Цели на Министерство на околната среда и водите за 2011 г.
Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

Създаване
на нова
стратегичес
ка рамка за
управление
на водите

Опазване и
подобряване
състоянието
на водните
ресурси

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

Разработване на
Национална
стратегия за
управление и
развитие на
водния сектор

Въвеждане на
оптимален модел:
по отношение на
собствеността и
управлението на
водната
инфраструктура и
възможностите за
финансиране; за
рационално
използване и
справедливо
разпределение на
водните ресурси
за населението,
икономиката и
екосистемите;
опазване и
възстановяване
на количеството и
качеството на
водите

Със
Заповед
на Изготвен
министъра на околната стратегически
среда и водите № РД- документ
846/24.09.2010
е
създадена Комисия по
приемане
изпълнението
на
договор за подготовка
на
Национална
стратегия и план за
действие
за
управление и развитие
на водния сектор.
Стратегията е в процес
на разработване от
изпълнителя
Обединение
„Водна
стратегия 2010”

Намаляване
на
замърсяван
ето на
водните
тела от
непречистен

Опазване и
подобряване
състоянието
на водните
ресурси

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013

Пълно въвеждане
на изискванията
на Общностното
законодателство в
областта на
управлението и
опазването на

Усъвършенстване
на регулаторната
рамка (норми,
правила,
процедури и
контрол) за
осигуряване на

Една от наредбите,
която
създава
предпоставки
за
изпълнение
на
основната
цел
за
намаляване
на
замърсяването
на

7 нови наредби
5 наредби за
изменение и
допълнение на
съществуващи
наредби
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

и битови
отпадъчни
води от
населените
места

Стратегичес
ки
документ

Дейности

г.

водите в
националната
нормативна база

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

добро състояние
на
повърхностните и
подземните води.
Създаване на
необходимата
конкурентна
бизнес среда за
равнопоставеност
и ефективно
прилагане на
законодателствот
о, екологичните
изисквания и
стандарти в
областта на
управлението и
ползването на
водите

повърхностните
води
от
заустването
на
непречистени
отпадъчни
води
е
Наредба
№10
за
издаване
на
разрешителни
за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
и
определяне
на
индивидуалните
емисионни ограничения
на точкови източници
на
замърсяване.
Наредбата
определя
реда и начина за
издаване
на
разрешителни
за
заустване на отпадъчни
води в повърхностни
води и определя реда
за
контрол
по
отношение на всички
обекти,
които
формират и заустват
отпадъчни
води
в
повърхностни
водоприемници.

Индикатор за
целево състояние

Разработени и
приети тарифи,
методики и
инструкции в рамките
на процеса по
изготвяне на
подзаконови
нормативни актове,
произтичащи от ЗИД
на Закона за водите

Приета е Наредба за
стандарти за качество
на околната среда за
приоритетни вещества
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Изпълнение на
инвестиционните
мерки в
Плановете за
управление на
речните басейни
за изграждане на

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Подобряване и
развитие на
инфраструктурата
за питейни и
отпадъчни води

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

и
някои
други
замърсители, с оглед
постигане на добро
химическо
състояние
на
повърхностните
води. В резултат на
това,
се
очаква:
намаляване
на
разходите
за
пречистване
и
водоподготовка
на
питейните
води;
намаляване
на
здравния
риск
за
населението
и
добитъка,
ползващ
водите за водопой;
повишаване качеството
и безопасността на
водната
флора
и
фауна, включително на
аквакултурите,
предназначени
за
човешка
консумация
или
за
фураж
в
животновъдството
С
финансиране
по
програма ИСПА, през
2010 г. са изградени и
въведени
в
експлоатация
8
градски
пречиствателни

Приключване на
строителните
дейности и
въвеждане в
експлоатация на още
4 градски
пречиствателни
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

канализационни
системи и
пречиствателни
станции за
отпадъчни води
от населени
места, в т.ч.:
−

−

Усъвършенства
не и
оптимизиране
на процедурите
за мониторинг и
финансов
контрол на
договори за
предоставяне
на
безвъзмездна
помощ;
Провеждане на
ежеседмични
консултативни
срещи между
МОСВ и
общините с цел
подпомагане
подготовката и
изпълнението
на проекти.
Мобилни групи
ще помагат и на
място

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

станции.
С въвеждането на 8-те
ГПСОВ
в
редовна
експлоатация, годишно
се пречистват над 33
млн..куб. м. битови
отпадъчни води които
до момента са били
зауствани в реките или
в крайбрежните води
на Черно море без
необходимото
пречистване.

станции (ГПСОВ),
финансирани по
програма ИСПА:
ПСОВ – гр. Сливен реконструкция и
модернизация;
ПСОВ – Кубратово,
гр. София - 3-ти етап
на реконструкция и
модернизация;
ПСОВ – гр. Варна реконструкция и
модернизация;
ПСОВ – гр.
Освен изграждането на Търговище градски
новопостроена.
пречиствателни
станции,
с Приключване на
финансиране
по строителнопрограма ИСПА
са монтажните
извършени разширение дейности,
и рехабилитация на финансирани по
водопроводните
и програма ИСПА, по
канализационни
ВиК мрежите в
мрежи, в градовете областните градове:
Кюстендил, Варна и Г. Смолян, Пазарджик,
Оряховица.
Шумен и Търговище.
По
Оперативна
програма
„Околна Сключване на
среда 2007-2013 г.” договори в сектор
(ОПОС) са открити 2 „Води” на обща
процедури за набиране стойност поне 700
на заявления от 124 млн. лв.
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

−

общините, както
при
подготовката на
проекти, така и
при
изпълнението
им;
Организиране и
провеждане на
обучения за
бенефициенти
по приоритетна
ос 1 от
Оперативната
програма
„Околна среда
2007 – 2013 г.”

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние
приоритетни
агломерации, в които
предстои
да
се
реализират
инвестиционни мерки
за строителство или
реконструкция
на
ГПСОВ.
Очаква
се
подписване
на
договори
по
тези
процедури на обща
стойност 1 млрд. 450
млн.
лв.
Комбинираната
процедура
за
техническа помощ и
строителство цели да
се
подпомогнат
общините
с
ниска
степен на готовност
както в подготовката на
проектни предложения,
така
и
в
тяхното
изпълнение.
Другата
отворена процедура е
само за изпълнение на
инвестиционни проекти
и е ориентирана към
общините, които вече
имат
разработена
проектна
документация. До 31
януари 2011 г. по

Индикатор за
целево състояние

Определяне на
правилата за
изпълнение на
проекти в населени
места с 2 000- 10 000
еквивалентни жители
и публикуване на
обява за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ.
Обявяване на
директна процедура
по ОПОС на стойност
над 20 млн. лв., по
която ще могат да
кандидатстват
басейновите
дирекции с проекти за
актуализиране на
планове за
управление на
речните басейни и
разработване на
планове за
управление на риска
от наводнения.
Изпълнение на
проекти,
финансирани от
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

процедурата
за
техническа помощ и
строителство
са
подадени
общо
19
предложения
на
общините:
Айтос,
Дряново, Чирпан, Елин
Пелин, Левски, Разлог,
Смолян,
Радомир,
Попово,
Тутракан,
Дулово,
Разград,
Бургас
(кв.
Меден
рудник
и
кв.
Сарафово),
Нова
Загора,
Пазарджик,
Елхово, Варна (к.к.
Златни пясъци), Балчик
(за града и к.к. Албена)
и
Ихтиман
за
подготовка
на
инвестиционни проекти.
По втората процедура
за предоставяне на
средства
за
строителство, проектни
предложения са подали
7 общини – Козлодуй,
Тервел, Кнежа, Трявна,
Община,
Столична
Пирдоп и Средец.

ОПОС, на общините:
Главиница; Вълчи
дол; Троян; Бургас –
кв. Долно Езерово;
Каварна; Хисаря;
Перник; Благоевград
– IV микрорайон и
Столична – кв. Овча
купел. В резултат от
завършването им ще
бъдат изградени и
рехабилитирани
близо 100 км
канализация и над 18
км водопровод. С
най-голяма готовност
за пускане в
експлоатация на
новоизградени
пречиствателни
станции са общините
Троян и Хисаря.
Обхванатото
население от тези
проекти е около 100
000 души
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Достигане и
поддържане
на добро
състояние
на околната
среда в
Черно море

Опазване и
подобряване
състоянието
на водните
ресурси

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

Извършване на
подготвителни
дейности,
предшестващи
разработването
на Морската
стратегия на Р.
България и
Програмата от
мерки към нея,
изпълнението на
които ще доведе
до постигане на
добро състояние
на околната
среда в Черно
море до 2020 г.
Подготвителните
дейности,
предшестващи
разработването
на Морската
стратегия ще
завършат до
средата на 2012
г., а Морската
стратегия и
Програмата от
мерки за
постигане на
добро състояние
на морската
околна среда

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Разработване на
политиката за
опазване и
възстановяване
на морската среда

Индикатор за
целево състояние

През 2010 г. e приета Извършени
Наредбата за опазване подготвителни
на околната среда в дейности
морските води, която
въвежда в българското
законодателство
изискванията
на
Директивата
за
създаване на рамка за
действие
на
Европейския съюз в
областта на политиката
за морска среда. За
междусекторна
координация
по
въпросите, свързани с
изпълнението
на
Наредбата и прилагане
на
Директивата,
е
създаден
Консултативен
и
координационен съвет
към
Министерския
съвет
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Предотврат
яване и
намаляване
на
неблагопри
ятните
последици
от
наводнения
та върху
човешкото
здраве,
околната
среда,
културното
наследство
и
стопанската
дейност

Опазване и
подобряване
състоянието
на водните
ресурси

Стратегичес
ки
документ

Дейности

трябва да бъдат
разработени,
подложени на
обществено
обсъждане и
приети до края на
2014 г.
Програма на Предварителна
Правителств оценка на риска от
ото на
наводнения в
европейското речните басейни и
развитие на
прилежащите им
България
брегови зони.
2009 – 2013
г.
Участие в
изпълнението на
международен
проект за оценка
на риска от
наводнения на
заливаемите
ивици на река
Дунав

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Разработване на
политиката за
превенция и
управление на
риска от
наводнения

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

Стартирало
изпълнение
на
законоустановената
през 2010 г. рамка за
дългосрочно
планиране:
- предварителна оценка
на риска от наводнения
в срок до 2011 г.
разработване
на
карти на районите под
заплаха от наводнения
и карти на районите в
риск от наводнения в
срок до 2013 г.
разработване
на
планове за управление
на риска от наводнения
в срок до 2015 г.
За предотвратяване на
вредното въздействие
на
водите
от
преминаване на високи
вълни, вследствие на
непредвидими
обстоятелства
е

Изготвена Методика
за предварителна
оценка на риска от
наводнения
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

въведено оперативно
управление на водите
на
национално
и
басейново ниво
Поддържане
състоянието на
речните легла,
така че високите
води да не се
разливат на
големи площи и
да създават риск
за живота,
собствеността и
стопанските
дейности

Предотвратени
щети, причинени
от преливането на
реки

Във
връзка
с
констатирани
увреждания на речните
легла,
вследствие
неконтролиран добив
на
баластра,
с
изменението на Закона
за водите през 2010 г.
се приеха ясни правила
за
извършване
на
двата вида дейности –
изземване на баластра
от
реките
и
почистването им, с цел
защита от наводнения.
Разрешителните
за
използване на воден
обект за изземване на
наносни отложения ще
се издават за срока на
прилагане
на
действащия в момента
на
издаване
на
разрешителното план
за
управление
на
речния басейн и ще се
преразглеждат
ежегодно, във връзка с

Преразглеждане на
всички издадени до
10 август 2010 г.
разрешителни за
добив на баластра
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Ефективно
управление
и
използване
на
минералнит
е води

Опазване и
подобряване
състоянието
на водните
ресурси

Стратегичес
ки
документ

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

Дейности

Предоставя не на
общините, по
тяхно искане, на
правото за
управление на
някои от
находищата на
минерални води

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

По-добро
усвояване на
природния ресурс
– минерална вода
и предоставяне на
инструмент в
ръцете на
органите на

Индикатор за
целево състояние

оценката
на
съотношението
на
годишния
обем
за
изземване
и
възможността
на
реката
за
същия
период да възстанови
наносните отложения в
участъка.
С
изменението
на
Закона за водите през
2010 г. са въведени и
забрани за издаване на
разрешителни за добив
на баластра в участъци
от реките, които попада
в защитени зони, в
близост до пунктове за
мониторинг
или
изградени
хидротехнически
съоръжения или когато
са
въведени
ограничения и забрани
в плана за управление
С приетия през 2010 г. Предоставени права
ЗИД на Закона за на общините
водите за първи път се
създава нормативната
възможност общините
да управляват някои от
находищата
на
минерални
води,
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

за срок от 25
години

Гарантиране
и
осигуряване
на
необходимо
то
количество
подземни
води за
питейно
водоснабдя
ване и за
кладенците
за
собствени
потребности
на
населението
Минимизира
не на риска
за здравето
на
населението
от
употребата
на питейни
води с

Опазване и
подобряване
състоянието
на водните
ресурси

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

Определяне на
количествата на
подземните води,
в зависимост от
изменението на
валежите през
годината

Опазване и
подобряване
състоянието
на водните
ресурси

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

Контрол върху
изпълнението на
Програмата за
ограничаване и
предотвратяване
на замърсяването
на водите с
нитрати от
земеделски

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

местно
самоуправление
за реализация на
визията за
развитие на
общините
Създаване на
основа за
интегрирано
управление на
водите в интерес
на обществото

изключителна
държавна собственост,
по тяхно искане

Осигуряване на
добро качество на
питейните води

Утвърдена Програма за
ограничаване
и
предотвратяване
на
замърсяването
на
водите с нитрати от
земеделски източници
2011 – 2014 г.

Индикатор за
целево състояние

Изградена система за Данни за
мониторинг на водите
количествата
подземни води

Осигуряване
прилагането на
устойчиви
земеделски практики,
с оглед
недопускането на
замърсявания в
зоните за защита на
водите и санитарно-
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

източници 2011 –
2014 г.

наднормено
съдържание
на нитрати
Изграждане
на цялостна
инфраструк
тура за
третиране
на отпадъци
в страната

Дейности

Устойчиво
управление
на
отпадъците

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.
Национална
програма за
управление
на
дейностите
по
отпадъците
за периода
2009-2013 г.

Изграждане на
регионални
системи,
включващи
съоръжения за
предварително
третиране,
рециклиране,
оползотворяване
и обезвреждане
на различните
видове отпадъци,
образувани в
страната.
За ускоряване на
процедурите ще
продължи
провеждане на
ежеседмични
консултативни
срещи между
МОСВ и
общините, с цел
подпомагане
подготовката и
изпълнението на
проекти. Мобилни

Индикатор за
целево състояние
охранителните зони
около водовземните
съоръжения

Ограничаване на
вредното
въздействие на
отпадъците върху
здравето на
хората и околната
среда,
посредством
увеличаване на
количествата
рециклирани,
оползотворени и
екологосъобразно
обезвредени
отпадъци.
Предотвратяване
на редица
екологични
проблеми,
посредством
екологосъобразно
обезвреждане на
отпадъците
(изхвърлянето в
нерегламентирани
сметища, в
реките, край

През
2010
г.
с
промените в Закона за
управление
на
отпадъците се постави
основа за равностойно
и
справедливо
сдружаване
на
общините от регионите,
определени
в
Националната
програма
за
управление
на
дейностите
по
отпадъците. По този
начин
се
създават
възможности
за
обединяване
на
усилията на общините
за
подготовка
и
осъществяване
на
проектите
за
интегрирано
управление
на
отпадъците.
С въведените през
2010 г. допълнителни
финансови механизми
(отчисления
за

Отправени покани за
представяне на
проекти за 87 млн. лв.
към регионите:
Пазарджик,
Кочериново,
Провадия и Своге,
където живеят 680
хил. души, с което ще
приключи процесът
по изпращане на
покани до всичките 23
региона, които трябва
да изградят системи
за управление на
отпадъците със
средства по ОПОС.
Подадени 15 проекта
на стойност 221 млн.
лв. за изграждане на
регионални системи,
които ще бъдат
финансирани със
средства от ОПОС.
Това са регионите:
Бяла (Русе), Варна,
Велико Търново,
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

групи ще
подпомагат и на
място на
общините, както
при подготовката
на проекти, така и
при изпълнението
им. Ще се
организират и
проведат
обучения за
бенефициенти по
приоритетна ос 2
от Оперативната
програма „Околна
среда 2007 – 2013
г.”

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

пътищата; рискове
за замърсяване на
подземните води,
които се
използват и за
питейни цели).
Намаляване на
натиска върху
околната среда, в
следствие на
прекомерна
експлоатация на
природните
ресурси

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

дейности
по
изграждане на нови
съоръжения
за
третиране на битови
отпадъци и отчисления
за
дейностите
по
закриване
и
следексплоатационни
грижи на депата) и нов
регионален принцип на
управление
на
отпадъците се цели побързо и ефективно
изграждане
на
системата
от 57
регионални системи.
В процес на оценка са
представените
проектни предложения
по ОПОС на региони
Видин,
Бургас
и
Перник.
С
ПМС
№
209/20.08.2009 г. за
осигуряване
на
финансиране
за
изграждане
на
регионални системи за
управление
на
битовите отпадъци, на
регионалните
съоръжения
за
предварително

Габрово, Добрич,
Самоков, Никопол,
Луковит,
Панагюрище, Плевен,
Разлог, Стара Загора,
Ямбол и Малко
Търново с население
от над 2 млн. жители.
Очаква се проектите
на региони Видин,
Бургас и Перник да
стартират през 2011 г.
Тези региони
включват общините:
Бургас, Средец,
Камено, Несебър,
Поморие, Айтос,
Руен, Карнобат,
Сунгруларе, Видин,
Брегово, Бойница,
Кула, Грамада, Ново
село, Димово,
Ружинци,
Белоградчик,
Чупрене, Макреш,
Перник, Земен, Трън,
Ковачевци, Брезник,
Радомир и София.
Население над 1 880
000 жители ще се
обслужва от нови
съоръжения,
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

третиране на битовите
отпадъци
и
за
закриване
на
общинските депа за
битови отпадъци са
определени регионите,
за които ще бъдат
отпуснати средства от
Държавния бюджет за
изграждане
на
инсталации
за
сепариране
и
компостиране.
Тези
региони са с изградени
регионални депа за
неопасни отпадъци, но
нямат
такива
съоръжения.
Допълнителните
съоръжения
за
предварително
третиране
на
отпадъците
ще
осигурят
устойчиво
управление
на
отпадъците,
отклонявайки
рециклируеми
и
оползотворяеми
отпадъци от депата

изградени в
съответствие с всички
екологични
изисквания на
националното и
европейското
законодателство. В
случай, че проекта на
София се одобри от
Европейската
комисия, числото ще
надхвърли 2 милиона
души. Общата
стойност на четирите
проекта е около 330
млн. лв.
Изграждане на
депото за отпадъци в
Ботевград на
стойност 14.5 млн.
лв., което ще
обслужва 56 000
души от общините
Ботевград, Правец и
Етрополе.
Финансиране със
средства от ОПОС на
закупуването на
съдове за разделно
събиране на
отпадъци и на
автомобили за
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние
тяхното
транспортиране. Това
ще подпомогне
изграждането на
действащи
регионални системи и
ще даде възможност
на общините да
прилагат т.нар. "меки
мерки" (напр.
въвеждане на гъвкава
"такса смет"). С
еврофинансирането
на разделното
събиране и
транспортиране на
отпадъците,
включително
закупуването на
съдове за
компостиране, няма
да се наложи рязко
увеличаване на такса
„смет” и така ще се
гарантира социалната
поносимост на
изградените
регионални системи.
Това в голяма степен
ще бъде и директен
финансов стимул за
общините за
въвеждането на
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние
разделното
управление на
битовите отпадъци.
Очаква се в сектор
„Отпадъци”
стойността на
сключените договори
по ОПОС за 2011 г.
да е над 115 млн. лв.
Със средства от
Държавния бюджет
ще се финансират 9
проекта за
разширение на депа и
изграждане на
сепариращи
инсталации за битови
отпадъци на региони:
Гоце Делчев,
Сандански, Враца,
Монтана, Асеновград,
Силистра, Смолян,
Харманли и Шумен на
обща стойност 20 000
лв.
През 2011 г., 144
общини са
определени да бъдат
финансирани с
публични средства за
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние
изграждане на
регионалните
съоръжения за
третиране на
отпадъците

Предотврат
яване и
намаляване
на
образуванет
о на
отпадъци

Устойчиво
управление
на
отпадъците

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.
Национална
програма за
управление
на
дейностите
по
отпадъците
за периода
2009-2013 г.

Разработване и
приемане на
Наредба за
ограничаване
използването на
полиетиленови
торбички чрез
въвеждане на
продуктова такса

Намаляване на
потреблението на
природни ресурси
за производство
на полиетиленови
торбички, в
следствие
ограничаване на
тяхната употреба.

Проведени
предварителни
консултации с
държавни институции и
неправителствени
организации

Приета Наредба

Осъществяването
на мярката ще
доведе до
драстично
намаляване на
количеството на
изхвърляните
торбички
(в размер
приблизително 1,2
млрд.), което ще
осигури
значителни ползи
за околната
среда, свързани с
подобряване
чистотата на
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Подобряван
е на
организация
та по
разделяне,
временно
съхранение,
събиране и
транспортир
ане на
отпадъците

Устойчиво
управление
на
отпадъците

Стратегичес
ки
документ

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.
Национална
програма за
управление
на
дейностите
по
отпадъците
за периода
2009 – 2013
г.

Дейности

Въвеждане на
нови критерии за
по-добър контрол
върху работата на
организациите по
оползотворяване
на масово
разпространени
отпадъци (МРО) и
специфични
потоци отпадъци,
посредством:
• Изменение и
допълнение на
Закона за
управление на
отпадъците, с
цел
подобряване
на контрола
върху
търговията с
черни и цветни
метали;
въвеждане на
банкова
гаранция за

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

населените места,
вкл. водните
обекти,
земеделските
земи и местата за
отдих и туризъм
Ограничаване на
вредното
въздействие на
отпадъците върху
здравето на
хората и околната
среда,
посредством
увеличаване на
количествата
рециклирани,
оползотворени и
екологосъобразно
обезвредени
отпадъци.
Намаляване на
натиска върху
околната среда, в
следствие на
прекомерна
експлоатация на
природните
ресурси

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

Разработен е проект на
ЗИД на Закона за
управление
на
отпадъците, с който ще
се въведе адекватна
наказателна политика и
превенция на кражбите
на черни и цветни
метали, посредством:
забрана за физически
лица
да
предават
черни и цветни метали,
които
нямат
битов
характер;
разрешителен режим,
който
да
включва
изискване
на
сертификат
за
произход
и писмен
договор; редуциране на
броя на площадките за
изкупуване;
организиране на 24часовото
им
видеонаблюдение;
драстично увеличение
на санкциите

Приет ЗИД на Закона
за управление на
отпадъците
Приети изменения и
допълнения в
съответната
подзаконова
нормативна база
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

•

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

изпълнение на
задълженията,
както на
организациите
по
оползотворява
не, така и на
лицата, които
изпълняват
задълженията
индивидуално;
повишаване
броят на
населението,
обхванато
реално в
системата за
разделно
събиране;
създаване на
регистър на
всички лица,
които пускат
на пазара
опаковани
стоки
Финализиране
на
разработения
проект на
постановление
за изменение и
допълнение на
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

следните
нормативни
актове:
Наредбата за
опаковките и
отпадъците от
опаковки,
Наредбата за
изискванията
за третиране
на отпадъците
от моторни
превозни
средства,
Наредба за
изискванията
за пускане на
пазара на
електрическо и
електронно
оборудване и
третиране и
транспортиран
е на отпадъци
от
електрическо и
електронно
оборудване и
Наредба за
изискванията
за реда и
начина за
инвентаризаци
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

я на
оборудване,
съдържащо
полихлориран
и бифенили,
маркирането и
почистването
му, както и за
третирането и
транспортиран
ето на
отпадъци,
съдържащи
полихлориран
и бифенили
Изграждане на
колективни
системи за
събирането и
оползотворяванет
о на излезли от
употреба гуми

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Предотвратяване
и ограничаване на
замърсяването на
околната среда в
резултат на
третирането и
транспортирането
на излезлите от
употреба гуми,
както и
въвеждането на
екологосъобразна
система за
управление и
контрол на
дейностите по
тяхното събиране,
транспортиране,

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

С приета през 2010 г.
наредба за първи път
се
регламентира
управлението
на
излезли от употреба
гуми.
Въведени са строги
забрани
за
изоставянето,
нерегламентираното
изхвърляне и изгаряне
или друга форма на
неконтролирано
обезвреждане
на
излезли от употреба
гуми

Количество
оползотворени
излезли от употреба
гуми
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Увеличаван
е на
количестват
а
рециклиран
ии
оползотвор
ени
отпадъци

Устойчиво
управление
на
отпадъците

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Програма на Разработване на:
Правителств
ото на
• Проект на
европейското
Наредба за
развитие на
управление на
България
отпадъците от
2009 – 2013
строителство и
г.
разрушаване
• Националния
Национална
стратегически
програма за
план за
управление
управление на
на
отпадъците от
дейностите
строителство и
по
разрушаване
отпадъците
за периода
за периода
2011 – 2020 г.
2009-2013 г.
• Ръководство
за управление
на
строителните
отпадъци и
отпадъци от
разрушаване
на сгради

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Март
2011
г. за
прием
ане на
Плана

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

временно
съхраняване,
оползотворяване
и/или
обезвреждане
Създаване на
интегрирана
рамка за
управление на
строителните
отпадъци, която
да доведе до
намаляване на
въздействията
върху околната
среда, причинени
от генерираните
строителни
отпадъци,
подобряване на
ефективността на
използване на
ресурсите,
увеличаване
отговорностите на
замърсителите,
стимулиране на
инвестициите за
изграждане на
съоръжения за
преработването
им.

Документите
процес
разработване

са

Индикатор за
целево състояние

в Изготвени и
на утвърдени документи
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Изготвяне на
нормативна база
за регулиране
управлението на
биоотпадъците в

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Регламентиране
на основните
отговорности,
ангажименти и
задължения на
заинтересованите
лица, свързани с
управлението на
строителните
отпадъци и
насърчаване на
поетапното
създаване на
пазар на
материали от
рециклирането на
строителни
отпадъци, като се
предвижда
въвеждане на
нормативно
установени
количествени
цели за влагане
на рециклируеми
материали при
изграждането на
нови строежи
Ограничаване на
вредното
въздействие на
отпадъците върху
здравето на

Индикатор за
целево състояние

Утвърден
е Разработени
нормативни актове
Национален
стратегически план за
поетапно намаляване
на количествата на
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

страната и поконкретно:
създаване на
модел за
разделно
събиране на
биоотпадъците и
осигуряване на
чисти суровини за
получаване на
висококачествен
компост;
въвеждане на
стандарти и
минимални
изисквания към
техниките и
технологиите за
компостиране,
регламентиране
на изискванията
за компостта
(крайния продукт,
получен при
третирането на
биоотпадъците) и
създаване на
система за
осигуряване на
качеството на
крайния продукт

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

хората и околната
среда,
посредством
увеличаване на
количествата
рециклирани,
оползотворени и
екологосъобразно
обезвредени
отпадъци

Индикатор за
целево състояние

биоразградимите
отпадъци
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Ефективно
правно
регулиране
на
управление
то на
отпадъците

Устойчиво
управление
на
отпадъците

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Подобряване на
съществуващата
нормативната
уредба за
управление на
утайките,
получени от
пречистване на
отпадъчни води, с
оглед тяхното
безопасно
използване в
земеделието
Програма на Разработване на
Правителств нов Закон за
ото на
управление на
европейското отпадъците, с цел
развитие на
въвеждане
България
изискванията на
2009 – 2013
новата Рамкова
г.
директива
2008/98/ЕО
Национална
относно
програма за
отпадъците в
управление
българското
на
законодателство
дейностите
по
отпадъците
за периода
2009-2013 г.

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

Третиране и
оползотворяване
на утайките по
начин, който
гарантира
опазването на
околната среда и
човешкото здраве

Изготвени указания
за прилагане на
законодателството

Въвеждане на
нови изисквания
за управление на
отпадъците и
повишава не
значението на
дейностите по
рециклиране и
оползотворяване
на отпадъците,
насочвайки
усилията за
създаване на
„рециклиращо
общество”.

Разработен проект на
нов Закон за
управление на
отпадъците

Въвеждане за
първи път на
подход, отчитащ
целия „жизнен
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Достигане
на добро
качество на
атмосферни
я въздух на
територията
на цялата
страна, като
се осигури в
нито едно
населено
място
концентраци
ите на
вредни
вещества да
не
надвишават
нормите,

Подобряване
на
качеството
на
атмосферния
въздух

Стратегичес
ки
документ

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

Дейности

Методическо
подпомогане на
общините при
актуализиране на
съществуващите и
изготвяне на нови
общинските
програми по чл. 27
от Закона за
чистотата на
атмосферния
въздух в районите
с нарушено
качество на
атмосферния
въздух и
засилване на
контрола върху
тяхното

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

цикъл на
продуктите и
материалите”, а
не само
отпадъчната
фаза, като се
насочват усилията
към намаляване
на въздействието
върху околната
среда от
образуването и
управлението на
отпадъци
Прилагане на поефективни
общински
програми, на
базата на
актуална оценка
на нивата на
замърсяване,
установяване на
конкретните
източници и
въвеждане на
адекватни мерки
за достигане на
установените
норми за качество
на атмосферния
въздух

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

Наблюдава
се
негативната тенденция
общинските власти да
пренебрегват
задълженията си по
разработване
и
изпълнение
на
програми за качество
на въздуха. Общините
са задължени и са в
състояние
да
предприемат мерки за
разработване
на
проекти за устойчив
градски
транспорт,
регулиране на трафика,
поддържане в добро
състояние на пътната
инфраструктура,

Спазване на нормите
за концентрации в
атмосферния въздух
и общите годишни
емисии на основни
замърсители
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

заложени в
национално
то
законодател
ство

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за текущо
състояние

изпълнение

Изпълнение на
Националната
програма за
намаляване на
общите годишни
емисии на серен
диоксид, азотни

Индикатор за изпълнение

Изпълнението на
мерките по
програмата ще
доведе до
подобряване на
качеството на
атмосферния

контрол
на
строителните
обекти,
ограничаване
на
откритите незалесени и
незатревени
площи,
използване в бита на
горива с относително
ниски
емисии
в
атмосферния въздух и
др.
На
практика
местните
власти
изготвят
формални
програми, които след
това се изпълняват
частично или изобщо
не се изпълняват.
Липсва
реален
и
ефективен контрол от
страна на общинските
органи и РИОСВ върху
изпълнението
на
мерките, заложени в
плановете за действие
към
общинските
програми за качество
на въздуха
Разработена е и се
актуализира
законодателната рамка
за изпълнението на
програмата,
която
включва
мерки
за
ограничаване
на

Индикатор за
целево състояние

Спазване на нормите
за концентрации в
атмосферния въздух
и общите годишни
емисии на основни
замърсители.
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

оксиди, летливи
органични
съединения и
амоняк в
атмосферния
въздух

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

въздух в
населените места,
а също и до
намаляване на
трансграничния
пренос на
замърсители

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

емисиите
от
автомобилния парк в
страната, ограничаване
на
емисиите
на
летливи
органични
съединения
при
съхранение и превоз на
бензини, ограничаване
на емисиите на прах и
серен диоксид чрез
извеждане
от
експлоатация на някои
топлоцентрали
и
привеждане
в
съответствие на други
и т.н.

Внесени изменения в
нормативната база за
качество на
атмосферния въздух

Отчита
се
неизпълнение
или
закъснение
в
изпълнението
от
страна
на
някои
оператори
на
определените
в
Прилагащата програма
по
Директива
2001/80/ЕО срокове за
привеждане
в
съответствие
на
определени
големи
горивни инсталации, и
оттам:
-непостигане
на
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

залегналите в Договора
за присъединяване на
България към ЕС и в
Националната
програма тавани за
общи годишни емисии;
-непостигане
на
нормите за качество на
атмосферния въздух в
определени общини
Прилагане на
единен подход за
осигуряване и
контрол на
качеството на
измерванията на
нивата на
атмосферните
замърсители в
съответствие с
изискванията на
Наредба №
12/15.07.2010 г. на
МОСВ и МЗ за
норми за серен
диоксид, азотен
диоксид, фини
прахови частици,
олово, бензен,
въглероден оксид
и озон в
атмосферния
въздух

Стриктното
спазване на
изискванията на
единния подход и
правилното му
прилагане в
Националната
система за
контрол на
качеството на
атмосферния
въздух са от
изключително
значение за
осигуряване на
достоверна
информация за
състоянието на
въздуха

Усъвършенстване на
дейностите по
измерване на нивата
на атмосферните
замърсители
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Създаване
на нова
стратегичес
ка рамка за
осъществяв
ане на
национална
та политика
за
намаляване
емисиите на
парникови
газове

Намаляване
на
неблагоприя
тното
въздействие
върху
човешкото
здраве,
екосистемите
и
националнот
о стопанство,
предизвикан
о от
изменението
на климата

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 г.
в програмен
формат

Разработване на
Национален план
за действие по
изменение на
климата за
периода 2009 –
2013 г. в рамките
на проект с
одобрено
финансиране по
Норвежка
програма за
сътрудничество и
развитие на тема
“Цялостен подход
за намаляване на
емисиите на
парникови газове
в България”

Срок
/месе
ц
през
2011
г./
Предв
ижда
се до
края
на
2011
г. да
бъде
изготв
ен
първи
вариа
нт на
докум
ента

Очакван
резултат

Ефективна
политика за
ограничаване на
емисиите на
парникови газове
и насърчаване на
нисковъглеродните
технологии,
суровини и горива

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

Норвежкото
правителство удължи
срока за изпълнение на
проекта
за
изработването
на
Национален план за
действие за изменение
на климата с една
година - до април 2012
г. Промяната в срока е
одобрена
след
предложение от страна
на Министерството на
околната
среда
и
водите
Планът
за
действие да обхваща
периода 2013 – 2020 г.
от
международните
споразумения.
Предвижда се найинтензивната работа по
съставянето
на
документа
да
се
изпълни през първата
половина на 2011 г., а
през останалата част
от годината да се
проведе
обществено
обсъждане
и
съгласуване
на
документа
с
правителствените
институции

Изготвен първи
работен вариант на
документа
Проведени
обществени
обсъждания
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Разработване на
национална
политика и
стратегия за
адаптация към
изменението на
климата на
секторите, които
са найчувствителни към
негативните
последици от
климатичните
промени

Успешно
участие на
страната в
европейскат
аи
международ
ната

Намаляване
на
неблагоприя
тното
въздействие
върху
човешкото

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 г.
в програмен
формат

Подготовка и
представяне пред
Европейската
комисия на
разпределението
на безплатни
квоти на

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Определяне на
необходимите
мерки за
адаптация на
чувствителните
сектори към
нехарактерни
температури за
съответния регион
и климатичен пояс
(поради
преместване на
поясите).
Наличието на
нехарактерни
климатични
характеристики
поражда
необходимост от
адаптация на
гори,
растителност,
хранителни
култури,
животински
видове
Поощряване на
най-ефективните
и намаляващи
въглеродните
емисии
инсталации.
Замърсяващите

Индикатор за
целево състояние

Не
е
разработена Стартиране на
цялостна политика за дейности по
адаптация
изготвяне на
Национална
стратегия за
адаптация към
изменението на
климата

Одобрен
от
Европейската комисия
Националния план за
разпределение
на
квоти за търговия с
емисии на парникови
газове за периода 2008

Утвърдено
разпределение на
квоти за периода
2013 – 2020 г.
Осигуряване на
достъп на
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

търговия с
емисии на
парникови
газове и
генериране
на приходи
от
продажбата
на свободни
емисии

здраве,
екосистемите
и
националнот
о стопанство,
предизвикан
о от
изменението
на климата

Стратегичес
ки
документ

Дейности

национално ниво
през третия
период на
Европейската
схема за търговия
с квоти за емисии
на парникови
газове 2013 - 2020
г.

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

предприятия ще
се нуждаят от все
повече квоти, за
да покрият
екологичните
изисквания, което
ще ги принуди да
купуват квоти чрез
аукциони

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

– 2012 г. В него са
включени
132
инсталации,
които
попадат в обхвата на
Европейската схема за
търговия с емисии.
През 2010 г. е приета
Наредба за реда и
начина
на
функциониране
на
Националния регистър
за
отчитане
на
издаването,
притежаването,
предаването,
прехвърлянето
и
отмяната на квоти за
емисии на парникови
газове.
Участието на България
и включването на нови
участници в схемата за
търговия
с
емисии
отново е възможно
след
като
акредитацията
на
ИАОС за извършване
на инвентаризация на
емисиите на парникови
газове е възстановена
с
решение
на
Прилагащия орган към
Комитета
по

Националния
регистър за отчитане
на издаването,
притежаването,
предаването,
прехвърлянето и
отмяната на квоти за
емисии на парникови
газове до
европейските и
международни
регистри
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

изпълнение
на
задълженията
на
страните по Протокола
от Киото
Укрепване на
изградената и
напълно
функционираща
Национална
система за
извършване на
инвентаризация
на емисиите на
парникови газове

Финансиране на
проекти за
намаляване на
емисиите на
парникови газове
чрез
Националната
схема за зелени
инвестиции

Достъп на
страната до
европейската и
международната
търговия с емисии
на парникови
газове.
Регламентиране
на компетентните
органи и техните
задължения за
изготвяне и
докладване на
националните
инвентаризации
Осигуряване на
допълнителен
източник за
финансиране на
проекти в
областта на
енергийната
ефективност в
частния и
общинския сектор,
оползотворяванет
о на биомаса,

Приета е Наредба
реда и начина
организиране
националните
инвентаризации
вредни вещества
парникови газове
атмосферата

за Създаване на
за административен и
на институционален
капацитет за
на изграждане на
и устойчива
в национална система
за извършване на
инвентаризация на
емисиите на
парникови газове

Създадена
е Одобрени за
Национална схема за финансиране по
зелени
инвестиции, Схемата проекти
чрез която България
може да участва в
международния
механизъм за търговия
с емисии по чл. 17 от
Протокола от Киото.
Предмет
на
междуправителственат
а
търговия
е
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

възобновяемата
енергия,
транспорта,
горското
стопанство и
всякакви други
проекти, водещи
до директно или
индиректно
намаляване на
емисиите на
парникови газове

Индикатор за
целево състояние

свободното количество
Предписани емисионни
единици
(ПЕЕ)
на
страната.
Тази
търговия е един от
механизмите
за
изпълнение
на
задълженията
на
страните
за
намаляване
на
емисиите на парникови
газове към Рамковата
конвенция на ООН по
изменение на климата
и Протокола от Киото
към нея.
Приета е Наредба за
устройството
и
дейността
на
Националния
доверителен eко-фонд
(НДЕФ),
която
регламентира
администрирането на
Националната схема за
зелени инвестиции от
НДЕФ
и
разписва
структурата,
функциите,
реда
и
начина на работа на
фонда

34

Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Доизгражда
не на
Национална
та
екологична
мрежа
(защитени
територии и
защитени
зони по
Натура
2000), в
съответстви
ес
ангажимент
ите на
страната
към ЕС

Ограничаван
е и спиране
на загубата
на
биологично
разнообрази
е

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

Разработване и
издаване на
заповеди за
обявяване на
границите на
защитените зони и
определяне на
забранителните
режими за
различни
дейности в тях

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

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

Индикатор за
целево състояние

Брой обявени защитени Обявяване на 80
зони
защитени зони за
опазване на
природните
местообитания на
дивата флора и
фауна и 12 защитени
зони за опазване на
дивите птици, с което
процесът по
обявяване на зоните
за птиците ще
приключи

Осигуряване на
нормативни
предпоставки за
подпомагане на
собственици на
земеделски земи
чрез директни
плащания по
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Разработване на
планове за
управление на
защитените
територии и
планове за
действие за
растителни и
животински
видове

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

новата Мярка 213
„Плащания по
Натура 2000 и
плащания,
свързани с
Директива
2000/60/ЕС” по
Програмата за
развитие на
селските райони
2007-2013 г., която
ще стартира през
2011 г.
Обезпечаване на
ефективна защита
на природни
местообитания и
видове с
европейско и
национално
значение в
Националната
екологична мрежа
и извън нея

Индикатор за
целево състояние

Брой обекти

Развитие на мрежата
от защитени
Брой
планове
за територии, чрез
действие
обявяване на 20 нови
обекта
Брой
планове
за
управление
на Разработване на 5
защитени територии
плана за действие за
редки и застрашени
растителни и
животински видове
Финализиране
одобряването на 5
плана за управление
на защитени
територии и
процедиране
разработването на
планове за
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние
управление за 26
защитени територии

Изпълнение на
следните проекти
в сектор
„Биоразнообразие
”, финансирани по
Оперативна
програма „Околна
среда 2007-2013
г.”:
• Картиране и
определяне на
природозащит
ното
състояние на
природни
местообитания
и видове
• Разработване
и внедряване
на
информационн
а система за
защитените
зони от
екологична
мрежа Натура
2000
• Национална

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.

Усъвършенствани
бази данни за
биоразнообразието,
като предпоставка за
вземане на
управленски решения
и оптимизиране на
административните
процедури

Усъвършенстване
на подходите и
мерките за
опазване и
устойчиво
управление на
биологичното
разнообразие, в
съответствие с
актуалните
национални и
международни
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

информационн
аи
комуникационн
а стратегия за
мрежата
Натура 2000

Набиране на
проектни
предложения по
Оперативна
програма „Околна
среда 2007-2013
г.” по обявената
процедура
BG161PO005/10/3.
0/2/20 "Дейности
за опазване и
възстановяване
на биологичното
разнообразие в
Република
България" Общият

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

условия.
Оптимизиране на
административни
процедури на база
по-добро
информационно
осигуряване
(например
процедурите по
оценка за
съвместимост на
инвестиционните
предложения със
зоните по Натура
2000)
21
февру
ари
2011
г.

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.

Обявена процедура по Постъпили проектни
Оперативна програма предложения
„Околна среда 20072013 г.”
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

размер на
безвъзмездната
финансова
помощ, която ще
бъде
предоставена по
процедурата е 34
281 147 лева.

Усъвършенстване
на подходите и
мерките за
опазване и
устойчиво
управление на
биологичното
разнообразие, в
съответствие с
актуалните
национални и
международни
условия

Предвижда се
набиране на
проектни
предложения в
сектор
„Биоразнообразие
” на стойност 37
млн. лв. и
обявяване на 6
процедури на
обща стойност 44
млн. лв.: 2 млн.
лв. се насочват
към регионалните
инспекции по
околната среда и
водите, които
трябва да

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.

Индикатор за
целево състояние

Обявени процедури
Постъпили проектни
предложения

Усъвършенстване
на подходите и
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

разработят и
актуализират
планове за
управление на
резервати; 4 млн.
лв. за
актуализиране на
плана за
управление на
Национален парк
„Пирин”; за
общини,
неправителствени
организации,
структури на
МОСВ и
Изпълнителната
агенция по горите
/ИАГ/ са
предвидени 2 млн.
лв. за проекти за
управление на
защитени
местности, извън
обхвата на
националните и
природните
паркове и други 25
млн. лв., които ще
се предоставят за
проекти по
опазване и
възстановяване

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

мерките за
опазване и
устойчиво
управление на
биологичното
разнообразие, в
съответствие с
актуалните
национални и
международни
условия
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Ефективен
мониторинг
на
биологично
то
разнообраз
ие

Ограничаван
е и спиране
на загубата
на
биологично
разнообрази
е

Стратегичес
ки
документ

Дейности

на биологичното
разнообразие
(напр. стартиране
на проект за
теренни
наблюдения на
обекти от
Националната
система за
мониторинг на
биоразнообразиет
о)
Програма на Извършване на
Правителств наблюдения на
ото на
видовете, които са
европейското обект на
развитие на
Националната
България
система за
2009 – 2013
мониторинг на
г.
биологичното
разнообразие:
бозайници (16
вида,
включително
кафява мечка,
дива коза); птици
(127 вида);
земноводни и
влечуги (12 вида,
включително два
вида сухоземни
костенурки); риби
(15 вида); мъхове

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Усъвършенстване
на подходите и
мерките за
опазване и
устойчиво
управление на
биологичното
разнообразие, в
съответствие с
актуалните
национални и
международни
условия.
Оптимизиране на
административни
процедури на база
по-добро
информационно
осигуряване
(например

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

През
2010
г.
наблюденията
на
биологичните видове и
схеми,
включени
в
Националната система
за
мониторинг
на
биологичното
разнообразие
са
извършени от РИОСВ,
националните
и
природните
паркове
според
утвърдените
графици
за
изпълнение. В пълен
обхват е приложена
схемата за мониторинг
на
прилепите
–
наблюдение и оценка
на
състоянието
популациите
на
прилепи
на
всички

Извършени
наблюдения на
видовете, които са
обект на
Националната
система за
мониторинг на
биологичното
разнообразие
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

(5 вида, 3 вида
торфени и 2 вида
листнати мъхове);
гъби (7 вида,
включително
хлебна
манатарка); висши
растения (101
вида,
включително
Родопски крем,
Водна лилия,
Витошко лале,
Планински крем).
Набиране на
актуална
информация за
разпространениет
о и числеността
на видовете и
изготвяне на
оценки за тяхното
състояние

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

процедурите по
оценка за
съвместимост на
инвестиционните
предложения със
зоните по Натура
2000)

Индикатор за
целево състояние

видове
и
места,
посочени в схемата.
Проведени
са
национален мониторинг
на
дивата
коза,
пролетна
и
есенна
кампания
за
национален мониторинг
на кафявата мечка,
както и извънредна
кампания за масиран
мониторинг на кафява
мечка в област Смолян.
Събраните данни са
използвани
за
изготвяне
и
публикуване на оценки
за
състоянието
и
разпространението на
биологичните видове.
Чрез изпълнение на
дейностите по проект
„Бъдещо развитие и
изграждане на единна
мониторингова система
на горите на ниво
Европейски
съюз”,
мрежата за мониторинг
на горските екосистеми
е
приведена
в
съответствие
с
изискванията на Паневропейската система
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние
за
мониторинг
горите

Опазване,
устойчиво
ползване и
възстановя
ване на
почвите

Устойчиво
управление
на земите

Програма на
Правителств
ото на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

Разработване на
Методика по чл.13
от Наредбата за
инвентаризацията
и проучванията на
площи със
замърсена почва,
необходимите
възстановителни
мерки, както и
поддържането на
реализираните
възстановителни
мероприятия
Създаване,
поддържане и
актуализиране на
Регистър на
площи със
замърсени почви.
Стартиране на
мониторинг на
площи със
замърсени почви III ниво

Индикатор за
целево състояние

на

Създаване на
методическа
основа за
разработване на
програми, планове
и предприемане
на действия за
възстановяване
на площи с
увредени почви

Приета Наредба за Изготвена Методика
инвентаризацията
и
проучванията на площи
със замърсена почва,
необходимите
възстановителни
мерки,
както
и
поддържането
на
реализираните
възстановителни
мероприятия

Създаване на
методическа
основа за
разработване на
програми, планове
и предприемане
на действия за
възстановяване
на площи с
увредени почви

Стартирането
на Създаден регистър
мониторинг
и
на
публичен регистър на
площи със замърсени
почви /III ниво/ зависи
от разработването на
Методиката по чл. 13 от
Наредбата
за
инвентаризацията
и
проучванията на площи
със замърсена почва,
необходимите
възстановителни
мерки,
както
и
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние
поддържането
реализираните
възстановителни
мероприятия

Усъвършен
стване на
дейностите
и
процедурит
е по
предотвратя
ването и
контрола на
замърсяван
ето на
околната
среда

Съзнателно
управление
(превенция,
контрол,
мониторинг,
информиран
ост,
интегриране
и
„позеленяван
е”) на
интензивното
ползване и
въздействие
върху
природния
капитал
По-тясно
интегриране
на
политиката
по околна
среда в
политиките
за развитие
на отраслите
на

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 г.
в програмен
формат

Намаляване на
административнат
а тежест върху
бизнеса,
посредством
облекчаване,
премахване и
децентрализация
на регулаторни
режими

Създаване на
необходимата
среда за лоялна
конкуренция,
равнопоставеност
и ефективно
прилагане на
законодателствот
о в областта на
предотвратяванет
о и контрола на
замърсяването от
страна на
икономическите
субекти

Индикатор за
целево състояние

на

Започна подготовка на Приет ЗИД на ЗООС
ЗИД на Закона за
опазване на околната
среда (ЗООС), с който
се предвижда:
- от компетенциите на
министъра на околната
среда и водите да
останат
само
процедури по оценка на
въздействието
върху
околната среда (ОВОС)
в
трансграничен
контекст
и
за
инвестиционни
предложения, засягащи
територия,
контролирана от две
или повече РИОСВ, и
попадащи в защитена
територия по Закона за
защитените територии.
отпадане
на
разрешителния режим
по чл. 104 от ЗООС за
предприятия
и/или
съоръжения с нисък
рисков потенциал и
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

икономиката
в страната

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

неговата
замяна
с
уведомителен режим.
Извършен е първият
етап
на
децентрализацията на
процеса на издаване на
комплексни
разрешителни
(изпълнителният
директор на ИАОС е
упълномощен
да
издава решенията по
комплексни
разрешителни, вместо
министъра на околната
среда и водите). Със
започналата
подготовка на ЗИД на
ЗООС се предвижда
разпределяне
на
компетенциите между
РИОСВ и ИАОС, като в
ИАОС
ще
се
разрешават дейностите
по Приложение 4 на
ЗООС,
имащи
приоритетно
отношение
към
икономиката
на
държавата
или
разположени
на
територията на няколко
РИОСВ.
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Участие в
изготвянето на
Национален план
за действие за
насърчаване на
зелени
обществени
поръчки (с
координацията на
Агенцията по

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

31
март
2011
г.

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Разработване на
политика за
насърчаване на
най-рационалното
използване на
суровини,
материали и
енергия и
намаляване на
количеството на

Индикатор за
целево състояние

С изготвяния в момента
ЗИД на ЗООС ще се
децентрализира
разрешителният режим
по чл. 104 от ЗООС за
предприятия
и/или
съоръжения с висок
рисков потенциал, като
разрешителните ще се
издават от ИАОС. Ще
се оптимизират броят и
функциите
на
компетентните
и
контролните органи –
заявленията
за
издаване
на
разрешителни
и
съпътстващите
документи
за
предприятия
и/или
съоръжения с висок
рисков потенциал ще
се представят на ИАОС
Сформирана
е Утвърден
междуведомствена
Национален план
работна
група
за
изготвяне
на
Националния план
Провеждат
се
консултации
с
браншови организации
относно възможността
и
готовността
на
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

обществени
поръчки към
Министерството
на икономиката,
енергетиката и
туризма)

Прилагане на
нова мярка за
насърчаване на
заетостта откриване на
„зелени работни
места” (съвместно
с Министерство на
труда и
социалната
политика)

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

генерираните
отпадъци при
съобразяване с
цялостния жизнен
цикъл на
продуктите.
Разработване на
политика за
насърчаване на
еко-технологиите,
еко-иновациите и
производството на
екологична
продукция, като
фактор за
развитие на
бизнеса и
постигане на
„зелен” и устойчив
икономически
растеж
Едновременно
насърчаване на
заетостта,
екологосъобразни
те производства,
екотехнологиите и
екоиновациите

Индикатор за
целево състояние

фирмите в България да
вземат
участие
в
процеса на провеждане
на „зелени” поръчки за
определени продуктови
групи

С внесено изменение в Открити „зелени
Закона за насърчаване работни места”
на заетостта (ДВ бр. 59
от 31 юли 2010 г.) се Отпуснати субсидии
въвежда
нова
насърчителна
мярка,
която има за цел
откриването на „зелени
работни места”.
Насърчителната мярка
предвижда за всяко
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Участие в
разработването
на Национална
система за
сертифициране на
устойчиви сгради
(съвместно с
МРРБ, МИЕТ и

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Създаване на
нормативна рамка
за насърчаване на
екологосъобразни
те практики и
методи в
строителството, с
оглед

Индикатор за
целево състояние

разкрито
„зелено
работно място”, на
което
е
наето
безработно
лице
с
непрекъснато
поддържана
регистрация не помалко от 6 месеца,
насочено от поделение
на
Агенцията
по
заетостта,
на
работодателя да се
предоставят
парични
суми за времето, през
което лицето е било на
работа, но за срок не
повече от 12 месеца.
Субсидията се отпуска
за
икономически
дейности, включени в
списък, утвърден от
министъра на труда и
социалната политика и
министъра на околната
среда и водите
Създадена
е Утвърдена
междуведомствена
сертификационна
работна
група
за система
разработване
на
сертификационната
системата и подготовка
на
промени
в
законодателството,
с
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Улесняване
на достъпа
на
обществено
стта до
достоверна
и
навременна
информаци
я за

Съзнателно
управление
(превенция,
контрол,
мониторинг,
информиран
ост,
интегриране
и
„позеленяван

Стратегичес
ки
документ

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 г.
в програмен
формат

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

браншови
организации)

съхраняването на
невъзстановимите
природни ресурси;
използването на
рециклирани и
„заместващи”
материали в
строителството,
за сметка на
добива на големи
количества
първични
суровини;
устойчиво
управление на
строителните
отпадъци

Подкрепа и
участие в
инициативите на
Европейската
комисия – Обща
система за
информация за
околната среда
(SEIS),
Директивата за

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

Индикатор за
целево състояние

оглед въвеждане на
изисквания
за
устойчиво
строителство
на
обществени сгради и
стимулиране
на
бизнеса за прилагане
на устойчиви практики
в
строителството.
Освен икономическата
ефективност
и
социалните
ползи,
критериите
за
устойчивост ще бъдат
насочени
и
към
предотвратяване
на
вредни
въздействия
върху околната среда,
намаляване
на
генерирането
на
отпадъци и ефективно
използване
на
енергията и ресурсите
Усъвършенстване на
бази данни и регистри
Въвеждане на
модерни системи за
мониторинг
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

околната
среда,
прилагайки
съвременни
информаци
онни
средства

е”) на
интензивното
ползване и
въздействие
върху
природния
капитал

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

достъп до
пространствени
данни (INSPIRE) и
Глобален
мониторинг на
околната среда и
сигурност (GMES)

По-тясно
интегриране
на
политиката
по околна
среда в
политиките
за развитие
на отраслите
на
икономиката
в страната
Увеличаване на
обема и
качеството на
информацията за
околна среда,
предоставяна на
обществеността,
чрез създаване на
нов интернет
портал на
Министерството
на околната среда
и водите и

По-добра
информираност
на
обществеността
за състоянието на
околната среда в
България

Нов интернет портал
на МОСВ
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Усъвършен
стване на
процедурит
еи
унифициран
е на
използванит
е методи за
осигуряване
и контрол
на
качеството
на
измервания
та, чрез
пълната
хармонизац
ия на
калибровъч
ните
процедури с
европейскит
е
изисквания
в тази
област

Съзнателно
управление
(превенция,
контрол,
мониторинг,
информиран
ост,
интегриране
и
„позеленяван
е”) на
интензивното
ползване и
въздействие
върху
природния
капитал

Стратегичес
ки
документ

Дейности

актуализиране на
интернет
страниците на
неговите
структури
Тригодишна
Осигуряване и
бюджетна
провеждане на
прогноза за единна
периода
акредитация на
2011-2013 г. изпитвателните
в програмен лаборатории в
формат
системата на
Изпълнителната
агенция по околна
среда (ИАОС)

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

По-ефективни
системи за
мониторинг на
околната среда

Индикатор за
целево състояние

Подобряване на
Централната
лаборатория на ИАОС качеството на
и
15
регионални измерванията
лаборатории
са
акредитирани
за
изпитване
от
Българската служба за
акредитация
/БСА/
съгласно изискванията
на
БДС EN ISO/IEC
17025:2006
”Общи
изисквания
относно
компетентността
на
лабораториите
за
изпитване
и
калибриране”
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Формиране
на
съзнателно
отношение и
грижа към
околната
среда и
провокиран
е на
позитивно
екологосъо
бразно
поведение

Съзнателно
управление
(превенция,
контрол,
мониторинг,
информиран
ост,
интегриране
и
„позеленяван
е”) на
интензивното
ползване и
въздействие
върху
природния
капитал

Стратегичес
ки
документ

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 г.
в програмен
формат

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Укрепване и
развитие на
калибровъчната
лаборатория на
ИАОС

По-ефективни
системи за
мониторинг на
околната среда

Провеждане
на
Национална
информационна
кампания
на
МОСВ
«Обичам
природата – и аз
участвам!»

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

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

Лабораторията
е
акредитирана
за
калибриране от БСА
съгласно изискванията
на
БДС EN ISO/IEC
17025:2006
”Общи
изисквания
относно
компетентността
на
лабораториите
за
изпитване
и
калибриране”

Подобряване на
качеството на
измерванията
Разширен обхват на
акредитацията на
лабораторията

Осъществени
инициативи

Обмен на добри
практики за
опазване на
околната среда
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Цели за 2011 Стратегичес
г.
ки цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месе
ц
през
2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
състояние

Активно участие
на България в
международните
кампании за
обществеността
по линия на
Европейския съюз
и ООН, свързани с
околната среда

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

Развитие на
информационните
центрове за
обществеността в
МОСВ и неговите
структури

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

Индикатор за
целево състояние
Осъществени четири
информационни
кампании:
Международен ден на
Земята; Световен ден
на околната среда 5
юни и Зелената
седмица; Ден на река
Дунав – 29 юни;
Седмица на
мобилността – 16-22
септември
Извършени дейности
от информационните
центрове
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