Цели на администрацията за 2018 г.
Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водите
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Цели за 2018 г.

Стратегически
цели

Стратегически документ

Дейности

Срок

Очакван резултат

Разработване
на
Национална програма за
качеството
на
атмосферния
въздух
(КАВ).

м.01м.06

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.

1. Подобряване
качеството
на
атмосферния
въздух.

Подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места. Разширяване на комплекса от мерки за
опазване чистотата
на
атмосферния
въздух.
Разработване
на
национална
програма
за
качеството
на
атмосферния
въздух.

Програма за
управление
на правителството
на
Република
България за
периода
2017-2021 г.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

Националната програма за
КАВ, трябва да идентифицира приложимите мерки,
отговорните
институции,
сроковете за изпълнение,
финансирането, като крайната цел е постигане на
нормите за качество на
въздуха
по
показател
ФПЧ10.

Разработва се Национална програма за
КАВ въз основа на Споразумение между
МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на
управлението на качеството на въздуха.
Изготвен е предварителен доклад по
идентифициране и приоритизиране на
мерките за управление на качеството на
въздуха с цел постигане на съответствие
със законодателството, който подлежи на
обсъждане в рамките на междуведомствена работна група, създадена с цел
разра-ботване и приемане на Националната програма.

Изготвена и приета Национална програма за КАВ.

м.01м.12

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).

Сключени са и са в процес на изпълнение 11 договора с бенефициенти общини
по процедурата по ПО 5 на ОПОС 20142020 г. „Подобряване качеството на
атмосферния въздух“ - „Разработване/
Актуализация на общинските програми
за качеството на атмосферния въздух“,
на обща стойност 1,5 млн. лв.

Изпълнение на договори.

Финансиране на инвестиционни мерки, насочени основно към битовото
отопление, и в по-малка
степен към обществения
транспорт.

м.03м.12

Изпълнение на заложените
мерки за периода.

В процес на подготовка е обявяване на
процедура по ОПОС 2014-2020 г. за
финансиране на инвестиционни мерки,
насочени към основните източници на
замърсяване с ФПЧ10.– битовото отопление и в по-малка степен към обществения транспорт.

Обявяване на процедурата.

Извършване на законодателни промени, във
връзка с прилагане на
допълнителни мерки за
намаляване на нивата на
замърсителите.

м.01м.06

Извършване на законодателни промени с цел прилагане на набелязаните мерки.

Изготвен ЗИД на ЗЧАВ и нормативен
документ (наредба) от междуведомствената работна група за въвеждане на
изисквания за съдържанието на сяра и
пепел в твърдите горива предлагани за
битово отопление (въглища и брикети ).

Повишаване на контрола
върху
извършваните
периодични прегледи за

м.01м.12

Продължаване работата на междуведомствената работна група за разработване
на нормативни документи за ограничаване на съдържанието на сяра и пепел
във въглищата и брикетите, които се
продават за битово отопление, с цел
намаляване на емисиите на ФПЧ10 и SO2.
В следствие дейността на МРГ за обсъждане и разработване на мерки срещу
замърсяването от сектор „Транспорт“ -

Изготвяне на законодателни промени в
резултат на дейността на МРГ Транспорт и засилване на контрола по прила1

проверка на техническата изправност на превозните средства, като в
тази връзка се предвиждат съответните изменения и допълнения в Закона за движението по
пътищата и в подзаконовата нормативна уредба.

основен източник на наднормени нива на
ФПЧ10 в най-големите градове в страната
са предложени мерки, които са одобрени
от министъра на ОСВ. Реализирането на
тези мерки e от компетенциите на други
институции – КАТ, МТИТС, ИА „Автомобилна администрация“. В Закона за
движение по пътищата (изм. и доп. ДВ.
бр.97 от 5 декември 2017г.) са направени
промени, съгласно които при констатирана опасна неизправност на автомобила
(в. т.ч. и липсата на пречиствателни
устройства в изпускателната му система
– катализатор и DPF – филтър), служебно ще бъде временно отнета регистрацията му в системата на КАТ. След отстраняване на несъответствието от страна на
собственика, следва повторно преминаване на годишен технически преглед,
където това да бъде удостоверено. Тези
разпоредби от закона влизат в сила от
6.06 2018 г.

гане на съществуващото законодателство в областта от компетентните ведомства.

Гарантиране на точност
и пълен обхват за анализ
на емисиите от отработилите газове чрез промени в Наредба № Н-32
от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за
проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства.

м.01м.06

Ограничаване на злоупотребите с предаване на
катализатори в пунктовете за приемане на отпадъци чрез промени в
Наредбата за излезлите
от употреба моторни
превозни средства.

м.01м.06

С промените ще се регламентира приемането и предаването на свален катализатор или подмяната му с
нов от собственика, чрез
декларация за произход.

Предприемане на мерки
във връзка със стартирана наказателна процедура срещу Р. България по
нарушение № 2009/2135
относно нивата на серен
диоксид.

м.01м.12

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.

Прието е изпълнението на дейностите по
проект „Усъвършенстване/надграждане
на вече съществуващата Система за
ранно предупреждение (СРП) за прогнозиране на наднормено замърсяване на
приземния атмосферен слой със серен
диоксид в района на Старозагорска област“ (изпълняван от НИМХ – БАН).

Устойчива работа на усъвършенствана
и надградена СРП.
Продължаване прилагането на засилен
контрол от РИОСВ на големите горивни инсталации, оказващи въздействие
върху качеството на въздуха по отношение нивата на серен диоксид.

Засилване на контрола
по отношение на качеството на горивата.

м.01м.03

Въвеждане изискванията на:
Директива (ЕС) 2015/1513
за изменение на Директива
98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и на Директива
2009/28/ЕО за насърчаване
използването на енергия от
възобновяеми източници.

Изготвяне и приемане от МС на ПМС за
приемане, изменение и допълнение на
нормативни актове на МС, в което е
включено изменение и допълнение на
Наредбата за изискванията за качеството
на течните горива,условията, реда и
начина за техния контрол.

Прието ПМС.

м.01м.06

Изготвяне на промени в Наредба № Н32 от 16.12.2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства. Въвеждане на изискване контролно-техническите пунктове да бъдат
оборудвани с устройство за свързване
към електронния интерфейс на превозното средство (четящо устройство на
системата за бордова диагностика) след
2020 г. Оборудването има за цел намаляване въздействието на човешкия
фактор върху резултата от измерването.
Изготвени промени в Наредбата за
излезлите от употреба моторни превозни средства, чрез които ще се регламентира приемането и предаването на
свален катализатор или подмяната му с
нов от собственика, чрез декларация за
произход.

Приемане на ЗИД на ЗЧАВ.
Предвижда се изменение на определението за „краен разпространител“ в
ЗЧАВ, като същността му е осъществяване на контрол от страна на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор върху всички разпространители на течни горива, независимо за
каква цел се използват горивата.
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Засилване на контрола
по постигане на заложените в програмите по чл.
27 от ЗЧАВ норми за
КАВ.

м.01м.06

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.

м.07преходна за
2019
г.

Към момента в ЗЧАВ има разписани
разпоредби за налагане на санкции на
кметове за неизпълнение на изискването
за разработване на общински програми.

Приемане на ЗИД на ЗЧАВ.

Предстои стартиране разработването на
Национална програма за намаляване на
общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични
съединения, фини прахови частици и
амоняк в атмосферния въздух.

Стратиране разработването на проект
на Национална програма.

Изготвен проект на Решение на МС за
одобряване на проект на Закон за ратифициране на изменение на Протокола
към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон.

Приемане на Решение на МС относно
ратифицирането на изменението на
Протокола към Конвенцията.

Приемане от Народното събрание проект
на ЗИД на ЗЧАВ във връзка със задължението на страната за транспониране в
националното законодатество на част от
Директива (ЕС) 2016/2284.

Приет ЗИД на ЗЧАВ.

Приемане на ПМС, вллючващо наредба,
транспонираща част от изискванията на
Директива (ЕС) 2016/2284.

Приета Наредба.

Приемане на ПМС, включващо Наредба
за ограничаване на емисиите във въздуха
на определени замърсители, изпускани
от средни горивни инсталации.
Изготвен проект на Решение на МС за
предложение до Народното събрание за
ратифициране на изменението от Кигали
на Монреалския протокол за веществата,
които нарушават озоновия слой.

Приета Наредба.

м.01м.03

Разработване на ЗИД на ЗЧАВ, с цел
залагане на изискване за създаване на
електронна база данни за събиране на
информация за емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, както и
актуализиране и прецизиране на действащите разпоредби по отношение на
флуорсъдържащите парникови газове.

Приет ЗИД на ЗЧАВ.

м.01м.06

Участие в процедура по разработване на
проект на НИД на Наредба № Н-32 от
16.12.2011 г. за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средст-

Приета НИД на Наредбата.

м.01м.03

м.01м.04

м.01м.06
м.01м.03
Провеждане на държавната политика по опазване на озоновия слой,
прекратяване употребата
на веществата, които го
нарушават и намаляване
на емисиите на флуорсъдържащи
парникови
газове.

м.01м.02

Създаване на правна възможност за налагане на
санкции на кметове, в случаите на непостигане на
целите в приетите общински програми за КАВ.
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.
Въвеждане изискванията на:
 Директива
(ЕС)
2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016
година за намаляване на
националните емисии на
някои атмосферни замърсители, за изменение на
Директива 2003/35/ЕО и
за отмяна на Директива
2001/81/ЕО.
 Директива
(ЕС)
2015/2193 за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от
средни горивни инсталации.
Осигуряване прилагането и
изпълнението на европейското законодателство за
озоноразрушаващите
вещества и флуорсъдържащите парникови газове.

Приемане на Решение на МС.
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ва, с цел залагане на изисквания, осигуряващи спазването на чл.17, ал.3 от
ЗЧАВ, от МТИТС.

2. Опазване и
подобряване състоянието на водите, постигане и
поддържане
на
добро количествено, химично и
екологично състояние на водните тела на територията на Р.
България и на
околната среда в
морските води.

Интегрирано управление на водните
ресурси и постигане
на устойчиво потребление на ресурса
за нуждите на населението и икономиката на страната.
Опазване и подобряване състоянието на
околната среда на
морските води в
Черно море.

Програма за
управление
на правителството
на
Република
България за
периода
2017-2021 г.

Реализиране на инвестиции в изграждане, рехабилитация и модернизиране на ВиК инфраструктура за агломерации с
над 10 000 екв. ж. и агломерации между 2000 и
10 000 екв. ж.

м.06м.12

Изготвяне на проект на Наредба за установяване на мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия
слой.

Изготвен проект на Наредба.

м.01м.12

Изготвяне на заповед на министъра на
околната среда и водите за реда и начина
за извършване на анализи и проверки за
съответствие на веществата, оборудването и продуктите, попадащи в обхвата на
Регламент (ЕС) № 517/2014.

Изготвена и утвърдена заповед.

м.01м.12

Изготвяне на методика за подпомагане
на РИОСВ при осъществяването на контрола по Регламент (ЕС) № 517/2014,
актовете за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 и наредбата по чл.
17, ал. 2 на ЗЧАВ.
В процес на изпълнение са проекти по
ОПОС 2014-2020 г. за изграждане/реконструкция на ПСОВ и изграждане/реконструкция на водоснабдителни и
канализационни мрежи.

Изготвена методика.

м.01м.12
м.03

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.
Намаляване на замърсяването на подземните и повърхностните води от заустване на отпадъчни води и
подобряване на химическото състояние на повърхностните води.

м.01м.12

Изпълнение на Стратегия за опазване на околната среда в морските
води на Черно море на

м.01м.12

Поддържане/постигане на
добро състояние на морската околна среда на Черно
море и мониторинг за теку-

Продължава изпълнението на договорите
по ОПОС 2014-2020 г. за: подпомагане
регионалното инвестиционно планиране
на отрасъл ВиК (подготовка на регионални прединвестиционни проучвания за
14 консолидирани райони на 14 ВиК
оператора) на стойност 59,2 млн. лв.;
подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в
отрасъл ВиК на стойност 15,4 млн. лв.;
подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и
канализация за територията на Столична
община на стойност 5,2 млн. лв.
Изпълняват се проекти на общини за
колектори и канализации със средства
от ПУДООС/държавен бюджет (ДБ) по
18 договора на стойност 27,4 млн. лв.
Изпълняват се проекти на общини за
малки водоснабдителни обекти със средства от ПУДООС/ДБ по 26 договора на
стойност 19,1 млн. лв.
Стартирало е изпълнението на програмата от мерки към Морската стратегия.
Събрана и систематизирана е информация от компетентните министерства и

Изпълнение на договорите/заповедите
по процедурите по ОПОС 2014-2020 г.
Подготовка и обявяване на 4 процедури
за директно предоставяне на БФП по
приоритетна ос (ПО) 1 „Води“ на
ОПОС 2014-2020 г.:
 „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК
–етап 2“;
 „Регионален инвестиционен ВиК
проект за обособената територия на
„ВиК” ЕООД Смолян“;
 „Изграждане на ВиК инфраструктура“;
 Изграждане на ВиК инфраструктура
за Столична община“.

Продължаване/приключване на изпълнението на започнатите и финансиране
на нови проекти от ПУДООС/ДБ.

Изпълнение на мерки за 2018 г. за
постигане на добро състояние на морската околна среда от програмата от
мерки към Морската стратегия.
4

Република
България
(Морска стратегия) с
програма от мерки.

м.01м.12

ща оценка на състоянието й.

м.01м.12

3. Координация
по
прилагане
законодателството на Европейския съюз и международни споразумения в областта на управлението на водите, както и разработване и съгласуване на политики, стратегии и програми.

Предотвратяване
или намаляване на
въздействието
от
човешка
дейност
върху повърхностните и подземните
води чрез прилагане
на принципите за
интегрирано управление.

Програма за
управление
на правителството
на
Република
България за
периода
2017-2021 г.

Актуализиране на Морската стратегия (втори
цикъл) за периода 20222027 г.

м.01м.12

Изпълнение на мерките в
Планове за управление
на
речните
басейни
(ПУРБ) 2016-2021 г.

м.01м.12

Актуализиране на ПУРБ
(трети цикъл) за периода
2022-2027 г.

м.06

м.01м.12
м.01м.12

Подобряване на състоянието на всички повърхностни
и подземни водни тела, в 4те района за басейново
управление (РБУ), и запазване на доброто състояние
на водите тела.

ведомства за изпълнение на мерки и
осигуряване на тяхното финансиране.
Предприети са действия за осигуряване
на допълнителен финансов ресурс за
изпълнение на дейности, заложени в
Морската стратегия, които не са включени в изготвената програма за мониторинг
на морските води, изпълнявана от ИОБАН.
Сключен е договор за изпълнението на
програма за мониторинг (за дескриптор
„морски отпадъци“) – за провеждане на
мониторинг на макроотпадъци, в частта
по плажните/бреговите ивици на Северното и Южното Черноморие за 2017 г.
В процес на подготовка е изпълнението
на втория цикъл на прилагане на Рамковата директива за морска стратегия
(РДМС) чрез актуализиране на първоначалната оценка на морската околна среда, на дефинициите за добро състояние
на морската околна среда, включително
на критерии, цели и индикатори в съответствие с изискванията на чл. 8, 9 и 10
от РДМС.
Координационният съвет по водите
(КСВ) има за задача да осигурява координацията на дейностите по финансирането и изпълнението на програмите от
мерки в ПУРБ и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН),
които са ангажимент на компетентните
институции и органи, в зависимост от
типа мярка в отделните сектори. В процес на създаване е експертна група, подпомагаща работата на КСВ за осигуряване на координация при изпълнение/актуализация на ПУРБ и ПУРН.
Подготвена е пътна карта за разработване на третите ПУРБ. Изпълнява се проект „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота
и дообслужване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС)“, финансиран по ОПОС 20142020 г.

Провеждане на заседания на Консултативния и координационен съвет по
опазване на морската околна среда на
Черно море.
Сключване и изпълнение на Споразумение между МОСВ и ИО-БАН за мониторинг на морски води.

Стартиране на дейности по актуализиране на Морската стратегия чрез проект, финнасиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП).

Проследяване изпълнението на Програмите от мерки към ПУРБ и обобщаване на изпълнението за 2018 г.

Обявяване на процедура за директно
предоставяне на БФП по ПО 1 „Води“
на ОПОС 2014-2020 г. „Подготовка и
разработване на Трети цикъл ПУРБ“ и
издаване на заповед за безвъзмездна
помощ.
Изпълнение на програмата за мониторинг за повърхностни и подземни води.
Изпълнение на програма за допълнителен радиологичен мониторинг през
2018 г. в районите на находища, проявления и участъци с аномално съдържание на уран в скалите – с цел разширяване на информацията за състоянието
на водите, включително в зони за защита на водите, предназначени за питей5

Изпълнение на мерките,
включени в програмите
за изпълнение на ПУРН
2016-2021 г., за намаляване на неблагоприятните последици от наводненията за човешкото
здраве, стопанската дейност и околната среда.

м.01м.12

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

Преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка на риска
от наводнения.

м.02м.12

Отчитане на влиянието на
изменението на климата при
разработването на вторите
ПУРН (2022-2027 г.)

Уведомени са всички компетентни органи за задълженията им при изпълнението
на мерките в ПУРН, включително и за
необходимостта от планиране на съответните финансови средства в бюджета
си.
Всички министерства, които отговарят за
изпълнението на мерки в ПУРН, са
създали необходимата организация.
За стартирането на 5 вида мерки през
2017 г., включени в програмите за изпълнение на ПУРН, за които отговаря
МОСВ и БД са осигурени средства от
бюджета на МОСВ в размер на 70 356
лева.
Разработена е пътна карта за подготовка
на следващите ПУРН. За дейностите,
които се предвижда да бъдат възложени
на външен изпълнител е разработено
детайлно описание.

но-битово водоснабдяване.
Изпълнение на дейностите.

Откриване на обществена поръчка с
предмет „Актуализация на методика за
оценка на риска от наводнения, разработена на основание чл. 187, ал. 2, т. 6
от Закона за водите“.

м.02м.12

Изпълнение на договор за изготвяне на
задание за актуализация на съществуващата в страната картографска основа
за целите на картирането на заплахата и
риска от наводнения, част от ПУРН.

м.02м.12

Подготвяне на проектно предложение
по предвидена за обявяване процудра
по ОПОС 2014-2020 г. „Изпълнение на
проучвания и оценки във връзка с втори
ПУРН за периода 2022-2027 г.“
Изпълнение на дейностите по проекта.

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

м.01м.12

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

Превенция и управление
на риска от наводнения.

м.01м.12

Изграждане на зелена инфраструктура, защитна инфраструктура и хидротехнически съоръжения.

м.01м.12
Превенция и управление
на риска от свлачища.

м.01м.12

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

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

м.02м.12

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

Изпълнява се договор по ОПОС 20142020 г. „Установяване на шест центъра
за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения
и последващи кризи“ на стойност 39,12
млн. лв.
Обявена е процедура по ОПОС 20142020 г. „Мерки за въвеждане на решения
за превенция и управление на риска от
наводнения“ на стойност 20 млн. лв.

Обявена процедура по ОПОС 2014-2020
г. „Превенция и противодействие на
свлачищните процеси за ограничаване на
риска от тях (вкл. по републиканската
пътна мрежа)“ на стойност 65,5 млн. лв.
Спряно изпълнение на договор по ОПОС
2014-2020 г. „Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУ в РВ)
- р. Искър“, на стойност 7 млн. лв., пора-

Оценка на подадени проектни предложения по процедурата.
Обявяване на процедура по ОПОС
2014-2020 г. „Екосистемно-базирани
решения за превенция и управление на
риска от наводнения“.
Оценка на подадени проектни предложения по процедурата и сключване на
договори, ако е приложимо.
Преработване на процедура за БФП по
ОПОС 2014-2020 г. „Втора фаза за
създаване на Национална система за
управление на водите в реално
време (НСУВРВ) – територията на
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ди обжалване на избора на изпълнител.
м.02м.12

Възлагане и изготвяне на „Концепция
за разработване на Система за управление на водите в реално време в Република България“.

м.02м.12

Подготовка на изменение на пилотен
проект (ПП) за "Проект и изграждане
на Система за управление на водите в
басейна на река Искър (СУВ – БРИ)
като част от Национална система за
управление на водите в реално време
(НСУВ в РВ).

м.02м.12

Приемане на проект на
Закон за изменение и
допълнение (ЗИД) на
Закона за опазване на
околната среда (ЗООС),
който предвижда промени в Закона за водите
(ЗВ).

м.06

м.05

Приемане на подзаконови нормативни актове
към ЗВ.
м.12

м.12

м.12

м.12

цялата страна“.

Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на рисково
базирания подход за определяне на охранителни
зони.
Отстраняване на недостатъци по процедура за нарушение и бележки от 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.
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.
Интегриране на политиката
по водите и отрасловите
политики във водния сектор.
Координиране процедурата
за оценка на въздействието
върху околната среда с
оценката за състоянието на
водите.

Изготвен проект на ЗИД на ЗООС – на
етап приключили обществени консултации.
Изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение (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.
Разработване на Наредба за зоните за
защита на водите, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване и на
минералните води, съобразно предвидената промяна в режима за опазване на
водите, предназначени за питейнобитово восдоснабдяване, която следва да
се въведе със ЗИД на ЗООС, с който се
променя и ЗВ.

Подаване на ПП за "Подготовка на
проект и изграждане на Национална
система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)" по ОПОС
2014-2020 г.
Приет ЗИД на ЗООС.

Приета НИД на Наредба № 2/2011 г.

Приета Наредба за зоните за защита на
водите, предназначени за питейнобитово водоснабдяване и на минералните води.

В процес на разработване е проект на
Наредба за условията, реда и техническите изисквания за изграждане на рибни
проходи.

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

В процес на разработване е 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.

Приета НИД на Наредба № 7.

Разработена и приета Наредба по чл. 47,
ал. 1 от ЗВ за определяне на реда за
подготовка и провеждане на процедура
7

за предоставяне на концесия, както и
изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори за
минерална вода.
м.12

4. Подобряване
управлението на
отпадъците
и
опазване,
устойчиво
ползване
и
възстановяване
функциите
на
почвитe.

Постигане на ресурсна ефективност
чрез прилагане на
йерархията
при
управление на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната
употреба и оползотворяването им
чрез рециклиране,
намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната
среда и човешкото
здраве.

Програма за
управление
на правителството
на
Република
България за
периода
2017-2021 г.

Подпомагане на общините за ефективно управление на находищата
на минерални води на
тяхна територия.

м.01м.12

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.

м.01м.12

Оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и постигане на
намаляване на емисиите на
парникови газове.

Изграждане на центрове
за повторна употреба, за
поправка и подготовка за
повторна
употреба,
включително осигуряване на съоръжения и тех-

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

Одобрени са за финансиране и са в процес на изпълнение проекти по пилотната
схема на Инвестиционна програма Минерални води на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) на 9 общини –
Разлог, Полски Тръмбеш, Велинград,
Бургас, Сапарева баня, Септември, Панагюрище, Минерални бани, Берковица, на
обща стойност 5,9 млн. лв., като предвидената субсидия от НДЕФ е в размер
на 2,96 млн. лв.
В процес на доизграждане са четири
претоварни станции и дейности по закриване на 8 общински сметища в района
на гр. Кърдажли по проект по ИСПА/Кохезионен фонд за Регионален
център за управление на отпадъците
(РЦУО) в гр. Кърджали.

Завършване на обектите.

м.01м.12

Изпълняват се проекти със средства от
ПУДООС/ДБ за:
 Депо за ТБО – Смолян;
 Сепарираща инсталация в община
Силистра;
 Технически рекултивации в общини:
Ловеч и Гурково и биологични
рекултивации в общини: Балчик, Нови
пазар, Банско, Златарица, Белослав,
Павел баня.

Продължаване изпълнението на проектите.

м.01м.12

Изпълняват се със средства от ПУДООС
рекултивации на депа за твърди битови
отпадъци по 31 договора на стойност
49,7 млн. лв. Приета биологична рекултивация на общинско депо гр. Ахтопол и
втора година от биологичната рекултивация на общински депа Драгоман, Сухиндол, Костинброд, Приморско, Каолиново, Борово, Цар Калоян, Кубрат и
Сливо поле.

Изпълнение на дейностите по рекултивации на депа за твърди битови отпадъци.

м.01м.12

Реализиране
на
договорите
за
изграждане, строителство и строителен
надзор по проектите за рекултивация на
четири депа – на с. Килифарево (В.
Търново), гр. Дебелец (В. Търново), с.
Брусен
(Мездра)
и
Ботевград,
финансирани
от
Публична

Завършване на проектите за депа - гр.
Дебелец (В. Търново), с. Брусен (Мездра) и Ботевград.
Изпълняване на дейности по биологична рекултивация на депо с.
Килифарево (В. Търново).

Поетапна рекултивация
на общинските депа,
неотговарящи на нормативните изисквания.
Промотиране на съвременни технологии за
разделно събиране, компостиране/анаеробно
разграждане на биоразградимите
отпадъци,
рециклиране и екологосъобразно обезвреждане
в изпълнение на Пътната
карта за ефективно използване на ресурсите в
Европа за периода до
2020 г.

Подобряване на ефективното използване на ресурсите
от минерални води.

Стартиране подготовка на проект на
нов ЗВ.
Провеждане на нови процедури за набиране на проекти на стойност не поголяма от тази на оставащите около 500
хил. лв. свободни средства.
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ника за целите на дейността, както и изпълнение на проекти, демонстриращи добри практики
в управлението на отпадъците и въвеждане на
нови технологии, насочени към прилагане на
йерархията при управление на отпадъците.

инвестиционна програма „Растеж
устойчиво развитие на регионите“.

и

м.01м.12

Реализирана „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови
отпадъци" по ПО 2 „Отпадъци“ на
ОПОС 2014-2020 г. Подадени са общо 17
проектни предложения от общини от 15
региона, които са в напреднал етап на
оценка по обявената процедура. Подписани са договори с общините от шест
Регионални сдружения за управление на
отпадъците (РСУО) с обща стойност на
БФП 41,04 млн. лв.

Приключване на оценката на останалите проектни предложения по процедурата и сключване на договори и изпълнение.

м.01м.12

Обявени са 4 нови процедури по ПО 2 на
ОПОС 2014-2020 г.:
 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани
биоразградими отпадъци“ на стойност
91,5 млн. лв. и конкретни бенефициенти
19 общини от 3 РСУО: Русе, Бургас и
Благоевград.
 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ на стойност 50 млн. лв. и конкретни бенефициенти 39 общини от 7 РСУО:
Карлово, Пловдив-Шишманци, Харманли, Монтана, Цалапица, Враца и Ямбол.
В оценка са проектните предложения на
общините Карлово, Марица, Раковски,
Кричим, Пловдив, Харманли, Монтана,
Берковица, Сливен и Свиленград.
 „Втора комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови
отпадъци“ на стойност 35 млн. лв. и
конкретни бенефициенти 22 общини от 4
РСУО: Асеновград, Златица, Елхово и
Шумен. Вече са подадени и четирите
очаквани проектни предложения.
 „Завършване на проект "Прилагане на
децентрализиран модел за управление на
био-отпадъците в един от регионите за
управление на отпадъци в България, вкл.
изграждане на необходимата техническа
инфраструктура – система за разделно
събиране и съоръжение за рециклиране
на събраните био-отпадъци“ на стойност
1,9 млн лв. и конкретен бенефициент
РСУО Севлиево (общини Севлиево,

Оценка на подадените проектни предложения по процедурите и сключване
на договори.

м.06

Обявяване на процедури по ПО2 на
ОПОС 2014-2020 г.:
 „Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците“;
 „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство
на енергия в София с оползотворяване
на RDF – трета фаза на интегрирана
система от съоръжения за третиране на
битовите отпадъци на Столична община“.
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Дряново и Сухиндол). Проектното
предложение вече е подадено.
м.01м.12

Предприемане на мерки
за
екологосъобразно
обезвреждане на излезли
от употреба пестициди и
други препарати за растителна защита с изтекъл
срок на годност (проект,
финансиран от Българошвейцарската програма
за
сътрудничество
(БШПС).

м.02

Проучване и разработване на пилотни модели за
екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства (проект,
финансиран
от
БШПС).

м.01м.12

м.02

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

м.06

м.01м.12
м.01м.12

м.01м.12

Разработване на подходи за
третиране на опасните отпадъци от домакинствата.

Сключено финансово споразумение
между Управляващия орган на ОПОС и
„Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България (ФМФИ)“ ЕАД за
възлагане на управление на средства в
размер на 52,4 млн. лв. за предоставяне
на финансови инструменти от Фонда,
под формата на гаранции по кредити.
Предстои избор на финансови посредници (от страна на ФМФИ). Ще се финансират проекти, свързани с проектиране и
изграждане на центрове за повторна
употреба, за поправка и подготовка за
повторна употреба, включително осигуряване на съоръжения и техника за целите на дейността.
Обявена обществена поръчка с предмет
„Преопаковане, транспорт, предаване за
окончателно обезвреждане и почистване
на складове съдържащи УОЗ-пестициди,
опасни отпадъци, неопасни отпадъци и
други препарати за растителна защита с
6 (шест) обособени позиции”, посредством която ще бъдат избрани изпълнители
за основните дейности включени в проекта.
Избран е изпълнител по обществена
поръчка с предмет „Външен одит от
сертифицирана одитираща организация”
по проекта – предстои сключване на
договор.

Прилагане на финансовите инструменти по ПО2 чрез ФМФИ.

Обявени са процедури за възлагане изпълнението на следните дейности по
проекта:
 „Извършване на оценка на съоветствието и стоителен надзор при строеж на
пет пилотни общински центъра“ – сключени договори с изпълнители по четири
от обособените позиции, предстои повторно обявяване и възлагане на петата
обособена позиция;
 „Извършване на външен одит от сертифицирана одитираща организация“ –
сключен договор с изпълнител;
 „Разработване на ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци
като част от потока битови отпадъци“;
 ,,Начално специализирано и поддържащо обучение на персонала на петте
общински центъра в общините: Шумен,
Разград, Съединение, Левски и Созо-

Сключване на договори и изграждане
на останалите 3 центъра в общините
Левски, Разград и Созопол.

Избор на изпълнители и сключване на
договори за основните дейности.
Сключване на договор за външен одит
от сертифицирана одитираща организация.
Обявяване на поръчка и сключване на
договор за осигуряване на публичност
при изпълнение на дейностите по проекта с цел уведомяване на населението
и заинтересованите страни за предстоящи действия по обезвреждане на пестицидите, както на местно, така и на
национално ниво.

Сключване на договор за строителен
надзор на центъра в община Левски.
Обявяване на процедури и сключване
на договори за доставка на оборудване
за петте пилотни центъра, мобилни
събирателни пунктове, обучение на
персонала и информационна система за
отчитане на предадените и обработени
отпадъци.
Подготовка на документации и обявяване на процедури за възлагане на дейности за крайно обезвреждане на събраните опасни отпадъци от домакинствата, окончателна оценка на резултатите от проекта и социологическо проуч10

Приемане на ЗИД на
ЗООС, който предвижда
промени в Закона за управление на отпадъците
(ЗУО).
Разработване и приемане
на подзаконови нормативни актове.

м.06

м.06
м.06

м.07

м.06

м.06

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 оползотворяване на отпадъците
за създаване на
„рециклиращо общество” и
прилагане на подход, отчитащ целия „жизнен цикъл на
продуктите и материалите”.
Намаляване на административната и регулаторната
тежест за гражданите и
бизнеса чрез отпадането на
документи, които вече няма
да се изискват от заявителите.
Хармонизиране на изискванията на националното
законодателство с изискванията на ЕС в областта на
управление на отпадъците и
облекчаване на административната тежест.
Отразяване на бележки от

пол“;
 „Проектиране с авторски надзор и
изпълнение на строеж по смисъла на чл.
3 ал. 1 т. 1 буква „б“ от ЗОП” по проект
„Проучване и разработване на пилотни
модели за екологосъобразно събиране и
временно съхранение на опасни битови
отпадъци“ – сключени договори с изпълнители за общините Шумен и Съединение, предстои възлагане и на останалите
три общини – Разград, Левски и Созопол; стартира изграждането на два пилотни центъра в общините Шумен и
Съединение;
 „Извършване
на
медийна/информационна (местна и национална) кампания“ – сключен договор с изпълнител.
Изготвен проект на ЗИД на ЗООС – на
етап приключили обществени консултации.

ване.

Изготвен проект на НИД на Наредба № 2
за класификация на отпадъците.

Приета НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

Сключени договори за изпълнение на
обществени поръчки с предмет:
 „Разработване на критерии за страничен продукт по чл. 4 от ЗУО за слънчогледови люспи и дървесни отпадъци и
разработване на критерии за „край на
отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО за пелети и
брикети, получени от слънчогледови
люспи и за пелети и брикети, получени
от нетретирани дървесни отпадъци“;
 „Проучване на видовете и количествата опасни отпадъци от производствена
дейност, за които в страната не са изградени съоръжения за третиране и оценка
на необходимостта от изграждане на
такива съоръжения“.

Изготвена и 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.

Приет ЗИД на ЗООС.

Изготвено и прието ПМС за изменение
и допълнение на нормативни актове, в
т.ч.: Наредбата за излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване,
Наредба за опавковките и отпадъците
от опаковки, Наредба за излезлите от
употреба моторни превозни средства,
Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, Наредба за
батерии и акумулатори и негодни за
употреба батерии и акумулатори.
Изготвена и приета НИД на Наредба за
изискванията за третиране на излезли
от употреба гуми с включване на
критерии за край на отпадъка за
излезлите от употреба гуми.
Изготвена и приета НИД на Наредба №
4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.
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м.01м.12

м.01м.12

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.
Осигуряване прилагането на
Регламент (ЕС) 2017/997 на
Съвета от 8 юни 2017 година за изменение на приложение III към Директива
2008/98/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно отпадъците по отношение на опасното свойство
HP 14 „Токсични за околната среда“.

Обявяване на обществени поръчки с
предмет:
 Проучване на законодателството и
добри практики в ЕС за отпадъци от
мебели относно принципа "отговорност
на производителя" и възможностите за
въвеждането им на национално ниво.
 Добри практики и ръководство за
предотвратяване на хранителните отпадъци.
Разработване на национални критерии
за определяне на край на отпадъците за
определени потоци отпадъци, стимулиращи използването на материали, получени от отпадъци.

Въвеждане изискванията на
Директива (ЕС) 2017/2096
на Комисията от 15 ноември
2017 година за изменение на
приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно излезлите
от употреба превозни средства. Отстраняване на непълнота при транспонирането
на Директива 2012/19/ЕС на
Европейския парламент и на
Съвета относно излязлото
от употреба електрическо и
електронно оборудване.
Отстраняване на неточности
при транспонирането на
Директива 2010/75/ЕС на
Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010
година относно емисиите от
промишлеността
Подобряване на съществуващата нормативна уредба
за регулиране на дейностите
по рециклиране и оползотворяване на масово разпространени и специфични
потоци отпадъци, вкл. строителните и биоразградимите
отпадъци.
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5. Намаляване на
неблагоприятното въздействие,
върху човешкото
здраве, екосистемите и националното стопанство, предизвикано от изменението на климата.

Адаптация
към
настъпилите неблагоприятни климатични изменения и
постигане на нисковъглеродно развитие, икономия на
енергия и социални
ползи за страната.

Програма за
управление
на правителството
на
Република
България за
периода
2017-2021 г.

Въвеждане на национални
критерии за депониране на
неорганични неопасни отпадъци.
Създаване на стратегическа
рамка за кръгова икономика.

Изготвяне на Национална стратегия във връзка с
Пакета на ЕС за кръгова
икономика.

м.06

Разработване на Национална стратегия за адаптация към изменението
на климата и План за
действие.

м.12

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

Прилагане на Националните мерки за изпълнение за периода 2013-2020
г.

м.06

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

Разглеждане на заявления за безплатни квоти
от нови участници в
Европейската схема за
търговия с квоти за емисии на парникови газове
(ЕСТЕ) и изпращане на
предложения до ЕК за
изменение на Националната таблица за разпределение на квоти.

м.01м.12

Законодателните изменения, включени в
Пакета на ЕС за кръгова икономика са
приети на политическо ниво в края на м.
декември 2017 г. Окончателните текстове следва да бъдат оформени технически
и приетите изменения се очаква в края на
първото тримесечие на 2018 г. да бъдат
факт.
Стратегията се разработва (със средства
по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.) от Световна банка
съгласно ратифицирано от Народното
събрание споразумение за предоставяне
на консултантски услуги между правителството на Р. България и Световна
банка.
Изготвени са: встъпителен доклад, междинен доклад за моделирането на подхода за макроикономическите последици
от изменението на климата, междинен
доклад с основните констатации от проект на секторни оценки и проекти на
окончателни доклади за секторни оценки
на следните икономически сектори:
селско стопанство, биоразнообразие и
екосистеми, енергетика, горско стопанство, човешко здраве, туризъм, транспорт,
градска среда и води.
Успешно функциониране на ЕСТЕ.
Издадени безплатни квоти на 126 оператора на инсталации и на 4 авиационни
оператора, участващи в ЕСТЕ.

Предприемане на действия по изготвяне на стратегията след финализиране на
преговорите и окончателното приемане
на измененията в законодателството.

Генерирани през 2017 г. приходи за
България от продажби чрез търг на квоти
за емисии на парникови газове в размер
на 254,55 млн. лв.

Генериране на приходи за България от
тръжните продажби на квоти за емисии
на парникови газове от инсталации и
авиационни дейности.

Изготвена и приета Стратегия и План за
действие.

Издаване на безплатни квоти за 2017 г.
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.

м.01м.12

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.

м.01м.12

Издаване на решения за: откриване/закриване на партиди в Националния
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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, в зависимост от броя получени заявления.
Извършване
на
трансакции
в
НРТКЕПГ.
м.01м.12

Извършено докладване до ЕК относно
използването през 2016 г. на приходите,
генерирани от продажбите на търг на
квоти за емисии на парникови газове.

Докладване използването през 2017 г.
на приходите, генерирани от продажбите на търг на квоти за емисии на парникови газове.

м.01м.12

Извършени трансфери на годишно разпределено количество емисии (Annual
emissions allocations – AEAs) на Република Малта съгласно сключено двустранно споразумение в размер на 281,8
хил. лв. – средствата са преведени на
НДЕФ.
Взето участие в преговорния процес на
европейско ниво по приемането на законодателни предложения на ЕК:
 Проектодиректива за ревизиране на
ЕСТЕ след 2020 г. (Директива изменяща
Директива 2003/87/ЕС).
 Решение за споделяне на усилията за
секторите извън обхвата на ЕСТЕ в периода 2021 - 2030 г. (предложение за
Регламент относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021
до 2030 г.).
 Предложение за Регламент за включването на емисиите и поглъщанията на
парникови газове от земеползването,
промените в земеползването и горското
стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година и за
изменение на Регламент № 525/2013.
 Проект на Регламент за изменение на
Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на
сегашните ограничения на обхвата за
авиационните дейности и подготовка за
прилагането на глобална, основана на
пазара мярка от 2021 г.
Като конкретен положителен резултат
следва да се посочи запазването на индивидуалната цел за страната за намаление
на емисиите на парникови газове за секторите извън ЕСТЕ, за пе-риода 20202030 г., на най-ниското възможно ниво
от 0% спрямо 2005 г.

Трансфери на годишно разпределено
количество емисии (Annual emissions
allocations AEAs) на Република Малта
съгласно сключено двустранно споразумение.

м.01м.12

Продлъжаване на участието в преговорите по предложението за Регламент за
споделяне на усилията с оглед запазване на индивидуалната цел за страната за
намаление на емисиите на парникови
газове за секторите извън ЕСТЕ и постигане на максимални ползи от преизпълнението на целите в периода 20132020 г. и възможности за продажба на
излишъци и привличане на инвестиции
от други държави-членки на ЕС.
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Взето е участие в преговори за разработването на правила и насоки за привеждане в действие и операционализиране на
основните аспекти на Споразумението от
Париж – приети заключения на Съвета
на ЕС относно Парижкото споразумение
и подготовка за срещите по Рамковата
конвенция на ООН по изменение на
климата (Бон, 6 - 17 ноември 2017 г.).

м.01м.12

Осигуряване въвеждането и прилагането на
изискванията на новоприето европейско законодателство в областта
на биогоривата - Директива 2015/652 и Директива 2015/1513.

м.07

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

С ПМС № 198 от 15.09.2017 г. е приета
Наредба за условията, реда и начина за
изготвяне и верификация на докладите
на доставчиците на горива и енергия за
транспорта.
Със Заповед No РД 635/29.09.2017 г. на
министъра на околната среда и водите е
утвърдена Методика за определяне на
интензитета на емисиите на парникови
газове от целия жизнен цикъл на горивата и енергията от небиологичен произход
за транспорта.

Изчисляване емисиите на
парникови газове за 2016
г. съгласно Ръководство
за инвентаризация на
емисии на парникови
газове на IPCC и изготвяне на Национален
доклад.
Финансиране на проекти
за намаляване на емисиите на парникови газове
в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК) на НДЕФ,
както и за насърчаване
използването на електромобили и хибридни
автомобили от публичните институции.

м.04

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

Изчисляване на емисиите чрез прилагане
на Ръководство за инвентаризация на
емисии на парникови газове на IPCC.

Изготвяне на Национален доклад за
инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2016 г.

м.03

Осигуряване
на
поздравословна 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.

Изпълнение на ИПК, с финансиране от
НДЕФ:
 Реализирани мерки за намаляване на
енергопотреблението в 72 обекта в т.ч.:
26 училища, 16 детски ясли и градини,
10 административни сгради, 8 читалища,
5 обществени сгради и съоръжения, 4
университета, 2 здравни служби и 1
общинска болница. Общата стойност на
проектите е 27,23 млн. лв. със спестени
емисии на парникови газове в размер на
590 278 т (tCO2eq) за тредесет годишен
период.
 Доставени общо 44 електрически и
хибридни превозни средства, които предотвратяват емисии на парникови газове
в размер на 1 387 т (tCO2eq). Предстои
закупуването на още 18.

Предоставяне на 15,3 млн. лв. (на
НДЕФ за управление в рамките на
ИПК) за финансиране на проекти за
подобряване
на
енергийната
ефективност на обекти и инсталации –
публична държавна и/или общинска
собственост и за доставка на
електромобили
и
хибридни
автомобили.

м.01м.12
м.01м.12

6.

Опазване

на

Опазване,

поддър-

Програма за

Участие в преговорния процес на европейско ниво по приемането на законодателните предложения на ЕК и в международните преговори по оставащите
нерегламентирани въпроси в Парижкото споразумение, вкл. в спомагателния
диалог през 2018 г. – първият ключов
политически момент след Париж, където страните ще направят преглед на
колективните си усилия за постигане на
температурната цел, посочена в Парижкото споразумение.
Изготвяне и приемане на:
 Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в
земеползването, от МС;
 Методика за определяне на емисиите
на парникови газове от целия жизнен
цикъл на биогоривата с отчитане на
непреките промени в земеползването,
със заповед на министъра на околната
среда и водите.

Изпълнение на Решение

м.01-

Ефективна

защита

на

Издадена е заповед по реда на чл. 19 от

Оценяване на проектни предложения по
ИПК, сключване на договори и изпълнение.
Стартиране на Програма “Микропроекти за климата“, чрез която да се финансират малки проекти, подпомагащи
смекчаването на неблагоприятните
климатични промени и адаптацията към
тях.
Утвърден план/програма за възстановя-
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биологичното
разнообразие.

жане и възстановяване на екосистемите и присъщото им
биологичното разнообразие като част
от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите, в т.ч. чрез
включване на научните среди в изпълнение на държавните природозащитни
политики

управление
на правителството
на
Република
България за
периода
2017-2021 г.

на Съда на Европейския
съюз във връзка с наказателна процедура относно проекти на територията на орнитологично важно място и Специална защитена зона Калиакра.

м.12

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

Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) за защитена зона „Комплекс Калиакра“ - въвеждат се забрани само на
територията на ЗЗ „Комплекс Калиакра“,
заета от природно местообитание 62C0*
„Понто-Сарматски степи“ за строителство, както и за разораване, залесяване и
създаване на трайни насаждения на територията, плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листностъблени зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови култури, луковичнозеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни култури, етеричномаслени култури, едногодишни или многогодишни фуражни култури. Забраната за
строителство не се прилага за строежи с
действащо разрешително за строеж към
датата на обнародване на настоящата
заповед в ДВ; за ремонт и реконструкция
на съществуващи обекти; за изграждане,
ремонт или реконструкция на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура.

ване на природно
местообитание 62C0* Понто-Сарматски
степи на територията на община Каварна в границите на защитена зона
BG0000573 „Комплекс Калиакра“ от
министъра на околната среда и водите.
Утвърдена от министъра на околната
среда и водите инструкция относно
експлоатационните изисквания към
работата на системите за ранно предупреждение.

На 15.12.2017 г. в ДВ са обнародвани:
заповед № РД-815 от 12.12.2017 г. на
министъра на ОСВ за обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс
Калиакра“ за опазване на природните
местообитанията и на дивата флора и
фауна; заповед № РД- 818 от 12.12.2017
г. на министъра на ОСВ за изменение и
допълнение на режимите на защитена
зона BG0002051 „Калиакра” за опазване
на дивите птици; заповед № РД- 816 от
12.12.2017 г. на министъра на ОСВ за
изменение и допълнение на режимите на
защитена зона BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици и заповед № РД- 817 от 12.12.2017 г. на министъра на ОСВ за изменение и допълнение
на режимите на защитена зона
BG0002115 „Било“ за опазване на дивите
птици.
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Одобряване на окончателен подход за управление на защитените зони
от мрежата „Натура
2000“.

м.01м.12

В рамките на проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“ (финансиран по ОПОС 2014-2020 г.) е разработен
подход за управление на мрежата Натура
2000, вкл. и подход за разработване на
планове за управление на защитените
зони. Предвижда се да бъдат създадени
Национален орган за управление на
мрежата Натура 2000 в МОСВ и регионални органи за управление на защитените зони в областните администрации.
Предвидено е функционирането на Национален консултативен съвет за Натура
2000 към националния орган и Комитети
на заинтересованите страни към регионалните органи, с което да се обезпечи
активното участие на всички заинтересовани страни и постигане на заложените
цели. Плановете за управление ще бъдат
средносрочни планови документи със
срок на изпълнение от 6 години.

Иницииране на изменения в законодателството за да бъде приложен подхода.

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

м.01м.12

Публикувани са за обществено обсъждане 38 проектозаповеди за защитени зони
за опазване на природни местообитания,
от които за 9 има издадени заповеди за
обявяване.

Изготвяне на 224 проектозаповеди за
защитени зони за опазване на природните местообитания и местообитания
на видове.

м.01м.12

Обявени са 4 защитени територии от
категорията „защитена местност“ (ЗМ).

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

м.01м.12

Актуализирана е площта на 7 защитени
територии.

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

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.
Разработване и приемане
на планове за управление
(ПУ) на защитените
територии (ЗТ) и планове
за действие (ПД) за растителни и животински
видове.

м.01м.12
м.01м.12

м.01м.12

м.01м.12

м.01-

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.

Приети общо 88 ПУ за 112 ЗТ. В процедура са 10 ПУ, в това число за: 2 национални парка, 2 природни парка, 2 защитени местности, 3 резервата и 1 поддържан резерват

Издаване на актове за изключителна
държавна собственост за 4 защитени
територии.
Приемане на 4 ПУ на ЗТ.

Одобрени от Националния съвет по биологично разнообразие проекти на 7 ПД
за застрашени животински и растителни
видове.

Утвърдени 7 ПД за застрашени животински и растителни видове.

Изготвени 5 задания за разработване на
ПД за приоритетни защитени видове,
обект на опазване в зони по Натура 2000.
Разработване на задание и възлагане на
общетвена поръчка за изготвяне на електронна система за издаване на сертифи-

Сключени договори за разработването
на 6 ПД за приоритетни защитени видове, обект на опазване в зони по Натура 2000.
Сключен договор за изготвяне на елек-
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м.12
Изготвяне и приемане на
проект на ЗИД на Закон
за защитените територии
(ЗЗТ).
Финансиране на дейности в сектор „Биоразнообразие” от ОПОС 20142020 г. и ПУДООС.

м.01м.12

Подобряване управлението
на защитените територии.

м.01м.12

Усъвършенстване на подходите и мерките за опазване
и устойчиво управление на
биологичното разнообразие.

м.01м.12

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.

м.01м.12

Изпълнение на проекти,
с финансиране от международни
финансови
източници, по които
МОСВ е партньор.

м.01м.12

Обезпечаване на ефективна
защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение в Националната еколо-

кати за Европейския съюз, съгласно чл. 8
и 9 от Регламент 338/97.
Изготвяне на проект на ЗИД на ЗЗТ.

тронната система.

Изпълнение на заповедите за БФП по
ОПОС 2014-2020 г. за проекти:
 „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.
 „Знания за Натура 2000“ на стойност
4,3 млн. лв.
 „Натура 2000 в Черно море“ на стойност 11,7 млн. лв.
 Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ на стойност 980 хил. лв.

Изпълнение на заповедите за БФП по
ОПОС 2014-2020 г.

Обявяване на насоки за кандидатстване
по ПО 3 на ОПОС 2014 – 2020 г.:
 Подобряване на природозащитното
състояние на видове и типове природни
местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални
паркове, природни паркове и поддържани резервати;
 Изготвяне/актуализиране на планове
за действие за видове;
 Техническа помощ за подпомагане
Националния орган за управление на
мрежата Натура 2000 (обявяване - след
нормативно сформиране на Националния орган за мрежата Натура 2000);
 Техническа помощ за подпомагане
Регионалните органи за управление на
мрежата Натура 2000 (обявяване - след
нормативно сформиране на Регионалните органи за мрежата Натура 2000);
 Подкрепа за развитие и управление на
екосистемните услуги и оценка на състоянието на елементите на зелената инфраструктура.
Изпълнение на проекти, насочени към
укрепване на Националната екологична
мрежа и за опазване на биоразнообразието и развитие на екотуризъм, със средства от ПУДООС.
По програма LIFE+/LIFE до момента са
съфинансирани 25 проекта в областта на
биологичното разнообразие.
Изпълнени са голяма част от дейностите
по проект LIFE 14 CAP/BG/000013

Изготвена оценка за въздействие на
проект на ЗИД на ЗЗТ.

Обявени 4 процедури за предоставяне
на БФП по ПО 3 на ОПОС 2014-2020 г.:
 „Изготвяне/актуализиране на
планове за действие за видове“;
 „Техническа помощ за подпомагане
Националния орган за управление на
мрежата Натура 2000“ (след нормативно сформиране на Националния орган
за мрежата Натура 2000);
 „Техническа помощ за подпомагане
Регионалните органи за управление на
мрежата Натура 2000“ (след нормативно сформиране на Националния орган
за мрежата Натура 2000);
 „Подкрепа за развитие и управление
на екосистемните услуги и оценка на
състоянието на елементите на зелената
инфраструктура“;
 „Подобряване на природозащитното
състояние на видове и местообитания в
мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и
поддържани резервати“.

Продължаване изпълнението на проектите.

Изпълнение на дейности по проектите и
оказване на методическа помощ на
кандидати и бенефициенти по Програма LIFE.
Изпълнение на проект LIFE 14
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гична мрежа (защитени
територии и защитени зони
по Натура 2000) и извън
нея.

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

м.05

Изготвяне и приемане на
проект на изменение на
Наредбата за Плановете
за управление на защитените зони.

м.03

Подобряване на механизмите за прилагане.

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.

Отстраняване на несъответствия, усъвършенстване и
облекчаване на административни процедури, въвеждане на национални разпоредби във връзка с прилагане
на регламенти в областта на
биологичното разнообразие,
свързани с търговията със
застрашени видове

Определяне насоките и
приоритетните действия, в
които да се развива опазването на биологичното разнообразие в страната.
м.03

м.03
Лицензиране на зоологически градини.

м.03

Осигуряване на биологична
безопасност за хората и
околната среда.
Осигуряване на условия за
животните, доближени до
естествената им среда.

(CAPTA BG) по програма LIFE: проведени са общо 22 тематични обучения по
програмата за различни заинтересовани
страни, обучени са 420 бенефициенти,
проведени са редица индивидуални консултации с потенциални бенефициенти,
разработени са ръководства за бенефициенти, извършен е анализ на пропуските, осъществен е международен обмен на
опит, разработен и внедрен в употреба е
интернет-сайт на програмата, проведени
са редица обучения за регионалните
звена за контакт по програмата в градовете – Пловдив, Монтана, Благоевград,
Русе, Бургас и Плевен и др. Общият брой
подадени проектни предложения по
поканата за 2017 г. е 23, от които 3 проектни предложения са за интегрирани
проекти.
Внасяне на проект на ЗИД на ЗБР за
приемане на заседание на Министерски
съвет.

CAP/BG/000013 (CAPTA BG).

Съгласуван с МЗХГ проект на НИД на
Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със
Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от
приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове
диви птици, извън тези от при-ложение
№ 3 и приложение № 4 и за използване
на неселективните уреди, средства и
методи за улавяне и убиване от приложение № 5.

Приета НИД на Наредба №8.

Съгласуван с Министерство на здравеопазването проект на НИД на Наредба №
5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на
които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки.

Приета НИД на Наредба № 5.

Разгледан на Колегиум на МОСВ проект
на НИД на Наредба № 4 от 8 юли 2003 г.
за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни
или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата на министъра на околната среда и
водите.

Приета НИД на Наредба № 4.

Разглеждане на Колегиум на МОСВ на
проект на НИД на Наредба № 1 от 9 май

Приета НИД на Наредба № 1.

Приемане от НС на ЗИД на ЗБР.
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2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини.

7. Рационализиране и ефективно
прилагане
на
законодателствот
о по ОВОС и ЕО.

По-добро координиране на процедурите по оценка на
въздействието върху околната среда
(ОВОС), екологична оценка (ЕО),
комплексни разрешителни (КР) и
контрол на рисковете от големи
аварии с опасни
химикали (СЕВЕЗО
III) от страна на
компетентните
органи. Прилагане
на административните процедури в
обхвата на превантивните дейности
от страна на компетентните органи. по
ОВОС и ЕО.

Програма за
управление
на правителството
на
Република
България за
периода
2017-2021 г.

Проект на ЗИД на ЗООС
за намаляване на административната и регулаторна тежест.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и
реда за извършване на
ОВОС.

м.03

Разработване на нова Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, във връзка с одобрения
подход за управление на мрежата „Натура 2000“.

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

След
приемане от
НС
на
ЗИД
на
ЗБР
м.01м.12

Изготвен проект на нова Наредба за
условията и реда за създаването и функционирането на Националната система за
мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие.

Приета Наредба.

Актуализирани 7 удостоверения за регистрация на помещения за работа с
ГМО.

Актуализиране на регистрацията на 7
помещения за работа с ГМО.

м.01м.12
м.06

Лицензиране на 2 зоологически градини.

Лицензиране и/или прелицензиране на
2 зоологически градини.
Внесен в НС ЗИД на ЗООС.

6 м.
след
обна
родв
ане
на
ЗИД
на

Оптимизиране на процеса
по обществен достъп до
информация за инвестиционните предложения, като
се предвижда компетентният орган да обявява предложенията на интернет страницата си и да уведомява
писмено кмета на съответната община, район и кметство, които от своя страна
да обявяват инвестиционното предложение на интернет
страницата си, ако има такава, или на общественодостъпно място. Към настоящия момент това се прави
от възложителите на инвестиционни предложения.

Изготвен проект на ЗИД на ЗООС – на
етап
приключили
обществени
консултации. Предстои внасяне в МС.

Постигане на съответствие
със ЗИД на ЗООС.

Предстояща дейност.

Внесен в МС проект на ПМС.
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ЗОО
С в
ДВ

8. Предотвратяване на замърсяването и опазване на околната
среда и човешкото здраве чрез
прилагане
на
превантивни
инструменти.

По-добро координиране на процедурите по оценка на
въздействието върху околната среда
(ОВОС), екологична оценка (ЕО),
комплексни разрешителни (КР) и
контрол на рисковете от големи
аварии с опасни

Програма за
управление
на правителството
на
Република
България за
периода
2017-2021 г.

Проект на ЗИД на ЗООС,
с който се урежда възможността за обща процедура, когато е налице
инвестиционно предложение, което подлежи на
задължителна
ОВОС,
комплексно разрешително и/или доклад за безопасност в случаите, когато едно предприятие е с
висок рисков потенциал.
Процедурата е опционална и се провежда по
искане на възложителя.
Издаване на административни актове по реда на
Глава VІ от ЗООС.

м.07м.12

По-добро координиране на
процедурите по оценка на
въздействието
върху
околната среда (ОВОС),
екологична оценка (ЕО),
комплексни разрешителни
(КР) и контрол на рисковете
от големи аварии с опасни
химикали (СЕВЕЗО III) от
страна на компетентните
органи.

Изготвен проект на ЗИД на ЗООС.
Предстои разглеждане на Колегиум на
МОСВ.

Внесен в НС ЗИД на ЗООС.

м.01м.12

Ефективно прилагане на
законодателството на ЕС
относно околната среда,
свързано с ОВОС и ЕО.

Издадени административни актове.

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

м.01м.12

Подобряване
на
административния
капацитет на структурите на
МОСВ и възложителите по
отношение на процедурите
по ОВОС и ЕО.

Издадени от МОСВ
1 Решение по ОВОС за 2018 г.
За 2017:
 4 решения по ОВОС;
 6 решения за преценяване на
необходимостта от извършване на
ОВОС;
 4 решения за прекратяване на
процедури по ОВОС;
 3 становища по ЕО;
 23 решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО;
 0 решения за прекратяване на
процедура по ЕО;
 2
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.

Издаване на КР на оператори на инсталации,
съгласно изискванията
на Директива 2010/75/ЕС
относно емисиите от
промишлеността (комплексно предотвратяване
и контрол на замърсяването).

м.01м.12

Подобряване на контрола
относно
въздействието
върху околната среда от
индустриалните дейности
чрез използването на найдобри налични техники.

Поддържане на публична
информация за заключе-

м.01-

Прилагане на принципа за
икономическа целесъобразност чрез отчитане на новите заключения за НДНТ в

Издадени:
 22 решения за издаване на КР;
 0 решение за неиздаване на КР;
 4 решения за прекратяване на
разглеждането на искането за издаване
на КР;
 46 решения за актуализация на КР;
 7 решения за изменение на КР;
 1 решение за отмяна на КР;
 3 решения за поправяне на КР.

Реализирано методическо подпомагане
на експертите по ОВОС и ЕО в структурите на МОСВ, както и на други
участници в процеса на ОВОС и ЕО,
чрез организиране на работни срещи,
семинари, подготовка на методически
указания.
Издаване, актуализиране, изменение и
отмяна на КР.

Изготвяне и изпращане на писма до
21

химикали (СЕВЕЗО
III) от страна на
компетентните
органи. Прилагане
на административните процедури в
обхвата на превантивните дейности
от страна на компетентните органи. по
ОВОС и ЕО

нията за най-добри налични техники (НДНТ) и
своевременно информиране на операторите и
компетентния орган по
издаване на КР.

м.12

процедурите по преразглеждане и актуализиране на
КР.

м.01м.12

Проведени 9 срещи и консултации с
оператори.

м.01м.12

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

Разработване на Методика за класифициране на
случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване
на екологични щети
(ЗОПОЕЩ) и за определяне/остойностяване на
превантивни/оздравителни мерки
по закона и подзаконовата нормативна уредба
към него.

Изпратени 141 писма до оператори с
указания по прилагане нормативната
уредба по КР.

м.01м.12

Осигуряване на ефективен
контрол върху предотвратяване и отстраняване на
екологични щети.

м.01м.12

Ефективно прилагане на
нормативната уредба по
екологична отговорност и
подпомагане операторите и
компетентните органи по
ЗОПОЕЩ за категоризиране
на случаи по закона, както и
за
определяне
/остойностяване на превантивни/оздравителни мерки
по закона и подзаконовата
нормативна уредба към

оператори с указания по прилагане на
нормативната уредба по КР.
Провеждане на консултации с оператори по процедури за издаване и преразглеждане на комплексни разрешителни.

Публикувани:
 Решение
№2017/302/ЕС
за
формулиране на заключения за НДНТ
при интензивното отглеждане на птици
или свине, обн. 21.02.2017 г.
 Решение
№2017/1442/ЕС
за
формулиране на заключения за НДНТ
при големите горивни инсталации, обн.
17.08.2017 г.
 Решение
№2017/2117/ЕС
за
формулиране на заключения за НДНТ
при производството на органични
химикали в големи обеми, обн.
07.12.2017 г.
Сключени договори за изпълнение на
обществени поръчки (ОП) за оценка за
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към
строежите и за строителен надзор за
неизпълнените дейности от програмата
за отстраняване на миналите екологични
щети на „Геосол” АД – гр. Провадия,
както и за упражняване на авторски
надзор за неизпълнените дейности от
програмата за отстраняване на миналите
екологични щети на „Геосол” АД – гр.
Провадия.
Обявена ОП за избор на изпълнител
(строител) за неизпълнените дейности от
програмата за отстраняване на миналите
екологични щети на „Геосол” АД – гр.
Провадия. ОП е прекратена, на основание чл. 193 от ЗОП. Предстои повторно
обявяване.
Процедирани са 58 искания за плащане.

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

Сключен договор по ЗОП за разработване на Методика за класифициране на
случаи по Закона за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и за определяне/остойностяване
на
превантивни/оздравителни мерки по закона и подзаконовата нормативна уредба към него.

Разработена методика по ЗОПОЕЩ.

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

22

него.
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.

м.01м.12

м.01м.12

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.

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.

м.01м.12

м.01м.12

Предоставяне на консултации на операторите за
класификация
на
ПСНРП/ПСВРП.
Организиране на семинари с МВР, ИА „Главна
инспекция по труда“
(ГИТ) и МЗ и с експертите от РИОСВ.
Разработване на публичен електронен регистър
на ПСНРП/ПСВРП.

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
ЗЗВВХВС.
Провеждане на обуче-

м.01м.12

м.01м.12

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

Издадени 47 становища за потвърждаване на класификация на ПСНРП/ПСВРП в
т.ч. 7 за нови предприятия/съоръжения и
40 за актуализиране.

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

Издадени:
 42 решения за одобряване на доклади
за безопасност (ДБ) на ПСВРП;
 9 решения за прекратяване на
административното производство по
одобряване на ДБ;
 1
решениe
за
спиране
на
административното производство по
одобряване на ДБ;
 32 становища за потвърждаване
пълнотата и съответствието на ДППГА
на ПСНРП.

Осъществяване на ефективен контрол
за предотвратяване на аварии с опасни
химични вещества.

Проведени са, работни срещи и
семинари с индустрията и контролните
органи:
 Обучителен семинар с представители
на Европейската комисия, ИАОС,
РИОСВ, БД, МЗ и МВР на тема
„Управление на риска от наводнения и
последващи аварии за предприятия с
висок и нисък рисков потенциал“. В
рамките на семинара са проведени
практически обучения със софтуерните
продукти, разработени от Съвместния
изследователски център на Европейската
комисия – ADAM и RAPID-N.
 Обучителен
семинар
с
БКХП
„Класификация на предприятия и
превантивни
инструменти
за
предотвратяване на промишлени аварии
с опасни вещества“.
 Консултации
наоператорите
на
предприятията с ПСНРП/ПСВРП,
в
резултат на възникнали въпроси относно
изисквания на законодателството по
предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества.
През 2017 г. са изготвени 340 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 на контролните органи и операторите по прилагането на новите изисквания на законодателството по предотвратяване на големи аварии с опасни вещества.

През 2017 г. са изготвени 72 отговори на
запитвания през формата на НИБХ от
задължени и заинтересовани лица.

Изготвяне на отговори на запитвания в
рамките на НИБХ.

Въвеждане и поддържане на електронна база данни (публичен регистър) на
ПСНРП/ПСВРП, попадащи в обхвата
на Глава седма, Раздел първи на ЗООС.

Изготвяне на становища и доклади.
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ния, семинари и консултации за контролните
органи и индустрията
относно прилагане на
законодателството
в
областта на химикалите
и в рамките на Националното информационно
бюро
по
химикали
(НИБХ).
Семинари с Българска
камара на химическата
промишленост (БКХП) и
Българска
стопанска
камара (БСК) за осигуряване на актуална информация за задължените
лица по REACH.

м.01м.12

употреба и контрол на
рисковете от химикалите за
човешкото
здраве
и
околната среда.

Проведен е семинар с РИОСВ на тема
„Прилагане
на
изискванията
на
законодателството по химикали“

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

м.01м.12

Методическо подпомагане
на контролните органи.

Проведени са:
 Конференция,
организирана
от
Европейската комисия с индустрията на
тема: „REACH 2018 AND BEYOND”;
 Семинар с участието на БСК:
„Изискванията на регламентите REACH
и CLP за МСП“.
 Участие в обучителен семинар с
БКХП: „Разширени информационни
листове за безопасност на химикали
съгласно
Регламент
REACH
и
класификация, етикетиране и опаковане
на химикали съгласно Регламент CLP“.

Методическо
подпомагане
на
индустрията по прилагането на новите
изисквания на законодателството по
химикали чрез участие в обучителни
семинари.

м.01м.12

Приоритизиране на контрола на прилагане на изискванията на Регламент
REACH за регистрация на вещества,
вкл. регистранти през 2018 г., предоставяне на информация за безопасна употреба на химикали надолу по веригата на
доставки, и разрешаване на определени
опасни вещества.

Изготвяне и предоставяне на РИОСВ на указания за контролната дейност
по
Регламент
1907/2006
(REACH),
взаимодействие с Регионалните здравни инспекции (РЗИ), ИА ГИТ и
Агенция
„Митници“
(АМ).

м.01м.12

Изготвен проект на указания за контролната дейност по Регламент 1907/2006
(REACH), взаимодействие с Регионалните здравни инспекции (РЗИ), ИА ГИТ и
АМ.

Издаване на съвместна заповед за утвърждаване на указания за контролната
дейност по Регламент 1907/2006
(REACH), взаимодействие с Регионалните здравни инспекции (РЗИ), ИА ГИТ
и АМ.

м.01м.12

Изготвен е актуализиран Национален
профил за управление на химични вещества и смеси

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

м.01м.12
м.01м.12

Издадени са 2 заповеди за изменение на
Заповед 289/27.05.2016 г. във връзка с
транспонирането на общо 6 делегирани
директиви на ЕК, за предоставяне на
освобождавания за употреба на опасни
вещества в ЕЕО - Заповед № РД147/28.02.2017 г. и
Заповед №
6/1/11.09.2017 г.

Изготвяне на актуализиран НПДУУОЗ
през 2018 г., в случай на реализация на
обществена поръчка за инвентаризация
на 5 нови УОЗ, включени в
Стокхолмската конвенция.

Изготвяне на актуализация на Национален профил за управление на
химични вещества и
смеси.
Заповед за изменение на
Заповед
РД
289/27.05.2016г. за утвърждаване на случаите
на освобождаване от
ограниченията за употреба на опасни вещества
в ЕЕО.
Закон за изменение и
допълнение (ЗИД) на

м.01м.04

м.01м.12

м.01м.12

Изготвeн и приет на Колегиум е проект
на ЗИД на ЗЗВВХВС във връзка с
въвеждане на мерките по изпълнение на
Регламент (ЕС) 2017/852 относно
живака.
Във връзка с извършените дейности на
ЕСОПВ през 2017 г., са проведени 3
заседания на съвета. Изготвени са:
 скрининг на 5 бр. приоритетни
вещества;
 становище
по
документация
с
предложение
за
промяна
на
хармонизирана
класификация
и
етикетиране на вещество;

Приет ЗИД на ЗЗВВХВС.
Изготвяне на ЗИД на ЗЗВВХВС с цел
транспониране разпоредбите на Директива (ЕС) 2012/2102 на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени
опасни вещества в електрическото и
електронното оборудване.
Провеждане на заседания на ЕСОПВ.
Извършване на скрининг на 2
приоритетни вещества.
Извършване на контрол на рисковете от
употребата на определени опасни
химикали.
Докладване
на
резултатите
от
проверките на Работната група към
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 анализ за определяне на найподходяща регулаторна мярка за
управление на риска от употребата на
приоритетно вещество (RMOA)

Закона за защита от
вредното въздействие на
химичните вещества и
смеси (ЗЗВВХВС).

Форум за обмен на информация за
контролната дейност към ECHA.

Оперативната фаза на REF-5 приключи
на 31.12.2017 г.

Работа на Експертния
съвет за приоритетни
вещества.
Участие в пети координиран Европейски проект (REF-5) на Форума
на Европейската агенция
по химикали (ECHA) за
обмен на информация по
въпросите на прилагането на Регламент REACH,
касаещ
контрола
на
изискванията за информационните листове за
безопасност (ИЛБ) и
сценариите на експозиция.
Участие в пилотен проект на Форума на ECHA
за прилагане на изискванията на Регламент (ЕС)
649/2012 относно износа
и вноса на опасни химикали (PIC).
9. Осигуряване
на
подходяща
инфраструктура
за мониторинг и
информация за
околната среда за
целите
на
политиките
за
опазване
на
околната среда, в
т.ч за публичен
достъп
до
екологична
информация.

Развитие
националната
система
мониторинг
околната среда.

на
за
на

Програма за
управление
на правителството
на
Република
България за
периода
2017-2021 г.

Осигуряване на информация за биологични и
морфологични елементи
за качество на водите,
които са задължителни,
съгласно изискванията
на българското законодателство и Рамковата директива за води.
Разработване на: емисионни фактори за определяне на масовия товар от
обектите,
формиращи
отпадъчни води; единна
методика за оценка на
хидроморфологичните
елементи за качество на
реките.
Поддръжка на Геоинформационна система за

м.01м.12
м.01м.12

м.01м.12

м.01м.12

Подобряване на капацитета
за опре-деляне и оценка на
хидроморфоло-гични
и
хидробиологични елементи
за качество на повърхностните води. Осигуряване
методология за количествена оценка на емисиите,
заустванията и загубите на
приори-тетни и приоритетно опасни вещества.
Осигуряване на непрекъсваемост в работата на Геоинформационна система за
управление на водите и
докладване.
Повишаване
качеството на експертната
работа и на управленските
решения.

Изпълнение на договори за БФП 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“ на
стойност 5,05 млн. лв. с бенефициент
ИАОС;
 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“ на стойност 10
млн. лв. с бенефициент Министерство на
здравеопазването;
 „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ на
стойност 15 млн. лв. с бенефициент
МОСВ.

Изпълнени дейности по договорите.

Изготвено е Техническо задание за разработването на информационна система
„Минерални води“.

Възлагане разработването на информационна система „Минерални води“.

Изпълнение на обществена поръчка с
предмет „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”.
Функциониране на информационната
система за разрешителни и мониторинг
при управление на водите и геоинформационната система за управление на
водите и докладване.

Систематизиране и визуали-
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управление на водите и
докладване.
Изграждане и внедряване
в експлоатация на информационна
система
„Минерални води“.

Администриране
на
обновената Национална
автоматизирана система
за непрекъснат контрол
на радиационния гамафон.
Разширяване на мрежата
за интензивен мониторинг на горски екосистеми,
в съответствие с
изискванията на Международната коопeративна
програма (МКП)
за
оценка и мониторинг на
влиянието на атмосферното замърсяване върху
горските
екосистеми
(ICP Forests).

м.01м.12

Разработване на национални стандарти за качеството на почвите.

м.01м.12

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 – Коперник
(Copernicus).

м.01м.12

м.01м.12

м.01м.12

зиране на наличните данни
за находищата на минерални води в Република България, и концесионните договори за минерални води.
Подпомагане експертната
дейност и процеса на взимане на управленски решения, осигуряване публичност на информацията.
Постигане на висока ефективност и устойчивост на
системата.

Осигуряване въвеждането и
прилагането
на
изискванията на МКП Гори
(програма на Работната
група по ефектите към
Конвенцията
за
трансграничен пренос на
замърсители на далечни
разстояния) и Директива
(ЕС)
2016/2284
на
Европейския парламент и на
Съвета от 14 декември 2016
година за намаляване на
националните емисии на
някои
атмосферни
замърсители.
Разработването на стандарти за качеството на почвите
ще обезпечи изпълнението
на поети ангажименти на
страната:
Стокхолмската конвенция,
Регламент ЕО №850/2004 за
докладване на показатели
по устойчиви органични
замърсители,
Тематична
стратегия за качеството на
почвите.
Подобряване на информационното осигуряване и
мониторинга на дейностите
по опазване на околната
среда.

Ежечасно е докладвано за състоянието
на радиационния гама-фон към Европейската система за обмен на радиологични данни (EURDEP) към ЕК.
В процес на осигуряване на финансов
ресурс за обезпечаване на изпълнението.

Докладване на данни за състоянието на
радиационния гама-фон към EURDEP
към ЕК.
Издаване на ежедневен тримесечен и
годишен доклад за радиационната обстановка в страната.
Мрежа от пробни площи по ниво 2 на
програмата за мониторинг на горските
екосистеми, отговаряща на изискванията на МКП Гори.

В процес на осигуряване на финансов
ресурс за обезпечаване на изпълнението.

Разработени стандарти за качество на
почвите, база за изготвяне на Наредба
за оценка състоянието и качеството на
почвите и предприемане на действия за
устойчиво управление.

Внедрени са информационни системи за
всички подсистеми на НСМОС. Извършва се обновяване на базите данни, софтуерните приложения и ГИС продуктите
съгласно изискванията на SEIS.
Обновени са поддържаните в ИАОС
масиви с пространствени данни. Актуализирани са метаданните и ГИС приложенията, предоставящи услуги за пространствени данни.
Във връзка с ежегодния мониторинг от

Актуализиране и поддържане на информационните системи, бази данни и
регистри съобразно принципите на
SEIS.

Актуализиране на метаданни и масиви
с пространствени данни. Актуализиране
и публикуване на услуги с пространствени данни.
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м.01м.12

10. Осигуряване
на
поетапното
публикуване
в
интернет
на
информационнит
е
масиви
и
ресурси
в
отворен формат.
11. Повишаване
на общественото
съзнание и култура по опазване
на околната среда и ефективно
прилагане
на

Гарантиране
на
достъпа до информацията, с която
разполагат
публичните
институции,
за повторно използване.
Приоритизиране на
откритото управление като политически ангажимент,
осигуряващ
на
гражданите
и
техните организа-

Програма за
управление
на правителството
на
Република
България за
периода
2017-2021 г.
Програма за
управление
на правителството
на
Република
България за
периода

Публикуване на наличната публична информация в отворен формат.

м.01м.12

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

м.01м.12

Отваряне на информационните източници и предоставянето на достъп до структурирана информация, за
събирането и генерирането,
на която са използвани
публични средства („open
data”).
Промяна в поведението на
обществеността по посока
на съзнателно опазване на
околната среда и природата.
Предоставяне на повече и
по-качествена информация

Европейската комисия на дейностите по
изграждане на националната инфраструктура за пространствена информация,
на Държавна агенция „Електронно управление“ е предоставена актуализирана
информация за поддържаните в системата на МОСВ масиви и услуги за пространствени данни.
Извършва се анализ на нормативните
документи, свързани с прилагането на
изискванията за оперативна съвместимост и за осигуряване на достъп до стандартизирани и хармонизирани пространствени данни и услуги с тях.
Детайлно е проучена информацията от
спецификациите по теми І.9 Защитени
обекти и ІІ.2. Земно покритие. Проучени
са портали за пространствени данни на
други европейски държави, предоставящи услуги по същите теми.
Създадени са структури на данните,
съответстващи на изискванията по INSPIRE. Работи се по създаване на услуги
с наличния софтуер.
ИАОС участва в междуведомствена
работна група, ръководена от ДАУЕ, за
изготвяне на План за хармонизиране на
масивите по INSPIRE.
В качеството си на Национален референтен център „Земно покритие“ към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), ИАОС е сключила договор с ЕАОС
за изпълнение на проект „Корине Земно
покритие” 2017-2021 г. по програма
„Коперник – мониторинг на земната
повърхност“. В изпълнение на договора
се работи по набирането и обработката
на данни. Изпратен е първият междинен
отчет
към
ЕАОС.
Предстои
верификацията му.
Публикувани в Портала за отворени
данни:
 от ИАОС 33 набори от данни;
 от БД 46 набори от данни;
 от ДНП 14 набори от данни;
 от РИОСВ 17 набори от данни.

Обновяване и преобразуване на масиви
с пространствени данни съобразно
изискванията по Директива INSPIRE.
Дейности по хармонизиране на масивите от пространствени данни по изискванията на Директива INSPIRE и Закона за достъп до пространствени данни.

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,

Осъществяване на кампании и информационни дейности.

Предоставяне на информация на
националните
ползватели
за
разработените услуги по европейската
програма Коперник. Обработка и
изпращане на данни на ЕАОС за
„Корине
Земно
покритие“
на
теритоирята на България за 2018 г.

Актуализиране
на
набори от данни.

публикуваните
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механизмите за
контрол за изпълнение
на
екологичното
законодателство.

ции възможности
за участие в
управлението и
информираност за
дейността на държавните органи.

2017-2021 г.

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

м.08

Провеждане на Национален конкурс „За чиста
околна среда”.

м.07

Осъществяване на контролна дейност чрез извършване на превантивен, текущ и последващ
контрол, в съответствие с
изискванията, регламентирани в ЗООС и специалните закони.

м.01м.12

м.01м.12

на обществеността по въпросите на околната среда,
като предпоставка за поактивно и ефективно обществено участие в процеса
на управление и гаранция за
осъществяване на обществен контрол върху решенията и извършваните действия.
Информиране
на
обществеността
за
състоянието и тенденциите
и политиките в областта на
околната среда в България.
Промяна в поведението на
обществеността по посока
на съзнателно опазване на
околната среда и природата.

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.

м.01м.12

Налагане и спазване на
законодателството
в
областта на опазване на
околната среда и водите.

м.01м.12

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.

12. Осигуряване
на добро финан-

Изпълнение
финансовите

на
инди-

Програма за
управление

Изпълнение на ОПОС
2014-2020 г.

м.01м.12

Осигуряване на финансиране на дейности по опазване

учители, бизнеса, неправителствени
организации, за служители на общинската и държавната администрация.

Подготовка на Национален доклад за
състоянието и опазването на околната
среда през 2016 г.

Приемане от МС на Национален доклад
за състоянието и опазването на околната среда през 2016 г.

В рамките на традиционно про-веждания
Национален конкурс „За чиста околна
среда“ за най-оригинален и екологично
познавателен проект на тема „Обичам
природата и аз участвам – 2017 г.” (финансиран от ПУДООС) са сключени 475
договора за финансиране на обща стойност 3,5 млн. лв., от които с общини и
кметства в размер до 10 000 лв., а за
училища и обединени детски комплекси
– до 5 000 лв.
От РИОСВ са извършени 21 007 проверки, като съотношението планирани/извънредни е 55/45 %. Проверени са
над 18 хил. обекта.
Наложени са 52 принудителни административни мерки (ПАМ) и издадени наказателни постановления за налагане на
глоби и санкции над 4,5 млн. лв.
От 4-те БД са извършени 10363 проверки, като 49 % от тях са планови проверки за изпълнение на условията, поставени в разрешителните за водовземане
и/или ползване на воден обект. За констатирани административни нарушения са
издадени наказателни постановления за
налагане на глоби и санкции в ощ размер
над 550 хил. лв.
През 2017 г. са постъпили 49 млн. лв. от
такси за осъществено право за използването на водите. Чрез принудително
събиране на неплатени такси и глоби,
дължими по реда на Закона за водите, в
бюджета са постъпили 1,7 млн. лв.

Провеждане на Национален конкурс
„За чиста околна среда 2018 г.”

Дирекциите на Национални паркове
„Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“
са извършили общо 19 375 проверки.
През 2017 г. са сключени 28 договора с
общ размер на БФП 281,76 млн. лв.

Извършване на планираните проверки
от контролните органи на МОСВ (от
16-те РИОСВ - над 13 000, от 4-те БД над 9000 и от 3-те ДНП - 18 000) и
предприемане на съответните мерки за
въздействие – административно наказателни/принудителни мерки при констатирано неизпълнение на изискванията
на законодателството по околна среда.

Подаване на проектни предложения,
оценяване, сключване на догово-
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сово управление
на средствата от
фондовете на ЕС
за финансиране
на дейности по
опазването
на
околната среда.

катори, залегнали в
програмите,
съ-финансирани от
ЕСИФ.

на правителството
на
Република
България за
периода
2017-2021 г.

Оптимизиране и систематизиране на управлението на ОПОС 20142020 г.

м.01м.12

на околната среда със средства от фондовете на ЕС за
програмен период 20142020 г.
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.

ри/издаване на заповеди, изпълнение на
проекти – по обявените процедури.
През 2017 г. са обявени 10 процедури с
обща стойност на БФП 296,86 млн. лв.
Напредъкът в изпълнението на ОПОС
2014-2020 г. към края на 2017 г.е, както
следва:
 Договорени средства – 834,7 млн. лв.
(24,1 % спрямо общия бюджет по
програмата за програмен период 20142020 - 3 462,6 млн. лв.);
 Разплатени средства (изплатени суми)
– 184,9 млн. лв. (5,3 % спрямо общия
бюджет по програмата);
 Сертифицирани средства (пред ЕК) –
118,2 млн. лв. (3,41 % спрямо общия
бюджет по програмата).

Подготвяне и обявяване на 16 процедури за набиране на проектни предложения по петте приоритетни оси на програмата – на стойност над 2 млрд. лв.

29

