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СЪДЪРЖАНИЕ:



Нужда от насоките: основни изисквания на

регламентите за 2014 – 2020 г.


Инструментариум за фаза „програмиране“

НУЖДА ОТ НАСОКИТЕ (1)


Чл. 6 от Общ регламент:

◦ Операции, финансирани от фондовете към ОСР, трябва да съответстват
на приложимото законодателство (на ЕС и национално)


Чл. 8 от Общ регламент:
◦ целите на фондовете към ОСР трябва да се придържат към рамката за
устойчиво развитие и към целта на ЕС за защита и подобряване на ОС
(съгл. чл. 11 от ДФЕС), като се отчита принципа „замърсителят плаща“.
◦ ДЧ и ЕК да гарантират, че изискванията за опазване на ОС, ресурсната
ефективност, адаптирането към и справянето с изменението на
климата, устойчивостта към природни бедствия, превенцията и
управлението на риска, се насърчават при подготовката и
изпълнението на СП и ОП.
◦ ДЧ ще предоставят информация за размера на подкрепата от
фондовете, които са заделени за постигане на целите, свързани с
изменението на климата. Ще се използва методология (базирана на
категории интервенции или мерки), изготвена от ЕК и приета чрез
прилагащ акт.

НУЖДА ОТ НАСОКИТЕ (2)
 Съображение

12 от Общ регламент:

◦ поне 20% от бюджета на ЕС за периода 2014 — 2020 г. следва да бъде
отделен за цели, свързани с изменението на климата.
 Чл.14.(1).(а).(iv) от Общ регламент:

◦ СП ще посочи индикативния размер на средствата, предвидени за
подкрепа на целите за изменение на климата.
 Чл. 24.(3) от Общ регламент:

◦ всяка ОП (без ОП за техническа помощ) следва да посочи
индикативния размер на средствата, предвидени за подкрепа на
целите за изменение на климата.
 Чл. 87.(7) от Общ регламент:

◦ всяка ОП (без ОП за техническа помощ), където е релевантно следва да
включва описание на специфичните дейности които ще вземат
предвид изискванията за опазване на ОС, ресурсната ефективност,
адаптирането към и справянето с изменението на климата,
устойчивостта към природни бедствия, превенцията и управлението
на риска при избора на операции за финансиране.

НУЖДА ОТ НАСОКИТЕ (3)
 Чл.

16 от Общ регламент (тематична концентрация):
фондовете – съсредоточени върху интервенции, които:
◦ са с най – голяма добавена стойност за стратегия Европа 2020 (т.е. са
съгласно 11-те тематични цели в чл. 9 и в изпълнение на
националните цели за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж
съгл. НПРф);

◦ Отчитат Общата стратегическа рамка
◦ Отчитат специфичните препоръки за отделните ДЧ;
◦ Отчитат национални и регионални нужди;
 Чл. 84 от Общ регламент (целево финансиране

– earmarking)

◦ 20 – 25% от СФ – за тематични цели 8,9 и 10.
◦ 10 млрд. евро от КФ - за инструмента „Свързване на Европа“
◦ 2,5 млрд. евро от общите средства за СФ - за „хора, лишени от храна“
◦ 5% от средствата за 3-те фонда - за резерв за изпълнение
◦ 0,2 % от ЕФРР по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ - за
иновативни дейности по инициатива на ЕК за устойчивото градско
развитие.

НУЖДА ОТ НАСОКИТЕ (4)


Регламент за ЕФРР:
◦ Средствата по ЕФРР - за постигане на всички 11 ТЦ.
◦ Поне 50% от националните средства по ЕФРР - за изпълнение на една
или повече от ТЦ 1, 2(!?), 3 и 4.
◦ Поне 10% от националните средства по ЕФРР или поне 12% от
националните средства по ЕФРР и КФ (!?) - за изпълнение на ТЦ 4.
◦ Поне 5% от националните средства по ЕФРР – за интегрирани
дейности за устойчиво градско развитие, делегирани на градове за
управление чрез ИТИ.
◦ ЕФРР няма да финансира инвестиции за намаление на GHG от
дейности, попадащи в обхвата на анекс 1 от директива 2003/87/ЕС



Регламент за КФ:
◦ Средствата по КФ - за постигане на ТЦ 4, 5, 6, 7 и 11(!?).
◦ Няма допълнителни изисквания за тематична концентрация (не се
гарантира 50% от средствата да са за околна среда). КФ ще е за
инвестиции в околна среда, устойчиво развитие и енергетика и
транспортната инфраструктура (транс – европейски мрежи).
◦ КФ няма да финансира: инвестиции за намаление на GHG от дейности,
попадащи в обхвата на анекс 1 от директива 2003/87/ЕС.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НАСОКИТЕ

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НАСОКИТЕ
Насоките обхващат 5 основни етапа от процеса на програмиране
на ОП:
1. За етап „анализ на състоянието“






СП/всяка ОП: анализ от гл. т. на потенциал за изпълнение на
изискванията за интеграцията на ПОС и ПИК, като се вземат
предвид регламентите за 5-те фонда, определеният обхват на ОП,
финансовият ресурс и институционалната рамка.
Всяка ОП: анализ на докладите от независимите оценки на ОП през
настоящия период, които разглеждат аспектите, свързани с
опазване на околната среда.
МОСВ : материал за законодателните изисквания за ПОС и ПИК през
новия програмен период, за чието изпълнение е необходимо
планиране и осигуряване на съществен финансов ресурс, който не
може да бъде осигурен само с национални публични средства.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НАСОКИТЕ (2)
2. За етап „стратегия, цели и приоритети“:






Всяка ОП: стратегиите и целите трябва да са в отговор на анализа на
състоянието и да са ориентирани предимно към най – приоритетни
законодателни изисквания, налагащи значителни инвестиции.
Всяка ОП: адекватен брой цели да са ориентирани към
изпълнение на изискванията за интеграция на ПОС и ПИК в 5те
фонда към ОСР. Важно е целите (свързани с ПОС и ПИК) да са ясно,
кратко и точно формулирани (качествени показатели) и да
съдържат количествени показатели (напр. стойност, година, %), за
да се измерва напредък.
Всяка ОП: приоритети и дейности/операции да са (1) адекватно
определени и съобразени с целите, (2) достатъчни и адекватни за
изпълнение на изискванията за интеграция на ПОС и ПИК в 5-те
фонда, (3) директно ориентирани към необходимия финансов
ресурс за изпълнение на най – приоритетни законодателни
изисквания, налагащи значителни инвестиции, (4) достатъчни и
адекватни за изпълнение на изискванията за интеграция на ПОС и
ПИК в 5-те фонда и (5) да са съобразени с изискванията за тематична
концентрация на фондовете от ЕС.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НАСОКИТЕ (3)
2. За етап „стратегия, цели и приоритети“ (2):


МОСВ и всяка ОП: двустранни срещи с УО на ОП;



МОСВ и всяка ОП: разработване на групи критерии, които да бъдат
прилагани при избора на конкретните групи дейности/операции
по всеки приоритет на всяка ОП (от вида „минимум изисквания за
финансиране на конкретни дейности от ОП“.
 Те ще се изготвят с активното участие на МОСВ след определяне на
националните приоритети и цели (в ДП), както и целите и
приоритетите на отделните ОП.
 МОСВ предлага създаване на национална мрежа на компетентните
органи по околна среда и УО на ОП към администрацията на МС.
 Критериите: анализирани, усъвършенствани чрез ex-ante оценка и
екологична оценка на ОП.



МОСВ: предложение (анекс към насоките документ) за конкретни
интервенции, необходими за интеграция на ПОС и ПИК в 5-те фонда,
които да се финансират от ОП. Те са основен инструмент за
изпълнение на изискванията за интеграция на ПОС и ПИК. Включени
са и разяснения за осигуряване на допълняемост между отделните
ОП.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НАСОКИТЕ (4)
3. За етап „финансови средства“:




СП, всяка ОП, МОСВ: от гл.т. на интеграцията на ПОС и ПИК в 5-те
фонда към ОСР, общата цел следва да бъде определяне на финансов
пакет за всяка ОП, който е достатъчен за изпълнение на стратегията,
целите и приоритетите на ОП.
СП: МОСВ предлага в РГ за СП да се предприемат мерки за осигуряване
на инструментариум (методологии, указания, методики, др.) за бъдещо
проследяване (tracking) на разходите за ЕЕ, ВЕИ, изменение на климата
и биоразнообразие (вкл. Натура 2000) поне по всички 5 фонда.

4. За етап „екологична оценка“
5. За етап „предварителна оценка“

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НАСОКИТЕ
Предложение за групи интервенции, които да се включат в
различните ОП(пример):
Интервенции описание
1.Изграждане на ВиК
инфраструктура –
ПСОВ, ПСПВ, ВиК
мрежа, довеждащи
водопроводи,
помпени станции в
агломерации с над
2,000 е.ж.

4. Превенция/защита
от наводнения:
- изпълнение на
мерките от ПУРН
на басейнов
принцип (напр.
отводнителни
системи, защитни
съоръжения по
реките, корекции
на реки).
- …………………….

ТЦ (чл. Разпределение на мерките в бъдещите
9 от
ОП
ОР)
ПРСР – за агломерации, които попадат в
селски райони и в които е приключило
No. 6
изграждането
на
канализацията.
Помощта
е
за
водоснабдителния
компонент от общата мрежа – ПСПВ,
водопроводи
(вкл.
довеждащи),
изравнители, помпени станции, енергоефективни помпи.
ОПОС - покрива всичко останало в
агломерации
с
над
2,000
е.ж.
………………..
ОПРР – изпълнение на мерките от ПУРН
в рамките на териториите (населените
No. 5 §
места), които ще са допустими за
финансиране по ОПРР.
No. 11

Бюджет за
Допълн.
интервенциите в
информ
бъдещите ОП
ация
ПРСР – 500 млн. евро от
ЕЗФРСР (предложение от
МОСВ).
ОПОС – 2.4 млрд. евро от
КФ
и/или
ЕФРР
(предложение от МОСВ).

ОПРР – 100 млн. евро от
ЕФРР (предложение от
МОСВ).

ПРСР - 200 милиона евро
ПРСР – изпълнение на мерките от ПУРН от
ЕЗФРСР
в рамките на териториите (населените (предложение от МОСВ).
места), които ще са допустими за ОПОС - ……………………
финансиране по ПРСР, както и в
територии
извън
границите
на
населените места.
ОПОС
…………………………………………..
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