.

Оптимизиране на контролната
дейност и подобряване на
координацията между различните
контролни органи при
осъществяването на дейности с
опасни вещества, за да се гарантира
високо ниво на защита на човешкото
здраве и околната среда.
Транспониране
на
Директива
2012/18/ЕС (Севезо ІІІ) и въвеждане
на определени условия и ред за
съвместно прилагане на процедурите

Изменение на нормативната база и
подобряване на координацията между
различните контролни органи.

С ПМС № 71/01.04.2016 г. е прието
изменение на Наредбата за публичния
регистър на операторите, които
извършват дейности по Приложение №
1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ.
Обявена е процедура за възлагане на
обществена поръчка.
С ПМС № 2 от 11.01.2016 г. е приета
нова Наредба за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях.

Актуализиране на класификацията на
предприятия по чл. 103 от ЗООС.

Потвърдена е класификацията на 84
ПСВРП и 109 ПСНРП.

Ефективен контрол за предотвратяване
на аварии с опасни химични вещества.

Издадени са: 2 решения за одобряване
на доклади за безопасност (ДБ) на
ПСВРП; 5 решения за прекратяване на
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Валидиране на
класификацията на
предприятия/съоръжения
с нисък или висок рисков
потенциал
(ПСНРП/ПСВРП) и
издаване на становища
по реда на ЗООС за
потвърждаване на
извършената
класификация.

по глава шеста и глава седма, раздел
I на ЗООС (чл. чл.99б, ал. 8), както и
изискванията за формата и
съдържанието на необходимата
информация и документация по чл.
99б, ал. 2 от ЗООС.

административното производство по
одобряване на ДБ; 2 решения за
спиране на административното
производство по одобряване на ДБ; 61
становища за потвърждаване
пълнотата и съответствието на ДППГА
на ПСНРП.
Методическо подпомагане на
контролните органи и операторите по
прилагането на новите изисквания на
законодателството по предотвратяване
на големи аварии с опасни вещества.

Предоставени са насоки за РИОСВ и
ИАОС и индустрията по прилагането
на нормативната уредба в областта на
контрола на риска от големи аварии;
разработени са методически указания.
С цел прилагане на новото
законодателство са изготвени и
публикувани: Ръководство за изготвяне
на доклад за политика за
предотвратяване на големи аварии и
въвеждане на система за управление
на мерките за безопасност и
Ръководство за изготвяне на доклад за
безопасност.

Изготвени критерии и методология за
оценка на безопасните разстояния за
ПСНРП/ПСВРП

Изготвени са критерии и методология.

Поддържане на публичния регистър по
реда на Наредбата за предотвратяване
на големи аварии с опасни вещества и
за ограничаване на последствията от
тях за ПСНРП/ПСВРП.

Проведени са консултации, работни
срещи и семинари с индустрията и
контролните органи: (2 семинара с
РИОСВ и ИАОС) и операторите
(2 семинара и срещи в резултат на
възникнали въпроси) във връзка с
прилагането на новите изисквания на
законодателството по предотвратяване
на големи аварии с опасни вещества.

Издаване на решения по
реда на ЗООС за
одобряване на доклади
за безопасност или за
одобряване на
актуализирани доклади за
безопасност на ПСВРП
към ИАОС.
Становища по реда на
ЗООС за потвърждаване
пълнотата и
съответствието на
Докладите за политиката
за предотвратяване на
големи аварии (ДППГА)
на ПСНРП към РИОСВ.
Предоставяне на
консултации на
операторите за
класификация
ПСНРП/ПСВРП.

на

Организиране на
семинари с МВР, ИА
„Главна инспекция по
труда“ (ГИТ) и МЗ и с
експертите от РИОСВ.

Сключен e договор за разработване и
внедряване на информационна
система за управление и поддръжка на
публичния електронен регистър на
ПСНРП/ПСВРП.

Разработване на
публичен електронен
регистър
на
ПСНРП/ПСВРП, при
осигурено финансиране
за 2016 г.
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Издаване на становища
за пълнота на данни и
оценка на риска за
околната среда на
досиета за разрешаване
пускането на пазара и
употребата на биоциди по
реда на Закона за защита
от вредното въздействие
на химичните вещества и
смеси (ЗЗВВХВС).

Предоставяне на насоки за
икономическите оператори за
безопасната употреба на химикалите,
осигуряване на данни за свойствата
им и оценка на тяхната безопасност, с
цел предоставяне на адекватна
информация по веригата на доставки
за безопасна употреба и контрол на
рисковете от химикалите за човешкото здраве и околната среда.

Провеждане на обучения
и консултации за
индустрията относно
прилагане на
законодателството в
областта на химикалите в
рамките на Националното
информационно бюро по
химикали (НИБХ).

Методическо подпомагане на
контролните органи.

Семинари с Българска
камара на химическата
промишленост (БКХП) и
Българска стопанска
камара (БСК) за
осигуряване на актуална
информация за
задължените лица по
REACH.
Изготвяне и предоставяне
на РИОСВ на указания за
контролната дейност по
Регламент
1907/2006
(REACH) и Регламент
1272/2008 (CLP),
Регламент 850/2004
(устойчиви
органични
замърсители),
взаимодействие с
Регионалните
здравни
инспекции (РЗИ), ИА ГИТ
и АМ.
Изготвяне на проект на
ПМС за изменение на
Наредбата за условията и
реда за пускане на

Прецизиране на текстове в ЗЗВВХВС
във връзка с: разпоредби, които вече
не са приложими, отнасящи се до
старата система за класификация,
етикетиране и опаковане на химични
вещества и смеси; разпоредби,
свързани с електронно подаване на
докладването по член 10 от
Регламент (EC) № 649/2012 относно
износа и вноса на опасни химикали,
както и текстове, отнасящи се до
контрола
по
прилагането
на
ЗЗВВХВС.
Създаване на защита за човешкото
здраве и околната среда от
въздействието на токсичния метал
чрез поетапно намаляване и спиране
употребата на определени продукти с
добавен метален живак, осигуряване
на безопасно съхранение на
отпадъци от живак, насърчаване на
научните разработки на безживачни
алтернативи (Конвенция Минамата
относно живака).

Изготвени становища и доклади.

Изготвени са 451 становища за
пълнота на данни и оценка на риска за
околната среда на досиета за
разрешаване пускането на пазара и
употребата на биоциди.

Методическо подпомагане работата на
РИОСВ и ИАОС по прилагане на
законодателството и осъществяване на
контролната дейност по химикали.

Проведени са 2 обучителни семинара с
РИОСВ и ИАОС за прилагане на
изискванията на законодателството по
предотвратяване на големи аварии
(Севезо) и в областта на химикалите.
Изготвени и изпратени на РИОСВ са:
насоки за контрол на вещества
предмет на разрешаване за пускане на
пазара и/или употреба на вещества,
включени в приложение XIV на REACH;
насоки за контрол на вещества
включени в Регламент (ЕО) 850/2004
относно устойчивите органични
замърсители. Изготвен е проект на
указания за контролната дейност по
Регламент 1907/2006 (REACH) и
Регламент 1272/2008 (CLP).

Методическо подпомагане на
индустрията по прилагането на новите
изисквания на законодателството по
химикали.

Проведени са 5 семинара с БКХП, БСК,
Образователен център „Оценки и
партньорство“ ООД и Българска
Национална Асоциация Етерични
масла, Парфюмерия и Козметика (2
бр.).

Отговорени запитвания в рамките на
НИБХ.

Проведени са над 150 консултации за
индустрията относно прилагане на
законодателството в областта на
химикалите, в рамките на НИБХ.

Приемане на Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на ЕЕО.

С ПМС № 77/12.04.2016 г. е приета
Наредбата.

Изготвен първоначален проект на
актуализиран НПДУУОЗ–предвид
включените нови УОЗ вещества в
Стокхолмската конвенция и Регламент
(ЕО) № 850/2004.

Извършена е подготовка относно
изготвянето на проект на актуализация
на НПДУУОЗ.

Изготвена актуализация на
Националния профил за управление на
химични вещества и смеси.

Подготвен е проект на актуализация.

Работа на Експертния съвет за

Извършен е скрининг от 3 екипа на
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пазара на електрическо и
елекронно
оборудване
(ЕЕО) във връзка с
ограниченията за
употреба на определени
опасни вещества.

приоритетни вещества (ЕСОПВ).

ЕСОПВ и на заседание на Съвета са
приети резултатите от скрининга за 3
вещества. Изготвен е проект на анализ
за определяне на най-подходяща
регулаторна мярка за мравчената
киселина.

Изготвяне на
актуализация на
Националния план за
действие по управление
на устойчивите органични
замърсители (НПДУУОЗ).

Контрол на рисковете от употребата на
определени опасни химикали.
Докладване на резултатите от
проверките на Работната група към
Форум за обмен на информация за
контролната дейност към ECHA.

Извършен контрол от РИСОВ на вещества с въведени ограничения, съгласно Приложение ХVІІ на REACH.
Резултатите са докладвани на ECHA.

Изготвяне на
актуализация на
Национален профил за
управление на химични
вещества и смеси.

Изготвен законодателен пакет за
ратифициране на Конвенция Минамата
относно живака от страна на България.

Със закон от 02.09.2016 г., обн. ДВ бр.
71/2016 г. Конвенцията е
ратифицирана.
Изготвен и внесен за приемане от
Народното събрание проект на ЗИД на
ЗЗВВХВС (като част от преходните и
заключителни разпоредби на проект на
ЗИД на ЗООС).

Работа на Експертния
съвет за
приоритетни вещества.
Участие в четвърти
хармонизиран европейски
проект (REF-4) за контрол
на въведени ограничения
за производството,
употребата и пускането
на пазара на определени
опасни вещества съгласно Приложение ХVІІ на
REACH.
Подготовка на
законодателен пакет във
връзка с ратифициране
на Конвенция Минамата
относно живака.
17. Облекчаване
на достъпа на
обществеността
до
наличната
информация
за
околната среда

Осигуряване на
информация за
биологични и
морфологични елементи
за качество на водите,
които са задължителни,
съгласно изискванията на
българското
законодателство и

Подобряване на капацитета за
определяне и оценка на
хидроморфологични и
хидробиологични елементи за
качество на повърхностните води.
Осигуряване методология за
количествена оценка на емисиите,
заустванията и загубите на
приоритетни и приоритетно опасни

Приключена оценка на проектното
предложение по обявената процедура
по ОПОС 2014-2020 г. „Разработване и
въвеждане на методи за анализ на води,
седименти и биота и дооборудване на
лаборатории на Изпълнителната
агенция по околна среда“ и
реализирането й.

Издадена заповед за БФП по ОПОС
2014-2020 г. на стойност 5,05 млн. лв.

Обявени процедури по ОПОС 2014-
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Рамковата директива за
води.

вещества.

Разработване на:
Методика за определяне
на масовия товар от
обектите,
формиращи
отпадъчни води;
Методика относно
инвентаризацията
на
емисиите, заустванията и
загубите на приоритетни
вещества и някои други
замърсители;
Единна
методика
за
оценка на
хидроморфологичните
елементи за качество на
реките.

Осигуряване на непрекъсваемост в
работата на Информационната
система за разрешителни и
мониторинг при управлението на
водите в технически и приложен
аспект. Повишаване качеството на
експертната работа и на
управленските решения чрез
възможността за визуализация на
пълна и актуална информация.

Актуализиране, модернизиране и поддръжка на
Информационната
система за разрешителни и
мониторинг при управлението на водите.

Актуализиране стандартите за
биологичните елементи за качество и
хидроморфологичните параметри за
повърхностни води и осигуряване
прилагането на всички стандарти от
раздел 1.3.6. към Приложение V на
Директива
2014/101/ЕС
от
30.10.2014г., която изменя Директива
2000/60/ЕО.

Изготвяне на проект на
НИД на Наредба № 1 от
за мониторинг на водите

Създаване на
информационна система
за докладване на данни
за качеството на
атмосферния
въздух
(КАВ) като част от
Националната системата
за мониторинг на КАВ в
реално време.

Осигуряване докладването на данни
за КАВ на национално ниво до ЕАОС
и ЕК съгласно изискванията на
европейското и националното
законодателство.

Администриране на обновената Национална автоматизирана система за
непрекъснат контрол на

Подобряване на ефективността и
постигане на устойчивост на системата.

Подготовка и обявяване на процедури
за предоставяне на БФП по ОПОС 20142020 г.

2020 г.:
- „Доизграждане и/или оптимизиране
на мрежите за контролен и оперативен
мониторинг на химичното състояние на
подземните води“ на стойност 15 млн.
лв. Не е подадено проектно
предложение в срока за
кандидатстване.
- „Доизграждане на системите за
мониторинг на количеството на водите“
на стойност 15 млн. лв. Не е подадено
проектно предложение в срока за
кандидатстване.
- „Подобряване мониторинга на
качеството на питейните води“ на
стойност 10 млн. лв.

Изпълнение на обществената поръчка
„Интеркалибриране на методите за
анализ на биологичните елементи за
качество за типовете повърхностни води
на територията на България,
съответстващи на определени общи
европейски типове в Географските групи
за интеркалибрация”.

В процес на изпълнение.

Работеща Информационна система за
разрешителни и мониторинг при
управлението на водите, въведени
актуални данни и осигуряване на
напълно прозрачна работа по
издаване и контрол по разрешителни за
използване на водите.

Информационната система работи в
непрекъснат режим, въвеждат се
актуални данни. Надграждането й,
предвидено за изпълнение по ОПОС
2014-2020 г. не е приключило, поради
обжалване на обществена поръчка.

Приета НИД на Наредба № 1 за
мониторинг на водите.
Приключена оценка на проектното
предложение и издадена заповед на
министъра на околната среда и водите
за директно предоставяне на БФП по
процедура по ОПОС 2014-2020 г.
„Създаване на информационна система
за докладване на данни за качеството
на атмосферния въздух като част от
Националната системата за мониторинг
на КАВ в реално време“.
Докладване на данни за състоянието на
радиационния гама-фон към
Европейската система за обмен на
радиологични данни (EURDEP) към ЕК.

Приета е НИД на Наредбата.
Издадена е заповед за БФП по ОПОС
2014-2020 г. на стойност 0,7 млн. лв.
Сключен е договор с изпълнител по
основната дейност на проекта.

Ежечасно е докладвано за
състоянието на радиационния
гама-фон към Европейската система за
обмен
на
радиологични
данни
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радиационния гама-фон.

18. Осигуряване
на
поетапното
публикуване
в
интернет на
информационните масиви и
ресурси в
отворен формат.
19. Повишаване
на общественото
съзнание и
култура по
опазване
на
околната среда.

Издаване на ежедневен, тримесечен и
годишен доклад за радиационната
обстановка в страната.

Участие и прилагане на
европейските инициативи
– Обща система за
информация за околната
среда за Европа (SEIS),
Инфраструктура за
пространствени
данни
(INSPIRE) и
Европейска програма за
наблюдение на Земята
(Copernicus).

Подобряване на информационното
осигуряване и мониторинга на
дейностите по опазване на околната
среда.

Изпълнение на проекти,
финансирани от
ПУДООС.

Подобряване на информационното
осигуряване и мониторинга на
дейностите по опазване на околната
среда.

Публикуване на
наличната публична
информация в отворен
формат.

Отваряне на информационните
източници и предоставянето на
достъп до структурирана
информация, за събирането и
генерирането, на която са използвани
публични средства („open data”)

Провеждане на
национални
информационнообразователни кампании,
свързани с отбелязването
на международни дати за
опазването на околната
среда.

Промяна в поведението на
обществеността по посока на
съзнателно опазване на околната
среда и природата.
Предоставяне на повече и
по-качествена информация на
обществеността по въпросите

на

Разработени, внедрени, актуализирани
и поддържани информационни системи,
бази данни и регистри съобразно
принципите на SEIS.
Актуализирани метаданни и масиви с
пространствени данни. Актуализирани и
публикувани услуги с пространствени
данни.
Обновени и преобразувани масиви с
пространствени данни съобразно
изискванията по Директива INSPIRE.
Предоставена информация на
националните ползватели за
разработените услуги по европейската
програма Copernicus.
Изпълнение на дейностите по проектите: „Оптимизиране на мониторинговата
мрежа за почвен мониторинг – II – ро
ниво /вкисляване и засоляване/, на
стойност 39 781,50 лв., и „Разработване
на методика за предварителните и
подробни проучвания и създаване на
публичен регистър“ на стойност 58
809,90 лв. (във връзка с прилагане на
Наредбата за инвентаризацията и
проучванията на площи със замърсена
почва, необходимите възстановителни
мерки, както и поддържането на
реализираните възстановителни
мероприятия).
Публикуване в Портала за отворени
данни:
от ИАОС на 9 набори от данни;
от БД на 11 набори от данни;
от ДНП на 3 набори от данни.

Осъществени кампании и извършени
информационни дейности.

(EURDEP) към ЕК.
Издадени са ежедневни и тримесечни
бюлетини, и годишен доклад за
радиационната обстановка в страната.
Внедрени са информационни системи
за всички подсистеми на Националната
система за мониторинг на околната
среда. Извършено е обновяване на
базите данни, софтуерните
приложения и ГИС продуктите,
съгласно изискванията на SEIS и
INSPIRE. Разпространена е
информация за разработените услуги
по европейската програма Copernicus.
Осигурен е достъп до обновената база
данни и до обновените пространствени
слоеве по проекта КОРИНЕ Земно
покритие.
Изпълнението на двата проекта е
приключило. В резултат е осигурена
необходимата методология и
информация за актуализиране на
мониторинговата мрежа, както и
начините за полево пробовземане с
приложими стандарти за почвен
мониторинг и обследване. Утвърдена е
Методика за предварителните и
подробни проучвания и създаване на
публичен регистър за инвентаризация
на площи със замърсена почва.

Публикувани са в Портала за отворени
данни:
- от ИАОС, 19 набори от данни;
- от БД, 25 набори от данни;
- от ДНП, 3 набора от данни;
- от РИОСВ, 4 набори от данни.

1

В рамките на осъществени национални
информационно-образователни
кампании, от МОСВ и неговите
поделения са проведени открити
уроци, конкурси, изложби, акции по
почистване и залесяване, форуми,
обучителни семинари, кръгли маси,
конференции за ученици, учители,
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околната среда, като предпоставка за
по-активно и ефективно обществено
участие в процеса на управление и
гаранция за осъществяване на
обществен контрол върху решенията
и извършваните действия.
Създават се нови и се развиват
съществуващи бази данни и регистри,
обновяват се и се усъвършенстват
информационните системи за
мониторинг на компонентите на
околната среда, разширява се
публичният достъп до онлайн услуги.

Изготвяне на Национален
доклад за състоянието и
опазването на околната
среда в България.

Информиране на обществеността за
състоянието и тенденциите и
политиките в областта на околната
среда в България.

Приет Национален доклад за
състоянието и опазването на околната
среда в България през 2014 г.

Провеждане на Национална кампания „За чиста
околна среда”.

Промяна в поведението на обществеността по посока на съзнателно опазване на околната среда и природата.

Проведен Национален конкурс „За чиста
околна среда 2016 г.”
Реализирани проекти.

20.
Ефективно
прилагане на
механизмите за
контрол за
изпълнение
на
екологичното

Осъществяване на
контролна дейност чрез
извършване на
превантивен, текущ и
последващ контрол, в
съответствие с

Осигуряване на устойчива и
здравословна околна среда, чрез
прилагане на механизмите за контрол
и превенция, при спазване на
принципите на прозрачност,
откритост, партньорство и диалог.

Оптимизирана контролна дейност, като
приоритетите са съобразени с оценката
на екологичния риск от дейността на
обектите.
Извършване на планираните проверки

бизнеса, неправителствени
организации, за служители на
общинската и държавната
администрация.
Стартира
информационно–образователната
кампания „Яко е да си еко“,
финансирана от ОПОС 2014-2020 г.,
насочена към изграждане на
екологично мислене и любов към
„зелената“ идея сред
подрастващите. В рамките на
кампанията са представени по забавен
и атрактивен начин чрез екоспектакъл,
открити и видео уроци темите за
отпадъците и чистотата на въздуха
пред над 3200 деца от цялата страна.
В хода на кампанията се състоя и
„Зелена олимпиада“, в която се
състезаваха на екологични теми
рекорден брой ученици (над 7000).
МОСВ отбеляза 25-годишния юбилей
на ведомството с издаването, за първи
път, на Алманах чрез който представя
постигнатото през годините за
опазване на нашата природа.
30 години след издаването на първата
Червена книга на България, беше
представено и второто издание.
Страната ни е шестата държава в
света, събрала в Червена книга
застрашените от изчезване растения и
животни.
Докладът е приет на заседание на МС
(на 25.05.2016 г.).

Конкурсът е проведен, финансирани са
234 проекта на общини и кметства, 127
проекта на училища и обединени
детски комплекси и 115 проекта на
детски градини, на обща стойност 3,5
млн. лв.
Контролът от РИОСВ е насочен към
саниране на нарушенията и
предприемане на коригиращи мерки и
действия за предотвратяване и
преустановяване на установени
замърсявания на околната среда.
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законодателство.

изискванията,
регламентирани в ЗООС
и специалните закони.

Налагане и спазване на
законодателството в областта на
опазване на околната среда и водите.
Оптимизиране на разходите за
контролната дейност.
Привличане
на
обществеността
(гражданите, бизнеса и НПО)
по-активно в политиката за чиста
околна среда чрез открит и
непрекъснат диалог.

от контролните органи на МОСВ и
предприемане на съответните мерки за
въздействие-административно
наказателни/принудителни мерки при
констатирано неизпълнение на
изискванията на законодателството по
околна среда.
Предприемане на коригиращи мерки от
операторите за привеждане в
съответствие с изискванията на
законодателството по околна среда.

Наложени са 55 принудителни
административни мерки (ПАМ) и са
издадени 1 120 наказателни
постановления за налагане на глоби и
санкции за повече от 17 млн. лв.
В резултат на установения подход
(превенция и контрол) от РИОСВ, се
подобри ефективността на
осъществяваната контролна дейност –
активизираха се кметовете на общини
и областни управители в страната за
решаване на проблемите със
складовете и ББ кубове в лошо
състояние, със замърсяванията на
речните легла, дерета и прилежащите
терени. Сравнителния анализ на
резултатите от осъществения контрол
през 2015 и 2016 г, показва тенденция
за намаляване на замърсените
участъци по речните легла, дерета и
прилежащите терени. Отчита се и
значително подобрение в състоянието
на републиканските и общински
пътища и прилежащите им територии в
страната.

От 16-те РИОСВ, са планирани 14 273
проверки на 9 205 обекта. Приоритетите
за контрол са насочени към постигане
на съответствие на обектите с
изискванията на екологичното
законодателство и осигуряване на чиста
околна среда.

От РИОСВ са извършени 20 855
проверки, като съотношението
планирани/извънредни е 57/43%.
Проверени са повече от 10 000 обекта.

От 4-те БД са планирани 9 100 проверки.

От 4-те БД са извършени 9980 броя
проверки, като 50% от тях са проверки
по изпълнение на условията на
издадените разрешителни съгласно
ЗВ. Въведе се приоритизация при
планирането на проверки по
разрешителните, съобразно
влиянието, което оказват на водните
тела, както и съобразно повишения
обществен интерес към определени
дейности по използване на водите,
оказващи негативно влияние, както на
водните екосистеми, така и на
останалите водоползватели.
Планираха се и се осъществиха
проверки за спазване условията на
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разрешителните на всички действащи
ВЕЦ в съответния район за басейново
управление. Увеличена е
събираемостта на таксите за
използването на водите, като сумата е
в размер на 50 млн. лв. В резултат на
предприетите действия на БД за
издаване на Актове за установяване на
публично-държавно вземане и
предаване на НАП за принудително
събиране на неплатените такси и
глоби, дължими по реда на ЗВ, в
бюджета са постъпили 5,4 млн. лв. от
събраните вземания.

21. Осигуряване
на добро
финансово
управление
на
средствата
от
фондовете на ЕС
за финансиране
на дейности по
опазването
на
околната среда.

Изпълнение
2014-2020 г.

на

ОПОС

Прилагане на Насоки за
интегриране на
политиката по околна
среда (ПОС) и политиката
по изменение на климата
(ПИК) във фондовете за
кохезионната
политика,
общата селскостопанска
политика и общата
политика за рибарство за
периода 2014 – 2020г.
Оптимизиране и
систематизиране на
управлението на ОПОС
2014-2020 г.
Намаляване на
административната
тежест и разходите на
бенефициентите,

Осигуряване на финансиране на
дейности по опазване на околната
среда със средства от фондовете на
ЕС за програмен период 2014-2020 г.

Осигуряване на финансиране на
дейности по опазване на околната
среда със средства от фондовете на
ЕС за програмен период 2014-2020 г.
Постигане на съгласуваност на
изпълнението на мерките по всички
оперативни програми с ПОС и ПИК.

Успешно изпълнение на дейности по
ОПОС за планов период 2014-2020 г.
Ускоряване на процедурите за
сключване на договори и разплащане
по проектите по ОПОС.

От ДНП са планирани общо 5 287
проверки върху дейности на
собственици, ползватели, физически и
юридически лица, осъществени на
територията на 3-те национални парка.
За обявените процедури - подаване на
проектни
предложения,
оценяване,
сключване на договори/издаване на
заповеди, изпълнение на проекти.

Дирекциите на националните паркове
са извършили общо 22 930 проверки.

Подготовка и обявяване на 17
процедури за набиране на проектни
предложения по петте приоритетни
оси на програмата – на обща стойност
близо 695 млн. лв.
Приемане на Насоките за интегриране
на ПОС и ПИК в ЕСИФ – фаза
„Изпълнение на споразумението за
партньорство и програмите в периода
2014-2020 г.” с РМС.

Обявени са 9 процедури на обща
стойност 403,32 млн. лв.

Изпълнение на Решението прилагане на механизма на контрол
относно изпълнението на
ангажиментите по интегриране на ПОС и
ПИК в секторните политики.
Финансов напредък в изпълнението на
ОПОС 2014-2020 г.

Прилага се механизъм за координация
и взаимодействие в рамките на МОСВ
и между ведомството и другите
компетентни институции.

Сключени/издадени са 24
договора/заповеди на обща стойност
665,13 млн. лв.

Насоките
са
№3/06.01.2016 г.

приети

с

РМС

Напредъкът в изпълнението на ОПОС
2014-2020 г. (към 31.12.2016 г.) е, както
следва:
- Договорени средства – 552,5 млн.
лв. (17 % спрямо общия бюджет по
програмата);
- Разплатени средства (изплатени
суми) – 69,6 млн. лв. (2,1 % спрямо
общия бюджет по програмата);
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свързани с процеса по
отчитане на проекти.
Електронизация на
процесите, свързани с
предоставянето,
изпълнението, отчитането
и мониторинга на
финансовата помощ.
Опростяване на
процесите, процедурите и
правилата за отчитане на
разходите по проектите

Изпълнени мерки за намаляване на
административната тежест и разходите
на бенефициентите, опростяване на
правила и процедури и електронизация
на процесите, съобразено с
изискванията на влезлия в сила в края
на 2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

- Сертифицирани средства (пред
Национален фонд) – 31,7 млн. лв. (0,97
% спрямо общия бюджет по
програмата).
Изпълнени са мерки за опростяване и
електронизация на процедурите:
Подаване на проектни предложения
чрез системата ИСУН 2020. Изцяло
електронна комуникация на
бенефициента с Управляващия,
Сертифициращия и Одитен органи,
включително изпращане на официални
документи.
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