Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.
Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водите
2
Дейности

1. Опазване и подобряване състоянието
на водните ресурси.

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.

3
Резултат

Подобряване на инфраструктурата за събиране
и пречистване на отпадъчните води от агломерациите с над 10 000 екв. ж., както и за агломерациите с над 2 000 екв. ж., в изпълнение на
ангажиментите на страната.
Намаляване на замърсяването на подземните и
повърхностните води от заустване на отпадъчни води и подобряване на химическото състояние на повърхностните води.
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Индикатор за изпълнение
Индикатор за самооценка1

1
Цели за 2017 г.

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2017 г./

Индикатор за текущо състояние
/отчетен в края на
2017 г./

Подготовка и обявяване на 2 процедури за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос (ПО)
1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.:
 „Регионален инвестиционен ВиК проект за
обособената територия на „ВиК” ЕООД
Смолян“;
 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Стартирано е административното производство
по обявяване на първата процедура. По втората
процедура има отлагане, обусловено от необходимостта от прецизиране на инвестициите в 14те регионални прединвестиционни проучвания,
изготвяни от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) по договор по ОПОС 2014-2020 г. Двете процедури
предстои да бъдат обявени през 2018 г.

Изпълнение на договорите/заповедите по процедурите по Оперативна програма „Околна среда“
2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.)
Сключване и стартиране изпълнението на договори по обявената процедура по ОПОС 2014-2020 г.
„Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент
2“ на стойност 116,99 млн. лв.

В процес на изпълнение са проекти по ОПОС
2014-2020 г. за изграждане/реконструкция на
пречиствателни станции за отпадъчни води
(ПСОВ) и водоснабдителни и канализационни
мрежи в общини: Айтос, Чирпан, Елхово, агломерация Приморско-Китен, Плевен-Долна Митрополия, Добрич, Асеновград, Тервел, Ямбол,
Видин, община Варна за к.к. Златни пясъци
(ПСОВ-Златни пясъци), Враца. Договорите с
общините Айтос, Елхово, Приморско и Чирпан
са по процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“.
Въведени в експлоатация са реконструираната
ПСОВ гр. Шумен (проектът включва и компонент ВиК мрежа), както и новоизградените
ПСОВ гр. Раднево и ПСОВ гр. Банско (проектът
също включва ВиК мрежа). Предстои въвеждането в експлоатация на реконструирана ПСОВ
гр. Враца.
Продължава изпълнението на договорите по
ОПОС 2014-2020 г. за: подпомагане на регио-
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Индикатор за самооценка:
1.напълно постигната цел /100 %/
2.задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
3.незадоволително постигната цел / под 50 %/
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налното инвестиционно планиране на отрасъл
ВиК (подготовка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 14 консолидирани
района на 14 ВиК оператора и допълване и привеждане в съответствие с изискванията на
ОПОС 2014-2020 г. на пилотно РПИП за обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян) с
бенефициент МРРБ на обща 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 обща стойност 5,2 млн. лв.
Продължаване/приключване на изпълнението на
започнатите и финансиране на нови проекти от
Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС)/държавен
бюджет (ДБ).

Дейности по изпълнение на
мерките, заложени Плановете
за управление на речните басейни (ПУРБ) за втория планов
период.

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

Проследяване изпълнението на Програмите от
мерки като част от ПУРБ за 4-те РБУ. Изготвяне
на Доклад за отчитане напредъка по изпълнението
на мерките за 2017 г.

Изпълняват се проекти за колектори и канализации със средства от ПУДООС/ДБ по18 договора
на стойност 27, 4 млн. лв. в общини: Златица;
Созопол; Казанлък; Перник; Столична община р-н "Овча купел"; Смолян; Раковски; Самоков;
Бургас; Стара Загора; Септември; Свиленград;
Г.Оряховица; Правец; Белослав; Годеч; Севлиево.
Изпълняват се проекти за малки водоснабдителни обекти със средства от ПУДООС/ДБ по 26
договора на стойност 19,1 млн. лв. в общини:
Бургас; Баните; Каолиново; Симитли; Момчилград; Драгоман; Септември; Бойница; Г. Оряховица; Костенец; Лесичово; Ракитово; Долни
Чифлик; Първомай; Бойчиновци; Вълчедръм;
Велинград; Горна Малина; Девин; Септември;
Лесичово; Гоце Делчев; Белово.
Координационният съвет по водите (КСВ) 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. Стартира процес на създаване на експертна работна
група с представители от всяко министерство,
подпомагаща работата на КСВ за осигуряване на
координация при изпълнение/актуализация на
ПУРБ и ПУРН, в изпълнение на решение на
Съвета.
С цел проследяване изпълнението на мерките в
ПУРБ и информиране на обществеността за
състоянието на водите е изпълнен проект „Надграждане на действащата информационна система по водите в Геоинформационната система за
управление на водите и докладване (финансиран
по Програма BG02 “Интегрирано управление на
морските и вътрешните води”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ на ЕИП).
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В изпълнение е проект по ОПОС 2014-2020 г.
„Доизграждане на мрежите за мониторинг на
количеството на водите“ на стойност 15 млн. лв.

2. Въвеждане на интегрирани подходи за
управлението на водите.

Приемане на подзаконови нормативни актове към Закона за
водите (ЗВ)

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.
Въвеждане на механизъм за интегриране на
политиката по водите и отрасловите политики
във водния сектор.
Определяне условията и реда за издаване на
разрешителни за ползване на воден обект за
изземване на наносни отложения от реките.

Изготвяне на проект на Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване и на минералните води.
Изготвяне на проект на Наредба за условията,
реда и техническите изисквания за изграждане на
рибни проходи, от МОСВ и МЗХ.

Проект на Наредбата е в процес на разработване
и обсъждане в рамките на съвместна работната
група с МЗХ.

Изготвяне на проект на Наредба за изменение и
допълнение (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.

Изготвен е проект на НИД на Наредбата, който е
в процес на доразработване и обсъждане в рамките на работна група.

Изготвяне на проект на НИД на Наредба № 2 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.

Изготвен е проект на НИД на Наредба № 2,
който ще се финализира след отмяна на Наредба
№ 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, и въвеждане на индивидуални емисионни ограничения.

Допълнително извършена дейност.

Приключили са обществените консултации и е
проведено междуведомствено съгласуване.

Координиране процедурата за оценка на въздействието върху околната среда с оценката за
състоянието на водите.

Допълнително извършена дейност:
Изготвен проект на ЗИД на
ЗООС, който предвижда промени в ЗВ.

Намаляване на административната тежест за
заявителите при издаване на разрешително за
ползването на воден обект за заустване на
отпадъчни води.
Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса чрез
ограничаване на броя на изискваните от заявителите документи, включително документи, за
които е възможно да бъдат изискани по служебен път и промяна на изискванията за опазване
на водите в зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на
минералните води, използвани за използвани
за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и отпадане на режима за определяне на санитарно-охранителни зони по
проект, представен от заявителите. Въвеждане
на рисково базирания подход за определяне на
охранителни зони в съответствие с чл. чл.7 от
Рамковата Директива за водите и Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за

Разработена е национална методология за класифициране на речни участъци като допустими
за изграждане на ВЕЦ по проект „Оценка на
комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките
(ANCHOR)“ (финансиран по Програма BG02,
ФМ на ЕИП).
Разработен е първоначален вариант на проект на
Наредбата. Предстои изработването на завършен
вариант на проект, след приемане на ЗИД на
Закона за водите.
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водите.
Изпълнение на Стратегия за
опазване на околната среда в
морските води на Черно море
на Република България (Морска
стратегия) с програма от мерки.

Поддържане/постигане на добро състояние на
морската околна среда на Черно море и мониторинг за текуща оценка на състоянието й.

Стартиране изпълнението на мерки за постигане
на добро състояние на морската околна среда от
националната програма от мерки към Морската
стратегия.
Стартиране изпълнението на Програмата за мониторинг на морската околна среда. Сключено и
изпълнено споразумение между МОСВ и Института по океанология към Българската академия на
науките (ИО-БАН) за мониторинг на морските
води (крайбрежни води, съгласно Рамковата директива за водите (РДВ) и морска околна среда по
регламентираните дескриптори, съгласно Рамковата директива за морска стратегия (РДМС).

Стартира изпълнението на програмата от мерки
към Морската стратегия. Събрана и систематизирана е информация от компетентните министерства и ведомства за изпълнение на мерки и
осигуряване на тяхното финансиране за 2017 г.,
2018 г. и за целия период 2017 – 2021 г.
Проведено е заседание на Консултативния и
координационен съвет по опазване на морската
околна среда на Черно море, който е орган на
Министерски съвет за управление, координация
и контрол на изпълнението на Морската стратегия с програма от мерки.
Сключено и изпълнено е Споразумение между
МОСВ и ИО-БАН за 2017 г. за мониторинг на
морски води, което включва изпълнение на
мониторинговите изисквания на РДВ по отношение на крайбрежните води, и мониторинговите изисквания на РДМС по отношение на морската околна среда. Във връзка с изпълнението на
административна мярка „Осигуряване на поетапно изпълнение на изискванията на РДМС
2008/56/ЕО чрез обезпечаване на необходимата
информация, в т.ч. механизми за финансиране и
управленски решения“ се инициира създаването
на експертна консултативна група по прилагане
на РДМС, подпомагаща работата на Консултативния и координационен съвет по опазване на
околната среда в морските води на Черно море .
Проведена е българо-румънска среща за координиране на действията по изпълнение на ревизираното Решение на ЕК за доброто състояние
на морската околна среда (за изпълнение на
изискванията на РДМС за морски регион Черно
море).
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 програмата 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.
До началото на 2018 г. тече период на приемане
на резултатите по проекти, финансирани по
програма BG02 на ФМ на ЕИП (приключила на
30.04.2017 г.). Тези проекти допринасят за изпълнение на РДМС, включително на мониторинговите изисквания:
Резултатите по проект IMAMO дават възмож4

3. Ефективно използване на минералните
води.

4. Намаляване на
неблагоприятните
последици от наводненията и свлачищата и повишаване на
нивото на сигурност и
защита.

Изпълнение на Програма „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от ФМ на ЕИП.
Подпомагане на общините за
ефективно
управление
на
находищата на минерални води
на тяхна територия.

Подобряване на екологичния статус на морските и вътрешните води чрез интегрирано
управление, подобрен мониторинг и повишен
капацитет за оценка на екологичния статус.
Подобряване на ефективното използване на
ресурсите от минерални води.

Преразглеждане и актуализиране на Предварителната оценка
на риска от наводнения/ Плановете за управление на риска от
наводнения.

Отчитане на влиянието на изменението на
климата при разработването на вторите Планове за управление на риска от наводнения
(ПУРН) за периода 2022-2027 г.

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

Реализиране на дейностите и успешно приключване на проектите с постигане на планираните
резултати.
Отчитане на проектите и програмата.
Извършване на оценка на проектните предложения по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води (ИПМВ) на Националния
доверителен екофонд (НДЕФ) за подпомагане на
общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия, сключване на договори и изпълнение.
Извършване на подготовка и обявяване на процедура за предоставяне на БФП по ПО 4 „Превенция
и управление на риска от наводнения и свлачища“
на ОПОС 2014-2020 г. за изпълнение на проучвания и оценки във връзка с изготвянето на вторите
ПУРН.

ност да се преодолеят пропуските в Първоначалната оценка на състоянието на морската
околна среда по отношение на биогенните елементи, специфичните замърсители и приоритетните вещества в морските води, седименти и
биота – данни, необходими за изготвянето на
плановете за мониторинг и на Програмата от
мерки за достигане на добро екологично състояние на морските води в българския сектор от
Черно море.
По проект MARLEN са създадени инструменти
за оценка на състоянието на морската среда,
свързана с морските отпадъци, еутрофикацията
на повърхностните води и подводния шум, което
подпомогна изпълнението на изискванията на
РДМС.
Проект ISMEIMP се използва като инструмент
за преодоляване на пропуските в първоначалната оценка на състоянието на морската околна
среда и определянето на цели и индикатори за
добро състояние на морската околна среда, и на
практика за цялостното прилагане на РДМС.
Проектът има ключова роля не само на национално, но и на регионално ниво, чрез споделяне
и обсъждане на резултатите и с другите черноморски страни.
По проект IISSCZM се изгради интегрирана
информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона, която система подпомага мониторинга на морската околна среда,
включително по отношение на нефтените разливи. Цялата информация от системата ще се предостави на МРРБ като орган, отговорен за морското пространствено планиране.
Програмата приключи успешно на 30.04.2017 г.
Предстои предаване на резултатите по проектите в началото на 2018 г.
Одобрени са за финансиране и са в процес на
изпълнение проекти на 9 общини - Разлог, Полски Тръмбеш, Велинград, Бургас, Сапарева баня,
Септември, Панагюрище, Минерални бани,
Берковица, на общата стойност 5,9 млн. лв., като
предвидената субсидия от НДЕФ е в размер на
2,96 млн. лв.
Разработена е пътна карта за подготовка на
следващите ПУРН.
Предстои обявяване 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“.
Сключен е 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.
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Установяване на центрове за
повишаване на готовността на
населението за адекватна реакция при наводнения.

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

Изпълнение на дейностите по договор по ОПОС
2014-2020 г. „Установяване на шест центъра за
повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи
кризи“ на стойност 39,12 млн. лв.
Обявяване на процедури по ПО 4 на ОПОС 20142020 г.:
 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“;
 „Екосистемно-базирани решения за превенция и управление на риска от наводнения“.

Превенция и управление на
риска от наводнения.

Превенция и управление на риска от наводнения, които са в съответствие с националните
приоритети и цели в тази област и с мерките за
намаляване на вероятността от подобен тип
бедствия (част от Програмите от мерки в
ПУРН).
Създадена е единна мрежа от мониторингови
станции и сензори за водни нива, покриващи
най-критичните точки на територията на община Бургас - системата разполага със симулационни модели за различни условия и предоставя прогнози на водните нива при валежи
и ранно предупреждение на населението при
наводнения.
Изграждане на зелена инфраструктура, защитна инфраструктура и хидротехнически съоръжения.

Превенция и управление на
риска от свлачища.

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

Реализиране на 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.

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

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

Предотвратяване и управление на риска от
наводнения и настъпване на неблагоприятни
последици за човешкото здраве и околна среда,
чрез централизирано събиране, обработване и
анализ на информацията в реално време, което
осигурява възможност за вземане на ефективни
решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в
процеса по управление, мониторинг на водите
и стопанисване на водостопанските системи.

Изпълнение на дейности по 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.

6. Намаляване на
количеството депо-

Доизграждане на регионалните
системи за управление на отпа-

Ограничаване на вредното въздействие на
отпадъците върху здравето на хората и околна-

Изпълнение на проект Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) в гр. Кърджали -

В процес на изпълнение.

Обявена е процедура по ОПОС 2014-2020 г.
„Мерки за въвеждане на решения за превенция и
управление на риска от наводнения“ на стойност
20 млн. лв. с бенефициенти общините и срок за
кандидатстване: 01.10.2018 г. Процедурата е за
финансиране на проекти, предвиждащи подобряване на техническото състояние на общинските язовири, вкл. чрез изпълнение на мерки за
осигуряване на проводимост на речното легло в
съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 метра след язовирната стена, когато са необходими такива за
намаляване на риска от наводнения за населението, както и дейности по възстановяване/осигуряване на ретензионния обем на язовирите (част от Програмите от мерки в ПУРН).
Процедура „Екосистемно-базирани решения за
превенция и управление на риска от наводнения“ е отложена за 2018 г. поради необходимост
от уточняване обхвата на допустимите дейности.
Изградена е информационна система за управление на риска от наводнения в община Бургас
по проект „Интегрирано управление на риска от
наводнения в община Бургас (IMFR)“ (финансиран от ФМ на ЕИП).
Бенефициенти са: 9 общини за обекти на техни
територии, Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) за обекти по републиканската пътна
мрежа и МРРБ за изпълнение на превантивни
дейности. Срокът за подаване на проектни предложения е 28.06.2018 г. Към момента в оценка са
две проектни предложения - на Агенция „Пътна
инфраструктура“ и на община Луковит.
Прекратена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Подготовка на 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 (НСУ в РВ)“, поради продължително обжалване на решенията за избор на изпълнител, което води до невъзможност за завършване на процедурата в предвидения срок и
внедряването на НСУ в РВ.
Работи се по 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 цялата страна“ с цел изграждане на системата.
Осигурени са средства с ПМС №357/2015 г. ‒
избран е изпълнител и се провежда експертиза
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нирани битови отпадъци.

дъците (РСУО), включващи
съоръжения за предварително
третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане
на различните видове отпадъци,
образувани в страната.

та среда, посредством увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.

процес на доизграждане на четири претоварни
станции в района и дейности по закриване на 8
общински сметища.

за оценка на дейностите по закриване на сметищата.

Продължаване изпълнението на проекти със сред- Изпълняват се проекти със средства от ПУДОства от ПУДООС/ДБ за:
ОС/ДБ за:
- 4 депа за твърди битови отпадъци (ТБО) – - Депо за ТБО – Смолян;
Смолян, Пазарджик, Разлог, Златица;
- Сепарираща инсталация в община Силистра;
- Тестване на иновативна технология за трети- - Технически рекултивации в общини: Ловеч
ране и оползотворяване на битови отпадъци в
и Гурково и биологични рекултивации в образлични режими на работа, община Бургас;
щини: Балчик, Нови пазар, Банско, Златари- Сепарираща инсталация в община Силистра;
ца, Белослав, Павел баня.
- Технически рекултивации на общини: Ловеч, Приключи изпълнението на:
Балчик, Нови Пазар и Банско.
- 3 депа за ТБО в общини: Пазарджик, Разлог,
Златица;
- Тестване на иновативна технология за третиране и оползотворяване на битови отпадъци в различни режими на работа, община
Бургас;
- Технически рекултивации на общини:
Балчик, Нови Пазар, Банско, Златарица, Белослав, Павел баня.
Осигуряване на финансиране от ПУДООС/ДБ и
стартиране изпълнението на проекти за закриване
и рекултивация на депа в общини: Раднево, Златарица, Павел баня, Гурково, Белослав, Долна
Митрополия, Поморие и Малко Търново.
Сключване на договори за закриването на 2 сметища в общини Берковица и Дряново, със средства от ПУДООС/ДБ.

Изпълняват се със средства от ПУДООС рекултивации на депа за твърди битови отпадъци по
31 договора на стойност 49,7 млн. лв. в общини:
Самуил, Кубрат, Елхово, Сливо поле, Костинброд, Велики Преслав, Сухиндол, Русе, Цар Калоян, Козлодуй, Силистра, Оряхово, Разград,
Борово, Главиница, Симеоновград, Каолиново,
Царево, Кнежа, Хитрино, Бяла Слатина, Приморско, Свиленград, Тополовград, Чипровци,
Димитровград, Исперих, Драгоман и Ветово.
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.
Приключено е изпълнението на проекти на общини Угърчин, Летница и Каспичан.
Приета първа година на биологична рекултивация на депа в общини Елхово и Русе.

Изпълнение на дейности по закриване на 4 депа в
община
Севлиево,
по
Програма
ИСПА/Кохезионен фонд.

Завършена е техническата рекултивация на 4
депа в община Севлиево – Агатово, Крушево,
Градница и Душево.

Реализиране на договорите за изграждане, строи- Постигнат е напредък в изпълнението на доготелство и строителен надзор по проектите за ре- ворите:
култивация на петте депа – на с. Килифарево (В.  Депо с. Килифарево (В. Търново) – приет етап
Търново), гр. Дебелец (В. Търново), с. Брусен
на техническа рекултивация, извършва се био(Мездра), Поморие и Ботевград, финансирани от
логична рекултивация в срок до края на 2019 г.
Публична инвестиционна програма „Растеж и  Депо гр. Дебелец (В. Търново) – приет етап на
устойчиво развитие на регионите“.
техническа рекултивация, извършва се биологична рекултивация в срок до края на 2018 г.
 Депо с. Брусен (Мездра) – приет етап на техни7

ческа рекултивация, извършва се биологична
рекултивация в срок до края на 2018 г.
 Депо гр. Поморие – прекратен;
 Депо гр. Ботевград – приет етап на техническа
рекултивация, извършва се биологична рекултивация в срок до края на 2018 г.
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. на стойност 169,01 млн. лв.
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.

Подадени са общо 17 проектни предложения по
процедурата по ПО 2 „Отпадъци“ на ОПОС
2014-2020 г. 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) - Сандански, Мадан, Петрич, Разград, Гоце Делчев и Троян с обща стойност на БФП 41,04 млн. лв.

Обявени са 4 нови процедури по ПО 2 на ОПОС
Подготовка и обявяване на нови процедури по ПО 2014-2020 г.:
2 на ОПОС 2014-2020 г.:
 „Проектиране и изграждане на анаеробни
 „Проектиране и изграждане на анаеробни
инсталации за разделно събрани биоразграинсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ на стойност 91,5 млн. лв. и
дими отпадъци“;
конкретни бенефициенти 19 общини от 3
 „Проектиране и изграждане на инсталация за
РСУО: Русе, Бургас и Благоевград. Срок за
комбинирано производство на енергия в Сокандидатстване: 22.01.2018 г.
фия с оползотворяване на RDF – трета фаза  „Проектиране и изграждане на компостирана интегрирана система от съоръжения за
щи инсталации за разделно събрани зелени
третиране на битовите отпадъци на Столична
и/или биоразградими отпадъци“ на стойност
община“;
50 млн. лв. и конкретни бенефициенти 39
 „Изпълнение на демонстрационни/пилотни
общини от 7 РСУО: Карлово, Пловдивпроекти в областта на управлението на отпаШишманци, Харманли, Монтана, Цалапица,
дъците“.
Враца и Ямбол. Срокове за кандидатстване:
27.11.2017 г. и 28.05.2018 г. В оценка са проектните предложения на общините Карлово,
Марица, Раковски, Кричим, Пловдив, Харманли, Монтана, Берковица, Сливен и Свиленград, подадени в рамките на първия срок
за кандидатстване.
 „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. Подадени са и четирите очаквани
проектни предложения.
 „Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на биоотпадъците 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,
Дряново и Сухиндол). Проектното предло8

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

Разработване и приемане на
подзаконови нормативни актове.

Предотвратяване, намаляване и ограничаване в
максимално възможна степен на вредното
въздействие на отпадъците върху здравето на
хората и замърсяването на околната среда, в
резултат на емисии на опасни вещества при
дейности с отпадъци.
Повишаване значението на дейностите по
рециклиране и оползотворяване на отпадъците
за създаване на „рециклиращо общество” и
прилагане на подход, отчитащ целия „жизнен
цикъл на продуктите и материалите”.
Хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията на ЕС в
областта на управление на отпадъците и облекчаване на административната тежест.
Отразяване на бележки от ЕК по транспонирането на Директива 2008/98/ЕО (Рамкова директива за отпадъците) и въвеждане на разпоредби, свързани с прилагане на новоприети нормативни актове на ниво ЕС.
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.
Прилагане на Директива (ЕС) 2016/774 за изменение на приложение II към Директива
2000/53/ЕО относно излезлите от употреба
превозни средства.
Въвеждане на национални критерии за депониране на неорганични неопасни отпадъци.

Приемане
от Министерския съвет (МС) на
Наредба за управление на строителните отпадъци
и за влагане на рециклирани строителни
материали.

жение е подадено.
Обявяването на процедури „Изпълнение на
демонстрационни/пилотни проекти в областта
на управлението на отпадъците“ и „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“ е отложено за
2018 г.
Сключено е 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.
Приета с Постановление на Министерския съвет
(ПМС) № 267 от 05.12.2017 г.

Приемане от МС на Наредба за разделно събиране
на
биоотпадъците
и
третиране
на
биоразградимите отпадъци.

Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г.

Приемане от МС на НИД на Наредба за излезлите
от употреба моторни превозни средства.

Приета с ПМС № 17 от 20.01.2017 г.

Приемане от МОСВ на НИД на Наредба № 6 за
условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци.

Приета НИД на Наредба № 6 – обн. ДВ бр. 13 от
07.02.2017 г.

Приемане от МОСВ на НИД на Наредба № 7 за
реда и начина за изчисляване и определяне на
размера на обезпеченията и отчисленията при
депониране на отпадъци.

Приета НИД на Наредба № 7 – обн. ДВ бр. 7 от
20.01.2017 г.

Разработване на проект на Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.
Разработване на национални критерии за определяне на край на отпадъците за определени потоци
отпадъци, стимулиращи използването на материали, получени от отпадъци.

Предстои за 2018 г. приемане на изменение на
Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми с включване на критерии
за край на отпадъка за излезлите от употреба
гуми.

Изготвяне на ръководство за прилагане на йерархията за отпадъци, в т.ч. при опасните отпадъци.

Предвижда се за 2018 г.

Изготвяне и приемане от МОСВ и МЗ на НИД на
Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

Приета НИД на Наредба № 2 – обн. ДВ бр. 32 от
21.04.2017 г. Допълнително е изготвен проект на
НИД на Наредба № 2 с цел намаляване на административната и регулаторна тежест чрез отпа9
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дане на изискването към причинителя на отпадъка да представя документ, съдържащ информация от периодични издания и литература, от
търговската мрежа или от други източници на
специализирана информация за състава и свойствата на отпадъка. Предоставя се възможност,
когато един и същ отпадък се образува от различни обекти на едно юридическо лице, разположени на територията на една РИОСВ, заявителят да попълва и подава само един работен
лист, в който да бъдат изброени местонахожденията на всички относими обекти.

Допълнително извършена дейност:
Изготвен е проект ЗИД на ЗООС, който предвижда промени в
Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

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 Българо-швейцарската програма
за
сътрудничество
(БШПС).

Намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса чрез
отпадането на документи, които вече няма да
се изискват от заявителите: документ за платена такса, отделен документ, съдържащ описание на метода за третиране на отпадъци, учредителен акт на организацията по оползотворяване, документ, съдържащ единен идентификационен код или регистрационен номер от
регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 6 от ЗУО и др.
Предотвратяване на рискове за околната среда
и човешкото здраве, свързани със замърсяване
на почвите с устойчиви органични замърсители.

Изготвяне и приемане от МОСВ на 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.

Изготвен е проект на НИД на 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.

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.

Обществените поръчки не са обявени.
Подписани са 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“.
Проведени са обществени консултации. Предстои внасяне за одобрение от МС.

Допълнително извършена дейност.

Провеждане на 4 обществени поръчки по проекта.
Сключени договори с изпълнители и стартиране
реализацията на основните дейности по проект
“Екологосъобразно обезвреждане на излезли от
употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”.

Обявена е 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 (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции”,
посредством която ще бъдат избрани изпълнители за основните дейности, включени в проекта.
Избран е изпълнител по обществена поръчка с
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8. Намаляване на
емисиите на вредни
вещества и
подобряване
качеството на
атмосферния въздух
на територията на
цялата страна.

предмет „Външен одит от сертифицирана одитираща организация” по проекта – предстои
сключване на договор.
Обявени са обществени поръчки за възлагане
изпълнението на следните дейности по проекта:
- „Извършване оценка на съответствието и
строителен 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 Созопол“;
- „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“ с 3 (три) обособени позиции – 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.
Сключени са и са в процес на изпълнение 11
договора с бенефициенти-общините Асеновград,
Благоевград, Варна, Враца, Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър, Перник, Пловдив,
Шумен на обща стойност 1,5 млн. лв.

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

Разработване на подходи за третиране на опасните отпадъци от домакинствата.

Провеждане на обществени поръчки по проекта.
Сключени договори с изпълнители и стартиране
реализацията на основните дейности по проект
„Проучване и разработване на пилотни модели за
екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“, финансиран по
БШПС.

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

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

Оценяване
на
проектните
предложения,
сключване и изпълнение на договори по
процедурата по ПО 5 на ОПОС 2014-2020 г.
„Подобряване качеството на атмосферния въздух“
- „Разработване/ Актуализация на общинските
програми за качеството на атмосферния въздух“,
на стойност 3 млн. лв.

Изпълнение на заложените в общинските
програми мерки за периода.

Подготовка и обявяване на нова процедура по ПО
5 на ОПОС 2014-2020 г. “Мерки за подобряване
качеството на атмосферния въздух“.

Обявяването на процедура „Мерки за
подобряване качеството на атмосферния въздух“
е отложено за 2018 г. с цел синхронизиране с
Националната програма за качество на атмосферния въздух, която е в процес на разработване, както и предвид предприетите стъпки за
определяне на формата за предоставяне на финансовия ресурс.

Изготвяне и приемане от МС на НИД на Наредбата за изискванията за качеството на течните гори-

В процес на подготовка е ПМС за приемане,
изменение и допълнение на нормативни актове

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

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.
Директива (ЕС) 2015/1480 за изменение на
няколко
приложения
към
Директива
2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО, в които
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№ 2009/2135 относно нивата на
серен диоксид.

са определени правила относно референтните
методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при
оценяване на качеството на атмосферния въздух.

ва, условията, реда и начина за техния контрол.

на МС, в което е включено и изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,условията, реда и
начина за техния контрол. Промените предстои
да бъдат извършени до март 2018 г.

Извършени проучвания и анализ относно възможностите за законодателни промени.

Изготвяне и приемане от МОСВ и МЗ на НИД на
Наредба № 12 за норми за серен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид
и озон в атмосферния въздух.
Приемане от МОСВ и МЗ на НИД на Наредба №
11 за норми за арсен, кадмий, никел и ПАВ в
атмосферния въздух.

Приета НИД на Наредба № 12 – обн., ДВ, бр. 48
от 16.06.2017 г.

Изготвяне на предложения за мерки от междуведомствената работна група (МРГ) за обсъждане на
изготвянето на нормативен документ за ограничаване на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се продават за битово
отопление.

В резултат от дейността на МРГ е взето решение
за въвеждане на изисквания в законодателството
за ограничаване на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се продават за битово отопление. За тази цел се разработват изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух и проект на наредба, в която
ще залегнат тези изисквания.
Създадена е МРГ за обсъждане и разработване
на мерки срещу замърсяването от сектор „Транспорт“ – основен източник на наднормени нива
на ФПЧ10 в най-големите градове в страната. В
резултат на дейността на МРГ са предложени
мерки, които са одобрени от министъра на ОСВ.

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.

Приета НИД на Наредба №11 – обн., ДВ, бр. 25
от 24.03.2017 г.

В Закона за движение по пътищата (изм. и доп.
ДВ. бр.97 от 5 декември 2017 г.) 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 юни 2018 г.
Обявяване на обществена поръчка за усъвършенстване на съществуващата Система за ранно предупреждение за прогнозиране на наднормено
замърсяване на приземния атмосферен слой със
серен диоксид от емисиите на топлоелектрическите централи от енергиен басейн “Марицаизток”.

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).

Продължаване прилагането на засилен контрол от
РИОСВ на големите горивни инсталации, оказващи въздействие върху качеството на въздуха по
отношение нивата на серен диоксид.

Ежемесечно от РИОСВ Перник, РИОСВ Стара
Загора и РИОСВ Хасково е осъществен контрол
на големите горивни инсталации (попадащи в
териториалния обхват на трите инспекции),
оказващи въздействие върху качеството на ат12

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.

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.

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

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.

мосферния въздух по отношение нивата на серен диоксид.
Националната програма за КАВ се разработва
въз основа на Споразумение между МОСВ и
Международната банка за възстановяване и
развитие в подкрепа на управлението на качеството на въздуха.
Изготвена е методология за определяне на базовите и целевите стойности на индикаторите за
резултат („количество на ФПЧ10“ и „количество
на NOx“) за мерките, допустими за финансиране
по ПО 5 на ОПОС, както и е изготвена рамка за
избор на мерки за намаляване на емисиите в
контекста на оперативната програма.
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 разработване и приемане на Националната програма.
Разработването на Национална програма за
намаляване на емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух във връзка с изпълнение на изискванията на Директивата за таваните е предвидено да стартира през юли 2018 г.

Приемане от Народното събрание проект на ЗИД
на ЗЧАВ (като част от преходните и заключителни разпоредби на проект на ЗИД на ЗООС).

Приет ЗИД на ЗЧАВ (обн., ДВ, бр.12 от
03.02.2017 г.).

Приемане на Наредба за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации.

Изготвен е проект на ПМС за приемане, изменение и допълнение на нормативни актове на
МС, в което е включена и Наредба за ограничаване на емисиите във въздуха на определени
замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. Проектът на ПМС предстои да бъде
изпратен за вътрешно съгласуване със структурните звена на МОСВ.

Приемане на НИД на Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Приета НИД на Наредба № 6 за реда и начина за
измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници (обн., ДВ. бр. 61/2017
г.).
С ПМС № 227 от 16.10.2017 г. е прието изменение на Наредба за реда и начина за организиране
на националните инвентаризации на емисиите
на вредни вещества и парникови газове в атмосферата с цел транспониране на част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 и уеднаквяване на информацията и сроковете за докладване
на националните инвентаризации на емисиите
по Директива (ЕС) 2016/2284 и Конвенцията за
трансгранично замърсяване на въздуха на да13

лечни разстояния.
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. Проектът предстои да бъде внесен за
одобрение от МС до края на януари 2018 г.
Провеждане на държавната
политика по опазване на озоновия слой, прекратяване употребата на веществата, които го
нарушават и намаляване на
емисиите на флуорсъдържащи
парникови газове.

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

Изпълнение на договор по обществена поръчка с
предмет „Закупуване, доставка и обучение за
работа с апаратура за анализ, работеща на принципа на недисперсионен инфрачервен метод за
установяване на вида и концентрацията в проценти (тегловни) на хладилните агенти (вещества,
които нарушават озоновия слой и/или флуоросъдържащи парникови газове) в чист вид и в смеси“.

Договорът е изпълнен.

Приемане от МОСВ и МВР на Наредба за реда и
начина за обучение и издаване на документи за
правоспособност на лица, извършващи дейности с
оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Приета Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за
реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи
дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. ДВ, бр.20 от
07.03.2017г.).
С ПМС № 227 от 16.10.2017 г. е отменена Наредба за установяване на мерки по прилагане на
Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, във връзка с отмяната на Регламент (ЕО) № 842/2006.

Изготвяне на проект на НИД на наредбата по чл.
147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата –
залагане на изисквания, осигуряващи спазването
на ЗИД на ЗЧАВ, от МТИТС.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) не е започнала процедура по
разработване на проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011
г. за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства.

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

Изпълнението на задачата е забавено поради
факта, че е в ход процедура по оценка на приложимостта на Регламент (ЕО) № 1005/2009 от
страна на Европейската комисия. Изготвянето на
проекта на наредбата следва да бъде съобразено
с резултата от процедурата.

Иницииране на законодателна процедура за ратификация на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават
озоновия слой.

Изготвен е проект на Решение на МС за предложение до Народното събрание за ратифициране
на изменението от Кигали на Монреалския протокол. Проектът предстои да бъде внесен за
одобрение от МС до края на януари 2018 г.

Приемане на ЗИД на ЗЧАВ (като част от преходните и заключителни разпоредби на проект на

Приет ЗИД на ЗЧАВ (обн., ДВ, бр.12 от
03.02.2017 г.).
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ЗИД на ЗООС, с който се актуализират и се прецизират разпоредбите по отношение на флуорсъдържащите парникови газове и веществата, които
нарушават озоновия слой, във връзка с влезли в
сила нови регламенти за изпълнение на Комисията и влязла в сила пълна забрана за употреба на
ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди.

9. Адаптация към
настъпилите неблагоприятни климатични изменения.

Създаване и подобряване на
стратегическата рамка за осъществяване на националната
политика за адаптация към
климатичните изменения –
разработване на план за действие срещу влиянието на климатичните промени с конкретни
адаптационни мерки и Национална стратегия за адаптация за
периода до 2030 г.

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

10. Ефективно прилагане на Европейската
схема за търговия с

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

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

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.

Изготвянето на проект 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 е отложено за 2018 г.

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.

Изготвянето 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 е отложено за
2018 г.

Изграждане на нов модул на информационната
система по чл. 147, ал. 8 от Закона за движението
по пътищата.
Стартиране изготвянето на Стратегията за адаптация и Плана за действие.

Задачата не е изпълнена през 2017 г., поради
липса на предвидени средства за нейното реализиране в бюджета на ИААА за 2017 г.
Стратегията се разработва (със средства по Оперативна програма „Добро управление“ 20142020 г.) от Световна банка съгласно ратифицирано от Народното събрание споразумение за
предоставяне на консултантски услуги между
правителството на Р. България и Международна
банка за възстановяване и развитие (МБВР).
Изготвени са Встъпителен доклад, Междинен
доклад за моделирането на подхода за макроикономическите последици от изменението на
климата и Междинен доклад с основните констатации от проект на секторни оценки.
В изпълнение на споразумението, МБВР представи на МОСВ 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.
Всяка отделна част от доклада съдържа списък с
мерки за адаптиране към изменението на климата. С цел финализиране процеса на приоритизиране на предложените мерки, за всеки сектор е
разработен формуляр с предложените адаптационни мерки, които да бъдат оценени по съответната скала, както и инструкция във връзка с
оценяването.
Издадени са безплатни квоти на 128 оператора
на инсталации и на 4 авиационни оператора,
участващи в ЕСТЕ.

Издаване на безплатни квоти, за 2017 г., на операторите на инсталации в ЕСТЕ, както и на оператори на нови инсталации, съгласно Решения на
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квоти за емисии на
парникови газове
(ЕСТЕ) и участие на
българските оператори в нея.

Разглеждане на заявления за
безплатни квоти от нови участници в ЕСТЕ и изпращане на
предложения до ЕК за изменение на Националната таблица за
разпределение на квоти.

ЕК за изменение на Националната таблица за
разпределение на квоти.
Генериране на приходи за България от тръжните
продажби на квоти за емисии на парникови газове
от инсталации и авиационни дейност

Генерираните приходи за 2017 г. от тръжни
продажби са в размер на 254,55 млн. лв.
Допълнително има постъпления от 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.

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

Издадени са: 5 решения за издаване на РЕПГ; 2
решения за актуализиране на РЕПГ; 7 решения
за отмяна на РЕПГ.

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

Издадени са: 2 решения за откриване на партида; 3 решения за спиране на достъпа до партиди;
25 решения за закриване на партиди; 19 решения
за актуализация на информацията по партиди;
34 решения за смяна на представители.

Извършване на трансакции в НРТКЕПГ.

Извършени са 139 трансакции.

Докладване използването през 2016 г. на приходите, генерирани от продажбите на търг на квоти
за емисии на парникови газове.

Докладването е извършено в срок.

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.

Успешно е взето участие в преговорите по посочените законодателни предложения, както и по
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 периода 2020-2030 г.,
на най-ниското възможно ниво от 0% спрямо
2005 г.

Участие и защита на националните интереси в
международните преговори по оставащите нерегламентирани въпроси в новото глобално правно-

Взето е участие в преговори за разработването
на правила и насоки за привеждане в действие и
операционализиране на основните аспекти на
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обвързващо споразумение във връзка с изменението на климата (Парижкото споразумение) – изготвяне, представяне и защита на позиции.

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

12. Намаляване и

Допълнително извършена дейност:
Прието ПМС № 336 от
29.12.2017 г. за изменение на
нормативни актове, вкл. Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за
осъществяване на мониторинг
от операторите на инсталации и
авиационните оператори, участващи в ЕСТЕ и Наредбата за
реда и начина на администриране на Националния регистър
за търговия с квоти за емисии
на парникови газове.
Извършване и координиране на
дейностите по отчитане изпълнението на мерките, заложени в
Третия Национален план за
действие по изменение на климата (НПДИК) за периода 2013
- 2020 г.
Осигуряване въвеждането и
прилагането на изискванията на
новоприето европейско законодателство в областта на биогоривата - Директива 2015/652 и
Директива 2015/1513.

Промените са с цел намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите
и бизнеса и предвиждат: намаляване на изискванията на операторите на инсталациите и
авиационните оператори за представяне на
документи, които могат да бъдат получени по
служебен път; намаляване на допълнителните
изисквания към документите, които се представят при откриване на партиди и актуализиране на информацията по партидите на оператори на инсталации и на авиационни оператори.

Допълнително извършена дейност.

Мониторинг и координиране изпълнението на
Третия НПДИK.

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

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

Директива

Изготвяне и приемане на:
 Наредба за устойчивост на биогоривата с
отчитане на непреки промени в земеползването, от МС.
 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта, от МС.
 Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреките промени в
земеползването, от МОСВ.
 Методика за определяне интензитета на емисиите на парникови газове от целия жизнен
цикъл на течните горива, различни от биогоривата и енергията за транспорт, от МОСВ.

Изчисляване емисиите на парникови газове за 2015 г. съгласно Ръководство за инвентаризация на емисии на парникови
газове на IPCC от 2006 г. и
изготвяне на Национален доклад.
Финансиране на проекти за

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

Изготвяне на Национален доклад за инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2015 г.

Осигуряване на по-здравословна околна среда

Предоставяне на 15,3 млн. лв. (на НДЕФ за управ-

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.).
Прието ПМС.

Събрана и анализирана е информация, предоставена от компетентните ведомства за етапа на
изпълнение на политиките и мерките за намаляване на емисиите на парникови газове, съгласно
Третия НПДИК.
Изготвен е отчет, който е одобрен от МС с Решение № 803 от 22.12.2017 г.
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 № РД 635/29.09.2017 г. на министъра на околната среда и водите (ОСВ) 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.
Изготвени са Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл
на биогоривата с отчитане на непреките промени в земеползването. Подзаконовите нормативни актове ще бъдат внесени за приемане/утвърждаване след приемане на ЗИД на Закон
за енергията от възобновяеми източници.
Докладът е подготвен и представен успешно.
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С РМС № 27 от 13.01.2017 г. са предоставени на

1
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предотвратяване на
неблагоприятното
въздействие предизвикано от климатичните промени.

13. Подобряване управлението на защитените територии и
зони.

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.

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

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.

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

ление 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. Оценяване на проектни предложения по ИПК, сключване
на договори и изпълнение.

Изготвяне на 225 проектозаповеди за защитени
зони за опазване на природните местообитания и
местообитания на видове.

НДЕФ:
- 14,3 млн. лв. за финансиране на проекти за
подобряване на енергийната ефективност на
обекти – държавна и/или общинска собственост;
- 1 млн. лв. за насърчаване използването на
електрически превозни средства от публичните институции.
С РМС № 493 от 28.08.2017 г. е внесено изменение в РМС № 27 като се въвежда възможност за
подпомагане на проекти за сгради, собственост
на еднолични търговски дружества със сто на
сто държавно или общинско участие, които са
лечебни заведения или които предоставят услуги от общ икономически интерес.
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 тридесет 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.
Публикувани са за обществено обсъждане 38
проектозаповеди за защитени зони за опазване
на природни местообитания, от които за 9 има
издадени заповеди за обявяване. За останалите
няма издадени заповеди за обявяване – в рамките на общественото обсъждане са получени
множество становища с противоречив характер
по отношение на предложените режими, което
налага постигането на консенсус между всички
заинтересовани страни, чрез който единствено
може да се постигне устойчиво управление при
ползването на териториите в границите на защитените зони. Изменението на възприетия до сега
подход чрез ограничения само по административен ред би довело до постигане на търсения
консенсус между всички заинтересовани страни
за обединяване на усилията за постигане на
целите на Директивата за местообитанията.
Във връзка с изпълнение на Решение на Съда на
Европейския съюз по повод на наказателна процедура относно проекти на територията на орнитологично важно място и Специална защитена
зона Калиакра, са предприети мерки, като в
Държавен вестник са обнародвани заповеди на
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министъра на околната среда и водите за: обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс
Калиакра“ за опазване на природните местообитанията и на дивата флора и фауна; изменение и
допълнение на режимите на защитена зона
BG0002051 „Калиакра” за опазване на дивите
птици; изменение и допълнение на режимите на
защитена зона BG0002097 „Белите скали“ за
опазване на дивите птици; изменение и допълнение на режимите на защитена зона BG0002115
„Било“ за опазване на дивите птици.
Издаване на заповеди за обявяване, промяна в
площите или режимите на 8 защитени територии.

Обявени са четири защитени територии от категорията „защитена местност“ (ЗМ): „Теснолистен божур“ в землището на с. Волуяк, община
Столична, област София, с площ 135,2 дка;
„Кална мътница“ в землището на с. Главаци,
община Криводол, област Враца, с площ 225,7
дка; „Кашкаваля“ в землището на с. Долна Диканя, община Радомир, област Перник, с площ
167,3 дка и „Храстовиден очиболец“, в землището на град Батак, община Батак, област Пазарджик, с площ от 344,6 дка.

Издаване на заповеди за актуализация на площите
на 7 защитени територии.

Актуализирана е площта на 7 защитени територии (във връзка с извършени по-точни замервания): ЗМ „Узунгерен“ в землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас; Поддържан
резерват „Ардачлъка“ в землището на с. Стрелци и с. Боринци, община Котел, област Сливен;
Поддържан резерват „Пясъчната лилия“ в землището на гр. Созопол, община Созопол, област
Бургас; резерват „Калиакра“ в землището на с.
Българево и с. Свети Никола, община Каварна,
област Добрич; Резерват „Тисовица“ в землището на с. Кондолово, община Царево, област Бургас; ЗМ „Слона“ в землището на с. Тюдовци,
община Елена, област Велико Търново; природна забележителност „Трите братя“ в землището
на град Айтос, община Айтос, област Бургас.
Поради загуба на консервационна значимост и
липса на предмет на защита е заличена ЗМ
„Китката“ в землището на гр. Бяла Слатина,
община Бяла Слатина, област Враца, с площ 20
дка.

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

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.

Издаване на актове за изключителна държавна
собственост (ИДС) за 3 защитени територии.
Приемане на 19 ПУ на ЗТ, в т.ч. за: 2 национални
парка, 1 природен парк, 4 резервата, 8 поддържани резервата, 1 защитена местност, 3 природни
забележителности.

Няма издадени актове за ИДС.
В рамките на отчетния период са утвърдени:
- актуализирани ПУ на 4 защитени територии:
природна забележителност (ПЗ) “Хълм Бунарджик”, ПЗ “Данов хълм”, ПЗ “Младежки
хълм”, Поддържан резерват „Ардачлъка“, а в
процедура са 10 ПУ.
- нови ПУ на 7 защитени територии, включи19

телно на: Поддържан резерват (ПР) „Училищна гора“, ПР „Богдан“, ПР„Женда“, ПР
Чамлъка“, ПР „Борака“, ПР „Вълчи дол“ и
Резерват „Боровец“.

Осигуряване на добър природозащитен статус
на защитени видове и местообитания.

Прието е РМС № 821 от 29.12.2017 г. за изменение и допълнение на РМС № 646 от 2004 г. за
приемане на Плана за управление на Националния парк „Пирин”.

Изготвяне и приемане на проект
на ЗИД на Закона за защитени
територии (ЗЗТ).
Финансиране на дейности в
сектор „Биоразнообразие” от
ОПОС 2014-2020 г. и ПУДООС.

Утвърждаване на 2 ПУ на ЗЗ.

През отчетния период няма утвърдени нови ПУ
на ЗЗ.

Одобряване на 2 ПУ на застрашени животински и
растителни видове.

Разгледани са от Националния съвет по биологично разнообразие проекти на 8 ПУ на застрашени животински и растителни видове (черен
лешояд, белоглав лешояд, брадат лешояд, малка
белочела гъска, малка червеногуша гъска, глухар, белогърб кълвач и трипръст кълвач), които
предстои да бъдат представени за утвърждаване
от министъра на ОСВ след отразяване на направените от съвета бележки.
Предстои изготвяне на оценка на въздействие.

Подобряване управлението на защитените
територии.

Изготвяне проект на ЗИД на ЗЗТ.

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

Изпълнение на заповедите за БФП по ОПОС
2014-2020 г.:
 „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.
 „Управленски подход за мрежата Натура
2000“ на стойност 0,98 млн. лв.

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.

Поради продължителни процедури на обжалване
е налице забавяне в изпълнението на първия
проект – за осигуряване на необходимата информация за изпълнение на ангажиментите на
Република България за докладване по двете,
основни за опазване на природата директиви на
Европейския съюз.
В рамките на втория проект е разработен подход
за управление на мрежата Натура 2000, вкл. и
подход за разработване на планове за управление на защитените зони. Подходът е съобразен с
последните тенденции на ниво ЕС и отразява
основните моменти, около които се обединиха
участниците в работните групи по проекта необходимост от изграждане на капацитет, децентрализация на процеса и въвличане на местните общности. 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.
Предстои да се инициират необходимите изменения в законодателството за да бъде приложен
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Подготовка и обявяване на 4 процедури за предоставяне на БФП по ПО 3 на ОПОС 2014-2020 г.:
 „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“
(при заявена необходимост от бенефициента);
 „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“ (при заявена необходимост от бенефициента);
 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез
Подхода “Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“;
 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000“.

подхода.
Сключени договори за изпълнение на проекти
по ПО 3 на ОПОС 2014-2020 г.:
 „Знания за Натура 2000“ на стойност 4,3
млн. лв. – предвижда дейности за повишаване на информираността и капацитета на заинтересованите страни за постигане на Натура 2000 целите;
 „Натура 2000 в Черно море“ на стойност
11,7 млн. лв. и с основна цел – завършване
на мрежата Натура 2000 в морска среда, в
съответствие с изискванията на Директивата
за местообитанията.
Към края на 2017 г. са сключени споразумения
със сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Местна инициативна група (МИГ) Поморие“ и СНЦ
„МИГ Белене-Никопол. Също така, в края на
2017 г. бяха одобрени нови местни инициативни
групи по втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 от Програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в
част от които също е допустимо изпълнението
на консервационни мерки с финансиране по
ОПОС 2014 – 2020 г.
Обявяването на процедура „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“ е отложено за 2018 г.

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

Изпълняват се следните проекти с финансиране
от ПУДООС:
 Разработване на интегриран план за управление на три защитени зони: "Калиакра" и
"Белите скали" – за опазване на дивите птици и "Комплекс Калиакра" за опазване на
природните местообитания на дивата флора
и фауна;
 Опазване на редки застрашени растителни
видове в България, чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие;
 Продължаване на дейностите на ДНП Централен Балкан при проучване на миграциите,
индивидуалните територии и използването
на местообитанията на кафявата мечка чрез
маркиране на индивиди с GPS-GSM нашийници и асистиране при проблемни мечки;
 Мониторинг и оценка на състоянието на
видовете гъби, обект на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие;
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Изпълнение на проекти, с финансиране от международни
финансови източници, по които
МОСВ е партньор.

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

Изпълнение на дейности по проектите и оказване
на методическа помощ на кандидати и бенефициенти по Програма LIFE.
Изпълнение на дейности по проект LIFE 14
CAP/BG/000013 (CAPTA BG) по програма LIFE
на Европейски съюз за техническа помощ за
изграждане на капацитет по програмата.

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

Намаляване на загубата на биологично разнообразие.

Реализиране на дейностите, приключване на проектите и отчитане на Програмата.

Ежегодна издръжка на Спасителен Център
за диви животни (рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора;
 Осигуряване на годишна субсидия на Центъра за размножаване и рехабилитация на
сухоземни костенурки (ЦРРСК), функциониращ към фондация "Геа Челониа".
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 (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.
Програмата е приключила успешно през април
2017 г.
Най-важни резултати от изпълнението на проектите:
 Проект ESENIAS-TOOLS - създадена система за наблюдение и ранно откриване на навлезлите инвазивни чужди видове (ИЧВ). Извършен е анализ на пътищата на тяхното
навлизане. Разработени са карти на пътищата на разпространение и мерки за тяхното
управление. Основният принос на проекта е
изграденото сътрудничество и инструменти
за обмен на информация за ИЧВ между
страните от ESENIAS региона и повишената
защита на местните екосистеми срещу ИЧВ
в България. Приети са общи стандартизирани и хармонизирани методи за събиране и
анализ и използване на данни, изградена е
техническа инфраструктура, събрани са данни и общи списъци за чужди видове (морски, сладководни и сухоземни растения, гъби
и животни) за ESENIAS региона и за България.
 Проект MetEcoSMap – създадена е Национална методологическа рамка за картиране и
биофизична оценка на екосистемите и екосистемните услуги на територията на България, състояща се от девет методологии за
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14. Усъвършенстване
на нормативната и
стратегическа рамка
в областта на биологичното разнообразие, разработване и
прилагане на ефективни подходи за
неговото опазване.

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

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

Приемане от НС на ЗИД на ЗБР.
Изготвяне на проекти на ЗИД на Закона за лечебните растения (ЗЛР) и Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

картиране на екосистемите и екосистемните
услуги (за земеделски, тревни, храстови и
ерикоидни екосистеми, морски екосистеми,
площи с рядка и без растителност, реки и
езера, влажни зони, горски и храсталачни
екосистеми и урбанизирани екосистеми).
Изготвени са ръководства за мониторинг на
състоянието на екосистемите и за верификация на място, както и рамков документ за
връзката с икономическата оценка. Като допълнителна дейност по проекта е разработена карта на защитените територии в Република България.
 По шест други проекта – картирани са деветте типа екосистеми определени в България – aгро, тревни, храсталачни и ерикоидни
екосистеми, морски, екосистеми в площи с
рядка и без растителност, сладководни екосистеми, във влажни зони, горски и урбанизирани екосистеми. Получените данни и
карти за състоянието на екосистемите и предоставяните от тях услуги са включени в
НСМБР и ще са основа за формирането на
политиките за устойчиво използване на природните ресурси в съответствие с изискванията на европейското законодателство.
 По проект IBBIS e надградена националната
информационна система за биологично разнообразие с допълнителни функционалности
за пълно обхващане с ИТ инструменти на
управленските процеси, включително електронно докладване и включване на доброволци.
Изготвен е проект на ЗИД на ЗООС, който предвижда промени в ЗБР с цел намаляване на административната тежест чрез отпадане на изискването за представяне от заявителите на някои
официални удостоверителни документи на хартиен носител, както и на документ за платена
такса. Проектът на ЗИД на ЗООС е на етап
приключили обществени консултации. Предстои
внасяне за одобрение от МС.
Изготвен е проект на НИД на Наредба № 8 от
2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със ЗБР за животинските и растителните
видове от приложение № 3, за животинските
видове от приложение № 4, за всички видове
диви птици, извън тези от приложение № 3 и
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 - с цел намаляване на
административната и регулаторната тежест чрез
отпадане на изискването за представяне към
заявлението на удостоверение за актуално със23
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тояние. Проектът е на етап отразяване на бележки от вътрешно съгласуване в МОСВ.
Изготвен проект на НИД на Наредба № 5 от 19
юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят билкозаготвителните пунктове и
складовете за билки с цел намаляване на административната и регулаторната тежест чрез
отпадане на изискването към билкозаготвителите и складовете за билки да представят към
изискващото се уведомление за своята дейност
на удостоверение за актуална съдебна регистрация. Проектът е на етап съгласуване с Министерство на здравеопазването.
Изготвен 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 с цел намаляване на
административната и регулаторната тежест чрез
отпадане на изискването за представяне към
заявлението на удостоверение за актуално състояние. Проектът е на етап внасяне за разглеждане на Колегиум на МОСВ.
Изготвен проект на НИД на Наредба № 1 от 9
май 2006 г. за условията и реда за лицензиране
на зоологическите градини с цел намаляване на
административната и регулаторната тежест чрез
отпадане на документи, които се издават от
други административни органи и които се изисква да бъдат прилагани към заявлението за лицензиране. Проектът е на етап внасяне за разглеждане на Колегиум на МОСВ.
В рамките на 2017 г. не са изготвяни проекти на
ЗИД на ЗЛР и ЗЗЖ.
Изготвяне и приемане на проект
на изменение на Наредбата за
Плановете за управление на
защитените зони.

Подобряване на механизмите за прилагане.

Издаване на заповед за назначаване на комисия за
актуализация на изготвен проект на Наредба за
условията и реда за разработване и утвърждаване
на планове за управление на защитени зони.

Възлагане разработването на
Национална стратегия за биологичното разнообразие и План за
действие 2015-2023 г.

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

Стартирало изготвяне на Стратегията.

Осигуряване на биологична безопасност за
хората и околната среда.

Актуализирана оценка на риска за 5 помещения за
работа с ГМО.

Актуализирана е оценката на риска за 7 регистрирани помещения за работа с ГМО.

Осигуряване на условия за животните, доближени до естествената им среда.

Лицензиране и/или прелицензиране на 2 зоологически градини функциониращи на територията на
страната.

През 2017 г. няма издадени лицензи за зоологически градини. Има внесени две заявления, които са в процес на проверка на документацията.

Подобряване на контрола върху
работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околната среда.

Предстои разработването на нова Наредба за
условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони,
във връзка с одобрения през 2017 г. подход за
управление на мрежата „Натура 2000“.
За 2017 г. не е осигурено финансиране на изготвяне на стратегия за биологичното разнообразие и План за действие към нея.
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15. Предотвратяване
на
замърсяването,
интегриране на съображенията за опазване на околната среда
в секторните политики и осигуряване на
високо ниво на защита на околната среда
и човешкото здраве
от
употребата
на
опасни химични вещества.

Лицензиране на зоологически
градини.
Актуализиране на изготвен
проект на ПМС за изменение и
допълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване
на оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС).
Издаване на административни
актове по реда на Глава VІ от
ЗООС.
Методическо подпомагане на
РИОСВ и на другите участници
при прилагането на процедурите по ОВОС и екологична оценка (ЕО).

Транспониране на Директива 2014/52/ЕС за
изменение на Директива 2011/92/ЕС относно
оценката на въздействието на някои публични
и частни проекти върху околната среда.

Актуализиране на проекта на ПМС.

Ефективно прилагане на законодателството на
ЕС относно околната среда, свързано с ОВОС
и ЕО.
Подобряване на административния капацитет
на структурите на МОСВ и възложителите по
отношение на процедурите по ОВОС и ЕО.

Прието ПМС № 336 от 29.12.2017 г. за изменение на нормативни актове с цел намаляване на
административната и регулаторна тежест за
гражданите и бизнеса, което предвижда и изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и Наредбата за условията и
реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми. С промените се редуцират
изискуеми документи, намаляват се срокове,
оптимизира се процеса по обявяване на обществения достъп в рамките на процедурите при
предоставяне на услуги. Отстраняват се и несъответствия на подзаконовата нормативна уредба
по ОВОС с приетите изменения и допълнения на
ЗООС (обн. ДВ бр. 12 от 3.02.2017 г.), с които се
транспонира Директива 2014/52/ЕС.
С проекта на ЗИД на ЗООС, също с цел намаляване на административната и регулаторна тежест, се предвижда оптимизиране на процеса по
обществен достъп до информация за инвестиционните предложения, като се предвижда вече
компетентният орган да обявява предложенията
на интернет страницата си и да уведомява писмено кмета на съответната община, район и
кметство, който 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. Предвижда се още съкращаване
на срока за произнасяне на административния
орган в производството по издаване и преразглеждане и актуализиране на комплексни разрешителни. Извършва се прецизиране на разпоредби.

Издаване на административни актове.

Издадени от МОСВ:
- 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;
- 22 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

През 2017 г. е осъществено методическо подпомагане на експертите по ОВОС и ЕО в структу25
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МОСВ, както и на други участници в процеса на
ОВОС и ЕО.

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

Подобряване на контрола относно въздействието върху околната среда от индустриалните
дейности чрез използването на най-добри налични техники.
Прилагане на принципа за икономическа целесъобразност чрез отчитане на новите заключения за НДНТ в процедурите по преразглеждане
и актуализиране на КР.

Издаване, актуализиране, изменение и отмяна на
КР.

рите на МОСВ, както и на другите участници в
процеса на ОВОС и ЕО, чрез организиране на
работни срещи, семинари, подготовка на методически указания, писма и др., както следва:
- Поддържа се Обща електронна мрежа на
експертите по ОВОС и ЕО в системата на
МОСВ. Мрежата се актуализира редовно и
чрез нея са изпратени над 20 съобщения/информации за промени в нормативната
уредба, указателни писма, ръководства и указания във връзка с прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО.
- На интернет сайта на МОСВ са публикувани
указания до всички РИОСВ определяне на
приложимата процедура по реда на глава VІ
от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и по -специално прилагането на чл.93,
ал.9, т.2 от ЗООС, три нови ръководства на
Европейската комисия, свързани с различните етапи на процедурата по ОВОС и нов
сборник със случаи от съдебната практика,
свързани с прилагането на Директивата по
ОВОС и Директивата по ЕО (Стратегическа
екологична оценка).
- Във връзка със запитване от страна на РИОСВ по конкретни казуси и тълкуване на
нормативната уредба по ОВОС и ЕО са подготвени 15 писма до различни РИОСВ относно конкретни процедури.
- Проведен е семинар по прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО, 04-06.12.2017 г.
в гр. Велико Търново с участието на експерти
от всички РИОСВ.
- Подготвени са методически указания за приложимостта на процедурата по ЕО за Регионални прединвестиционни проучвания, указания за инвестиционни проекти за основен
ремонт (рехабилитация) на пътища от републиканската пътна мрежа, указания и разяснения за инвестиционни предложения до Столична община и др., отговори на запитвания
от граждани и общини относно нормативната
уредба по ОВОС и ЕО.
- Проведени над 95 консултации и работни
срещи с възложители, министерства, общини,
граждани и регионални инспекции по околна
среда.
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.
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Поддържане на публична информация за заключенията за
най-добри налични техники
(НДНТ) и своевременно информиране на операторите и
компетентния орган по издаване на КР.

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

Изготвяне и изпращане на писма до оператори с
указания по прилагане на нормативната уредба по
КР.
Провеждане на консултации с оператори по процедури за издаване и преразглеждане на комплексни разрешителни.
Осигуряване на актуална информация за НДНТ на
интернет страницата на МОСВ.

Осигуряване на ефективен контрол върху предотвратяване и отстраняване на екологични
щети

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

Разработване на информационна система за управление и
поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността
за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

Издаване на Заповеди за изменение на Заповед РД –
289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО.
Валидиране на класификацията
на предприятия/съоръжения с
нисък или висок рисков потенциал (ПСНРП/ПСВРП) и издаване на становища по реда на

Транспониране на шест делегирани директиви
на ЕК – Делегирана директива 2016/585, Делегирана директива 2016/1028, Делегирана директива 2016/1029, Делегирана директива
2017/1009, Делегирана директива 2017/1010, и
Делегирана директива 2017/1011.
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.

Сключване на договор и изпълнение на
обществена поръчка с предмет „Разработване и
внедряване на информационна система за
управление и поддръжка на публичен регистър по
ЗОПОЕЩ”.
Издаване на заповеди за изменение на Заповед РД
– 289/27.05.2016 г.

Изпратени 141 писма до оператори с указания
по прилагане нормативната уредба по КР.
Проведени 9 срещи и консултации с оператори.
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.
През 2017 г. МОСВ сключи договор за изграждане на информационна система (ИС) за управление и поддръжка на публичен регистър по
ЗОПОЕЩ, който приключи през отчетния период. ИС е разработена и внедрена.
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.
Прието ПМС № 336 от 29.12.2017 г. за изменение на нормативни актове с цел намаляване на
административната и регулаторна тежест за
гражданите и бизнеса, което изменя Наредбата
за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от
тях. С промените се редуцират изискуеми доку27

ЗООС за потвърждаване на
извършената класификация.

менти.

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.

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

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

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

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.

Методическо подпомагане на контролните органи
и операторите по прилагането на новите
изисквания
на
законодателството
по
предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества.

Проведени са следните 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 на операторите на предприятията с ПСНРП/ПСВРП, в резултат на възникнали въпроси относно изисквания на законодателството по предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества.

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

Електронна база данни ( публичния регистър) на
ПСНРП/ПСВРП е в процес на разработване.

Изготвяне на отговори на запитвания в рамките на
НИБХ.

Изготвени са общо 72 отговори на запитвания
през формата на НИБХ от задължени и заинтересовани лица.
Проведени са срещи и консултации (включително по имейл) със задължени и заинтересовани
лица.

Методическо подпомагане работата на РИОСВ и
ИАОС по прилагане на законодателството и осъ-

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

Становища по реда на ЗООС за
потвърждаване пълнотата и
съответствието на Докладите за
политиката за предотвратяване
на големи аварии (ДППГА) на
ПСНРП към РИОСВ.
Предоставяне на консултации
на операторите за класификация 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 обучения, семинари и консултации за контролните органи и индустрията
относно прилагане на законодателството в областта на химикалите и в рамките на Националното информационно бюро

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

Методическо подпомагане на контролните
органи.

Изготвени са 340 становища за пълнота на данни
и оценка на риска за околната среда на досиета
за разрешаване пускането на пазара и употребата на биоциди.
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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.

ществяване на контролната дейност по химикали.

химикали“.

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

Проведени са:
- Конференция, организирана от Европейската
комисия с индустрията на тема: „REACH
2018 AND BEYOND”;
- Участие в обучителен семинар с 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“.

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

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

Изготвяне на актуализация на
Национален профил за управление на химични вещества и
смеси.
Работа на Експертния съвет за
приоритетни вещества.
Участие в четвърти хармонизиран европейски проект (REF-4)
за контрол на въведени ограничения за производството, употребата и пускането на пазара на
определени опасни вещества
съгласно Приложение ХVІІ на
REACH.

16. Облекчаване на
достъпа на обществеността до наличната

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.
Осигуряване на информация за
биологични и морфологични
елементи за качество на водите,

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

Изготвянето на актуализиран НПДУУОЗ се
предвижда за 2018 г., при реализация на обществена поръчка за инвентаризация на 5 нови УОЗ,
включени в Стокхолмската конвенция.

Актуализиране на Националния профил за управление на химични вещества и смеси.

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

Извършване на скрининг на 5 приоритетни вещества. Преглед, оценка и становище по документация за предложение за промяна на хармонизирана класификация и етикетиране на вещество,
внесена в МОСВ. Изготвяне на анализ за определяне на най-подходяща регулаторна мярка за
управление на риска от употребата на приоритетно вещество.
Извършване на контрол на рисковете от употребата на определени опасни химикали.

Във връзка с извършените дейности на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества
(ЕСОПВ) са проведени 3 заседания на съвета.
Изготвени са:
- скрининг на 5 приоритетни вещества;
- становище по документация с предложение
за промяна на хармонизирана класификация
и етикетиране на вещество;
- анализ за определяне на най-подходяща
регулаторна мярка за управление на риска от
употребата на приоритетно вещество
(RMOA).

Докладване на резултатите от проверките на Работната група към Форум за обмен на информация за контролната дейност към ECHA.

Резултатите от REF-4 са обобщени и изпратени
на ECHA.
Оперативната фаза на REF-5 приключи на
31.12.2017 г.

Подобряване на капацитета за определяне и
оценка на хидроморфологични и хидробиологични елементи за качество на повърхностните

Изпълнение на договор за БФП в рамките на
ОПОС 2014-2020 г. по процедура „Разработване и
въвеждане на методи за анализ на води,

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.
По проекта се подпомага ИАОС при набавянето
на необходимите данни в Националната система
за мониторинг на околната среда (НСМОС) за
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информация за околната среда

които са задължителни, съгласно изискванията на българското
законодателство и Рамковата
директива за води.

води.
Осигуряване
методология
за
количествена оценка на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни и приоритетно
опасни вещества.

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

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

седименти и биота и дооборудване на
лаборатории на Изпълнителната агенция по
околна среда“ на стойност 5,05 млн. лв.

Реализиране на процедурата по ОПОС 2014-2020
г. за подобряване мониторинга на качеството на
питейните води.

Допълнително извършена дейност:
Проучвания на състоянието на
водните тела по проекти, финансирани от програма BG02 на
ФМ на ЕИП.

Подготовка и обявяване на 2 процедури за предоставяне на БФП по ПО 1 на ОПОС 2014-2020 г.:

„Доизграждане и/или оптимизиране на
мрежите за контролен и оперативен
мониторинг на химичното състояние на
подземните води“ (при заявена необходимост от бенефициента);

„Доизграждане на системите за мониторинг
на количеството на водите“ (при заявена необходимост от бенефициента).

състоянието на водите, с оглед спазване изискванията на националното и европейско законодателство и изпълняване указанията и препоръките на Европейската комисия при осъществения от нея преглед на Първите ПУРБ. Чрез изпълнение на проекта ще се постигне изпълнение
на изискванията на Рамковата директива за
водите, изпълнение на ПУРБ 2016-2021, програмата за мониторинг от Транснационалната мониторингова мрежа в рамките на Конвенцията за
опазване на р. Дунав и на нейни притоци
(TNMN).
Сключен договор за БФП по ОПОС 2014-2020 г.
за изпълнение на „Подобряване мониторинга на
качеството на питейните води“ с бенефициент
Министерство на здравеопазването и на стойност 10 млн. лв. Чрез проекта ще се подобрят
възможностите на лабораториите от системата
на Държавния здравен контрол чрез разширяване на обхвата и повишаване на техническия
капацитет за анализиране в пълен обем на задължителните по европейско и национално
законодателство показатели, свързани с гарантиране на качеството и безопасността на питейната вода.
Двете процедури са обявени.
Сключен договор за БФП по ОПОС 2014-2020 г.
за изпълнение на проект „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“
с бенефициент МОСВ на стойност 15 млн. лв.,
чрез който се цели подобряване на мониторинга
на количественото състояние на подземните и
повърхностните водни тела. Основните дейности, включени в проекта, са за актуализиране на
мрежите и програмите за мониторинг на количественото състояние на подземните води, актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните води,
както и дейности по изграждане/възстановяване
и оборудване на пунктове за мониторинг. Подобряването на мрежите за мониторинг ще подобри и достоверността на оценката на състоянието на водните тела.
По процедура „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен
мониторинг на химичното състояние на подземните води“ бенефициентът не е подал проектно
предложение в срок, поради което същата е
прекратена.
Сключен договор за изпълнение с бенефициент
МОСВ на стойност 15 млн. лв.

Изпълнение на обществена поръчка с предмет
„Интеркалибриране на методите за анализ на

Изпълнени проекти, финансирани от програма
BG02 на ФМ на ЕИП :
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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 - надграждане на съществуващите функционалности, разработване и въвеждане на нови
модули, както и интегриране на съществуващите
информационни системи за управление на води.

Създаване на информационна
система за докладване на данни
за
КАВ
като
част
от
Националната системата за
мониторинг на КАВ в реално
време.
Администриране на обновената
Национална
автоматизирана
система за непрекъснат контрол
на радиационния гама-фон.
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).

Осигуряване докладването на данни за КАВ на
национално ниво до Европейската агенция по
околна среда (ЕАОС) и ЕК съгласно
изискванията на европейското и националното
законодателство,
след
изпълнение
на
обществената поръчка.
Постигане
на
висока
ефективност
и
устойчивост на системата.
Подобряване на информационното осигуряване и мониторинга на дейностите по опазване
на околната среда.

Изпълнение на обществена поръчка по договор по
ОПОС 2014-2020 г. за предоставяне на БФП с
предмет „Създаване на информационна система за
докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата
за мониторинг на КАВ в реално време“.
Докладване на данни за състоянието на
радиационния гама-фон към EURDEP към ЕК.
Издаване на ежедневен тримесечен и годишен
доклад за радиационната обстановка в страната.
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.
Обновяване и преобразуване на масиви с пространствени данни съобразно изискванията по Директива INSPIRE.
Предоставяне на информация на националните
ползватели за разработените услуги по европейската програма Copernicus.



„Проучвателен мониторинг за оценка на
натиска и въздействието от рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив
и предложения за мерки към ПУРБ в ИБР
(EARBDMINING)”;
 „Проучване на трансграничните подземни
водни тела между България и Гърция (BGGR GWB)“;
 “Провеждане на програма за проучвателен
мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в ПУРБ в Източнобеломорския район (FISHFARMING)“;
 „Надграждане на интегрираната геоинформационна система за управление на водите и
докладване”;
 „Повишаване капацитета на “Лабораторията
по химия на храни и околна среда“, в Медицински Университет - Варна и превръщането
й в специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури“;
 „Повишаване на капацитета за изследване и
управление на морски нерибни ресурси в
Черно море (ECRAMON-Black Sea)“.
Разработена е, внедрена и функционира информационна система за докладване на данни за
КАВ – част от Националната система за мониторинг на КАВ, в реално време. Данните за КАВ
са докладвани в срок до ЕАОС.
Ежечасно е докладвано за състоянието на радиационния гама-фон към Европейската система за
обмен на радиологични данни (EURDEP) към
ЕК.
Внедрени са информационни системи за всички
подсистеми на Националната система за мониторинг на околната среда (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 Европейската комисия на дейностите по изграждане
на националната инфраструктура за пространствена информация, на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) 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
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17. Осигуряване на
поетапното публикуване в интернет на
информационните
масиви и ресурси в
отворен формат.
18. Повишаване на
общественото съзнание и култура по
опазване на околната
среда.

Публикуване на наличната
публична информация в отворен формат.

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

Публикуване в Портала за отворени данни:
- от ИАОС на 25 набори от данни;
- от БД на 23 набори от данни;
- от ДНП на 3 набори от данни.

Провеждане на национални
информационно-образователни
кампании, свързани с отбелязването на международни дати
за опазването на околната среда.

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

Осъществяване на кампании и информационни
дейности.
Продължаване на кампанията „Яко е да си еко“.

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

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

Предоставяне на повече и по-качествена информация 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.

Приемане от МС на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015
г.

оперативна съвместимост и за осигуряване на
достъп до стандартизирани и хармонизирани
пространствени данни и услуги с тях.
Проучена е 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 ЕАОС, ИАОС е
сключила договор с ЕАОС за изпълнение на
проект „Корине Земно покритие” 2017-2021 г.
по програма „Коперник – мониторинг на земната повърхност“. Работи се по набирането и обработката на данни и изпълнението на дейностите по договора с ЕАОС. Изпратен е първият
междинен отчет към ЕАОС.
Публикувани в Портала за отворени данни:
- от ИАОС 33 набори от данни (13 нови);
- от БД 46 набори от данни (21 нови);
- от ДНП 14 набора от данни (11 нови);
- от РИОСВ 17 набори от данни (11 нови).
В рамките на осъществени национални информационно-образователни кампании, от МОСВ и
неговите поделения са проведени открити уроци, конкурси, изложби, акции по почистване и
залесяване, форуми, обучителни семинари,
кръгли маси, конференции за ученици, учители,
бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация. Някои от акцентите са: Зелената олимпиада, което е най-мащабното образователно събитие с екологичен характер за ученици и е проведено през 2017 г. като част от образователноинформационната кампания на ОПОС; Фестивал
на белия щъркел в Белозем със съдействието на
ПУДООС, който е част от международната инициатива „Европейско село на Белия щъркел“;
традиционните Годишни награди на името на
Мими Праматарова за изпълнени училищни
проекти, проведени от ДНП Рила съвместно с
НДЕФ; новият Национален ученически конкурс
„Национален парк Рила – познат и непознат“.
Докладът е приет с протоколно решение на МС
№ 33.4 от 02.08.2017 г.
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19. Ефективно прилагане на механизмите
за контрол за изпълнение на екологичното законодателство.

Провеждане на Национален
конкурс „За чиста околна среда”.

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

Провеждане на Национален конкурс „За чиста
околна среда 2017 г.”

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

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.

Извършване на планираните проверки от контролните органи на МОСВ и предприемане на
съответните
мерки
за
въздействие
административно
наказателни/принудителни
мерки при констатирано неизпълнение на изискванията на законодателството по околна среда.
От 16-те РИОСВ са планирани над 12
000 проверки.

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

От 4-те БД са планирани 9 200 проверки.

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 на обща стойност 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.

От Дирекциите на националните паркове са планирани 18 000 проверки.

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.

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.

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

Изпълнение на ОПОС 20142020 г.

Осигуряване на финансиране на дейности по
опазване на околната среда със средства от
фондовете на ЕС за програмен период 20142020 г.

В рамките на традиционно провеждания Национален конкурс „За чиста околна среда“ за найоригинален 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. Основните дейности, към които са насочени проектите са свързани с почистване и облагородяване на терени,
създаване и възстановяване на зони за отдих,
изграждане на детски и спортни съоръжения,
спортни уреди, съоръжения за игра на открито и
др. Проектите на училища и детски гради-ни
включват дейности по създаване на екокът,
информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия и други образователни материали.
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 са издадени наказателни постановления за налагане на глоби и санкции над 4,5
млн. лв.

Подаване на проектни предложения, оценяване,
сключване на договори/издаване на заповеди,
изпълнение на проекти - по обявените процедури.
Подготвяне и обявяване на 15 процедури за набиране на проектни предложения по петте приоритетни оси на програмата – на обща стойност близо
1 997, 21 млн. лв. Тази стойност не включва процедурата за интегрирана система от съоръжения
за третиране на битовите отпадъци на Столична

През 2017 г. са обявени 10 процедури с обща
стойност на БФП 296,86 млн. лв.
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Прилагане на Насоки за интегриране на политиката по околна
среда (ПОС) и политиката по
изменение на климата (ПИК)
във фондовете за кохезионната
политика, общата селскостопанска политика и общата политика за рибарство за периода
2014 – 2020 г.

Осигуряване на финансиране на дейности по
опазване на околната среда със средства от
фондовете на ЕС за програмен период 20142020 г.

Оптимизиране и систематизиране на управлението на ОПОС
2014-2020 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.

Намаляване на административната тежест и разходите на
бенефициентите, свързани с
процеса по отчитане на проекти.
Електронизация на процесите,
свързани с предоставянето,
изпълнението, отчитането и
мониторинга на финансовата
помощ.
Опростяване на процесите,
процедурите и правилата за
отчитане на разходите по проектите.

Постигане на съгласуваност на изпълнението
на мерките по всички оперативни програми с
ПОС и ПИК.

община, където общият размер на БФП ще бъде
определен въз основа на анализ разход-полза
(АРП) на проекта и след анализ за приложимостта
на законодателството за държавни помощи, както
и процедурата за подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000
чрез Подхода ВОМР, където общият размер на
БФП ще зависи от остатъчния ресурс по първата
процедура за подбор на местни инициативни
групи и стратегии за ВОМР.
Изпълнение на РМС №3/06.01.2016 г. Насоки за
интегриране на ПОС и ПИК в ЕСИФ – фаза
„Изпълнение на споразумението за партньорство
и програмите в периода 2014-2020 г.” - прилагане
на механизма на контрол относно изпълнението
на ангажиментите по интегриране на ПОС и ПИК
в секторните политики.

Реализиране на финансов напредък по ОПОС
2014-2020 г.

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

Критериите/изискванията от Насоките за ПОС и
ПИК и хоризонталните принципи, според тяхната приложимост, са включени при подбора и
оценката на проектните предложения по ОПОС
2014-2020 г. на няколко етапа:
 на етап подготовка на насоки за кандидатстване;
 на етап кандидатстване за финансиране, чрез
предоставяне на информация във формуляра
за кандидатстване в ИСУН 2020;
 на етап оценка на проектни предложения.
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 2014-2020 – 3 462,6 млн.
лв.);
- Разплатени средства (изплатени суми) –
184,9 млн. лв. (5,3 % спрямо общия бюджет
по програмата);
- Сертифицирани
средства
(пред
Европейската комисия) – 118,2 млн. лв.
(3,41%
спрямо
общия
бюджет
по
програмата).
Прилагане на изцяло електронна комуникация
на бенефициента с Управляващия, Сертифициращия и Одитен органи, включително изпращане на официални документи.
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