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     УТВЪРДИЛ:     

ИЛИЯНА ЦАНОВА     

/ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/ 

  

      ПРОЕКТ! 

ОБРАЗЕЦ 

 

на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, съ-финансирани от Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство 

   

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“ 

2015 ГОДИНА 

 

№ Наименование на  

процедурата  

Цели на предоставя-

ната БФП по  

процедурата 

Вид процедура 

за предоставяне 

на БФП
1
 по чл. 

3 от ПМС № 

107/2014 г. 

Извършва

не на 

предварит

елен 

подбор на 

концепции 

за 

проектни 

предложен

ия
2
 

Общ 

размер на 

БФП  по 

процедурат

а /лв./ 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории 

допустими 

разходи 

Макси

мален  

% на 

съ-

финанс

иране 

Дата на 

обявяване 

на 

процедурат

а
3
 

Краен срок за 

подаване на 

проектни 

предложения
4
 

Представлява ли 

процедурата/част от нея
5
: 

Размер на БФП за 

проект /лв./
6
 

държавна 

помощ
7
 

минимална  

помощ
8
 

минимал

ен 

максимален 

Приоритетна ос 1 „Води“ 

1 

Разработване на 

методики за 

анализи на води и 

биота 

дооборудване на 

лаборатории на 

ИАОС. 

Осигуряване на 

необходимите данни 

по НСМОС съгласно 

изискванията на 

националното и 

европейско 

законодателство. 

Процедура за 

директно 

предоставяне  

 

не 
4 500 

000 

МОСВ  - 

ИАОС 

1.Разработване на 

методики за 

определяне на 

приоритетни и 

специфични 

органични 

замърсители във води 

Съгласно 

ПМС №№ 

119 от 

20.05.2014 

г. 

85 

Първо 

тримесеч

ие на 

2015 г. 

Второ 

тримесечие 

на 2015 г. 

не не 

Не се 

прeдви

жда 

4 500 000 

                                                
1 Безвъзмездна финансова помощ. 
2 Отбелязва се „да“ или „не“. 
3 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.  
4 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 
5 Отбелязва се „да“ или „не“. 
6 Ако е приложимо. 
7 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
8 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
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 и биота и 

обезпечаване с 

необходимата 

апаратура. 

2. Дооборудване на 

лабораториите на 

ИАОС с основна и 

спомагателна 

апаратура за 

пробоподготовка, 

изпитване и контрол. 

2 

Подготовка на 

регионални 

прединвестицион

ни проучвания за 

обособени ВиК 

територии, чиито 

граници съвпадат 

с границите на 

действие на 

регионален ВиК 

оператор. 

Подготовка на ВиК 

инфраструктурни 

проекти в унисон с 

целите на реформата 

във ВиК сектора 

Процедура за 

директно 

предоставяне 

не 
28 000 

000 

МОСВ / 

МРР 

 

1.Разработване на 13 

регионални 

прединвестиционни 

проучвания за 

обособени 

територии Видин, 

Плевен, Русе, 

Силистра, Добрич, 

Шумен, Варна, 

Бургас, Ямбол, 

Сливен, Стара 

Загора, Кърджали, 

Пловдив. 

2. Управление на 

проекта 

Съгласно 

ПМС №№ 

119 от 

20.05.2014 

г. 

85 

Първо 

тримесеч

ие на 

2015 г. 

Второ 

тримесечие 

на 2015 г. 

Не 
Не 

 
Не 28 000 000 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ 

1 

Проектиране и 

изграждане на 

компостиращи 

инсталации за 

биоразградими и 

/или зелени 

отпадъци, вкл. 

осигуряване на 

необходимото 

оборудване и на 

съоръжения и 

техника за 

разделно 

събиране на 

биоразградими и 

зелени отпадъци 

Осигуряване на 

допълнителен 

капацитет за разделно 

събиране и 

рециклиране на 

битови отпадъци 

Процедура за 

подбор на 

проекти 

не 
231 000 

000 

Общини, 

ЮЛСЦ 

- Проектиране и 

изграждане на 

компостиращи 

инсталации за 

биоразградими  и 

/или зелени 

отпадъци, 

включително и 

довеждаща 

инфраструктура 

- Осигуряване на 

необходимото 

оборудване и на 

съоръжения и 

техника за 

разделно събиране 

на биоразградими 

и зелени отпадъци 

Съгласно 

ПМС № 

119 от 

20.05.2014 

г. 

85 

Второ 

тримесеч

ие 

на 2015 г. 

Трето 

тримесечие 

на 2017 г. 

Съгласно 

АРП на 

проектите 

Съгласно АРП 

на проектите 

Съглас

но 

ПИП и 

АРП 

на 

проект

ите 

Съгласно 

ПИП и 

АРП на 

проектите 

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ 

1 Развитие на Национално Процедура за неприлож 980 000 МОСВ - Изготвяне на Съгласно 85 Второ Второ не не Не се 980 000 
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управленски 

подход за 

управление 

изпълнението на 

НПРД и за 

управление на 

мрежата 

НАТУРА 2000 

съгласувани подходи 

за управление на 

НПРД и за 

управление на 

мрежата Натура 2000 

директно 

предоставяне 

имо анализи и 

провеждане на 

проучвания, 

подпомагащи 

избора на 

управленски 

подход за мрежата 

НАТУРА 2000, 

Националната 

структура за 

управление 

изпълнението на 

НПРД и за планове 

за управление на 

ЗЗ; 

- Изготвяне на 

концепция за 

управление на 

мрежата НАТУРА 

2000 и 

провеждането на 

обществени 

консултации за 

съгласуването й и 

др. 

ПМС № 

119 от 

20.05.2014 

г. 

тримесеч

ие 

на 2015 г. 

тримесечие 

на 2015 г. 

предви

жда 

2 

Определяне и 

допълване на 

мрежата от 

морски защитени 

зони. 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 в 

сухоземната част 

на страната, в 

морски и 

крайбрежни 

територии 

Завършване фазата на 

изграждане на 

мрежата Натура 2000 

и осигуряване на 

информация за 

докладване съгласно 

чл. 17 от Директивата 

за местообитанията и 

чл. 12 от Директивата 

за птиците в 

сухоземната част на 

страната, в морски и 

крайбрежни 

територии 

Процедура за 

директно 

предоставяне 

неприлож

имо 

40 500 

000 

МОСВ,  

ИАОС 

- Картиране и 

определяне на 

природозащитното 

състояние на 

видове и 

местообитания в 

морски защитени 

зони; 

- Извършване на 

дейности с цел 

докладване по 

Директива 

2009/147/ЕО и 

Директива 

92/43/ЕИО. 

Съгласно 

ПМС № 

119 от 

20.05.2014 

г. 

85 

Второ 

тримесеч

ие 

на 2015 г. 

Трето 

тримесечие 

на 2015 г. 

не не 

Не се 

предви

жда 

40 500 000 

3 

Дейности за 

подобряване на 

природозащитнот

Подобрено 

природозащитно 

състояние на видове и 

Процедура за 

подбор на 

проекти 

не 
80 000 

000
i
 

Структури 

на МОСВ 

и МЗХ, 

- Възстановяване и 

подобряване на 

състоянието на 

Съгласно 

ПМС № 

119 от 

85 

Четвърто 

тримесеч

ие на 

Четвърто 

тримесечие 

на 2021 г. 

не 

Когато 

кандидат или 

партньор на 

Не се 

предви

жда 

Не се 

предвижда 
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о състояние на 

видове и 

местообитания в 

мрежата Натура 

2000 

местообитания в 

мрежата Натура 2000 

ЮЛНЦ, 

общини, 

научни 

институт, 

органи за 

управлени

е на 

защитени 

зони 

местообитания и 

видове; 

- Изграждане и 

поддържане на 

инфраструктура, 

необходима за 

възстановяване на 

природни 

местообитания и 

видове. 

20.05.2014 

г. 

2015 г. кандидата – 

ЮЛНЦ, 

извършва 

допълнителна 

стопанска 

дейност и не е 

в състояние да 

осигури 

разделяне 

между 

извършваната 

от него 

допълнителна 

стопанска 

дейност и 

дейностите, 

включени в 

проектното 

предложение. 

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ 

1 

Пилотен проект 

по създаване на 

Национална 

система за 

управление на 

водите в реално 

време (НСУВРВ) 

– р. Искър 

Разработване на обща 

концепция за 

управление на водите 

в реално време и 

предотвратяване 

възможността от 

мултиплициране на 

евентуални пропуски 

при последващото 

надграждане на 

Националната 

система за 

установяването й на 

територията на цялата 

страна 

Процедура за 

директно 

предоставяне 

неприло

жимо 

5 000 

000 

МОСВ, 

дирекция 

„Управлен

ие на 

водите“ 

- Обзор, анализ и 

оценка, 

надграждане и/или 

оптимизиране на 

съществуващите 

мрежи и системи 

за наблюдение на 

водите в басейна 

на река Искър; 

- Проектиране на 

пилотния модул на 

НСУВРВ; 

- Изграждане, 

оборудване и 

внедряване на 

системите за 

функциониране на 

пилотния модул на 

НСУВРВ, вкл. 

доставка на 

необходимата 

техника и 

оборудване. 

Съгласно 

ПМС № 

119 от 

20.05.2014 

г. 

85 

Второ 

тримесеч

ие на 

2015 г. 

Трето 

тримесечие 

на 2015 г. 

не не не 5 000 000 

2 

Изпълнение на 

геозащитни 

мерки и дейности 

за ограничаване и 

предотвратяване 

на свлачищните 

Предотвратяване и 

ограничаване на риска 

от възникване на 

свлачищни процеси с 

оглед опазване 

живота и здравето на 

Процедура за 

директно 

предоставяне 

неприло

жимо 

36 000 

000 
Общини 

- Проектиране и 

изпълнение на 

инфраструктурни 

геозащитни мерки 

в свлачищни 

райони; 

Съгласно 

ПМС № 

119 от 

20.05.2014 

г. 

85 

Трето 

тримесеч

ие на 

2015 г. 

Четвърто 

тримесечие 

на 2015 г. 

не не не 
Не се 

предвижда 
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процеси населението, 

инфраструктурата и 

околната среда 

- Изграждане на 

контролни 

информационни 

системи. 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

1 

Преглед и анализ 

на общинските 

програми за 

качеството на 

атмосферния 

въздух 

Идентифициране на 

адекватни към 

местните условия 

мерки за подобряване 

качеството на въздуха 

Процедура за 

директно 

предоставяне 

неприло

жимо 

3 000 

000 

МОСВ, 

дирекция 

„Опазване 

чистотата 

на 

въздуха“ 

- Преглед на 

програмите за 

управление на 

КАВ по чл.27 на 

ЗЧАВ; 

- Анализ на 

съответствие на 

замърсителите с 

нормите за КАВ; 

- Актуализиране/ 

предлагане на план 

за действие с 

мерки за 

подобряване на 

КАВ 

Съгласно 

ПМС № 

119 от 

20.05.2014 

г. 

85 

Трето 

тримесеч

ие на 

2015 г. 

Четвърто 

тримесечие 

на 2015 г. 

не не 

Не се 

предви

жда 

3 000 000 

 

 

                                                
i Финансов ресурс, определен за целия период 2015 – 2023 г. Предвижда се процедурата да бъде обявявана ежегодно.  

 


