Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водите
Цели за 2010 г.

Успешно
изпълнение на
Оперативна
програма
„Околна среда
2007 – 2013 г.”

Стратегиче
ски цели

Подобряван
е и развитие
на
инфраструкт
урата за
питейни и
отпадъчни
води.
Управление
и третиране
на
отпадъци.
Опазване и
възстановяв
ане на
биологичнот
о
разнообрази
е

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Оперативна
програма
„Околна
среда 2007 –
2013 г.”
(ОПОС),
финансирана
от
Структурните
и
Кохезионния
фонд на ЕС

Откриване на
процедури за набиране
на проектни
предложения за
дейностите по
приоритетните оси на
ОПОС

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Съгласно
Индикативна
Годишна
работна
програма за
2010 г. за
процедурите за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ по ОПОС

Обявени
процедури за
подбор на
проекти по
ОПОС
Ос 1 –
сключени
договори на
база проекти,
идентифицира
ни като
приоритетни
според новия
механизъм за
управление на
сектор води
Ос 2 –
сключени
договори на
база проекти
идентифицира
ни като
приоритетни
според новия
механизъм за
управление на
сектор
отпадъци и в

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
Брой
процедури
за
набиране
на
проектни
предложения

Индикатор за
целево
състояние
Брой
процедури за
набиране на
проектни
предложения

Брой сключени Брой сключени
договори
договори
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Сключване на договори
с бенефициенти

Срок
/месец
през
2010 г./

Съгласно
Индикативна
Годишна
работна
програма за
2010 г. за
процедурите за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ по ОПОС

Очакван
резултат

съответствие
с готовността
на
бенефициенти
те да изградят
регионални
депа и
съоръжения
Ос 3 –
сключени
договори с
одобрени
бенефициенти
в рамките на
конкурентна
процедура за
подбор на
проекти –
индикативно 4
бр. процедури
Стартиране на
дейностите по
договорите

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

-

Брой сключени
договори
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Цели за 2010 г.

Повишаване на
административни
я капацитет на
бенефициентите
на ОПОС,
Управляващия
орган,
Междинното
звено на ОПОС и
дирекция
„Вътрешен одит”
в МОСВ

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Индикатор за изпълнение

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Извършване на
проверки на място

декември

Засилен
превантивен и
текущ контрол

Създаване на Работна
група за разработване
на оперативна
програма за новия
програмен период и
провеждане на
заседания

юли – декември

Организиране на
обучения за
бенефициенти по
приоритетни оси 1, 2 и
3

февруари – май

Включване на
заинтересован
ите страни в
работната
група и
събрана
необходима
информация
за новата
програма
Повишени
знания и
ефективност
на работата на
обучените

Организиране на
обучения на дирекция
„КПОС” – Управляващ
орган на ОПОС,
дирекция„ФЕСОС”–
Междинно звено по

февруари – май

Индикатор за
текущо
състояние
-

Повишени
знания и
ефективност
на работата на
обучените

Индикатор за
целево
състояние
338 проверки

Брой
заседания на
работната
група

6 обучения в
страната

проведени
обучения
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Цели за 2010 г.

Разработване на
Национален план
за действие по
изменение на
климата за
периода 2009 –
2012 г.

Стратегиче
ски цели

Намаляване
и
предотвратя
ване
на
последиците
от
изменениет
о
на
климата

Стратегичес
ки
документ

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Дейности

ОПОС и дирекция
„Вътрешен одит”, в
качеството им на
бенефициенти по
приоритетна ос 4
„Техническа помощ” на
ОПОС
Организиране на
обучения за
бенефициенти по
приоритетни оси 1, 2 и
3 в шестте региона за
планиране
Сформиране на
работна група към
проект с одобрено
финансиране по
Норвежка програма за
сътрудничество и
развитие на тема
“Цялостен подход за
намаляване на
емисиите на парникови
газове в България”
Проучване опита на
Норвегия, вкл. с
представители на
научните среди и
университетски
преподаватели в
България

Индикатор за изпълнение

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

февруари – май

Повишени
знания и
ефективност
на работата на
обучените

октомври

Намаляване
на растежа на
емисиите на
парникови
газове,
отнесени към
растежа на
БВП на
страната

Индикатор за
текущо
състояние

-

Индикатор за
целево
състояние

6 обучения в
страната

Решение на
Министерския
съвет
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

След одобрение
на НПРК от ЕК
и 1 месец след
подаване на
заявление за
отпускане на
квоти

Ограничаване
емисиите на
парникови
газове

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

-

Включване на
нови
участници в
схемата за
търговия с
емисии

Разработване на
проект за План

Внасяне в МС за
одобрение

Успешно
прилагане на
Националния
план за
разпределение
на квоти за
емисии на
парникови газове
за периода 20082012 г.
Нормативно
регулиране
на
одобряването на
плановете
за
мониторинг
на
емисиите
от
авиационни
дейности

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Изчисляване и
разпределяне на квоти
от резерва на
Националния план за
разпределение на
квоти (НПРК) на нови
участници в схемата

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Разработване
на февруари
нормативна
база
(наредба и методика за
мониторинг
на
емисиите)
за
авиооператори,
включени в схемата

Включване на авиационните
дейности
в
схемата
за
търговия
с
емисии

Действаща
наредба
методика

Разработване на
правен
механизъм за
създаване на
Схема за зелени

РКОНИК и
Протокола от
Киото

Разработване на
проект на ЗИД на
Закона за опазване на
околната среда (ЗООС)

Възможност за участие на
страната в
международна
та търговия с

Приемане на
ЗИД на ЗООС
е
подзаконовата
нормативна

април
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Разработване на
процедура по
“Трак 1” по
механизма
“Съвместно
изпълнение” по
Протокола от
Киото

РКОНИК и
Протокола от
Киото

март

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

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

инвестиции
(СЗИ) в България

Разработване на под
законови нормативни
актови за реда и
начина на
функциониране на СЗИ
в България
Срещи с датски и
холандски
правителствени
представители

Очакван
резултат

Подобряване
на работата по
механизма
“Съвместно
изпълнение”
(СИ)
по
Протокола от
Киото

Индикатор за
целево
състояние
база

Одобрена от
министъра на
околната
среда и водите
процедура

Разработване на
проект на процедурата

Одобрение на
процедурата от
министъра на околната
среда и водите
Нотифициране на
секретариата на
РКОНИК
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Цели за 2010 г.

Привеждане на
българското
законодателство
в областта на
управлението на
водите в
съответствие с
европейското

Стратегиче
ски цели

Опазване и
подобряван
е
състоянието
на водните
ресурси

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Програма на
правителство
то на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

Проект на Закон за
изменение и
допълнение на Закона
за водите (ЗВ)

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

февруари

Транспониран
е на
Директивата
за
наводненията
2007/60.
Коригиране и
допълване на
ЗВ по
отношение
транспониран
е на
Директива
2000/60.
Децентрализи
ране и
облекчаване
на
разрешителни
те режими

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

Приет закон
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Индикатор за изпълнение

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Проект на Наредба за
зоните за защита на
водите за питейно
битови цели

февруари

Проект на Наредба за
изменение и
допълнение на
Наредба № 13 за
характеризиране на
повърхностните водни
тела

март

Регламентира
не на реда и
начина за
определяне на
санитарноохранителните
зони
Коригиране и
допълване по
отношение
транспониран
е на
Директива
2000/60

Проект на Наредба за
повърхностните води

2 месеца след
приемане на
ЗИД на ЗВ

Транспониран
е на
Директива
2000/60

Приета
наредба

Проект на Наредба за
приоритетните и
приоритетно опасните
вещества

май

Транспониран
е на
Директива
2008/105/ЕО
за определяне
на стандарти
за качество на
околната
среда в
областта на
политиката за
водите

Приета
наредба

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Приета
наредба

Приета
наредба
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Проект на Наредба за
изменение и
допълнение на
Наредба № 1 за
проучване, ползване и
опазване на
подземните води

4 месеца след
приемане на
ЗИД на ЗВ

Коригиране и
допълване по
отношение
транспониран
е на
Директива
2000/60 и
привеждане в
съотвествие
със ЗИД на ЗВ

Проект на Наредба за
изменение и
допълнение на
Наредба № 5 за
мониторинг на водите

6 месеца след
приемане на
ЗИД на ЗВ

Проект на Наредба за
изменение и
допълнение на
Наредба № 10 за
заустване на
отпадъчни води

4 месеца след
приемане на
ЗИД на ЗВ и
ЗИД на ЗВ с
проблемите по
ВиК

Коригиране и
допълване по
отношение
транспониран
е на директива
2000/60,
директивата
за
техническите
спесификации
за
хим.анализи и
мониторинга
и привеждане
в съотвествие
със ЗИД на ЗВ
Коригиране и
допълване по
отношение
транспониран
е на
Директива

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Приета
наредба

Приета
наредба

Приета
наредба
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

2000/60 и
привеждане в
съотвествие
със ЗИД на ЗВ
Проект на Наредба за
управление на
морската среда

май

Проект на Наредба за
изпълнението на
дейностите и
компетентността на
длъжностните лица в
международните
комисии за управление
на водите

8 месеца след
приемане на
ЗИД на ЗВ

Транспониран
е на
Директивата
за морската
стратегия
Регламентира
не на
изискванията
към
изпълнение на
дейностите и
определяне на
компетентност
та на
представители
те на
Република
България в
международни
те комисии,
координиращи
дейностите в
международни
те райони за
басейново
управление

Приета
наредба

Приета
наредба
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Цели за 2010 г.

Подготовка за
изпълнение на
програмите от
мерки в
Плановете за
управление на
речните басейни

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Програма на
правителство
то на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.
Планове за

Дейности

Индикатор за изпълнение

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Проект на Тарифа за
таксите за
водовземане, ползване
на воден обект и
замърсяване

2 месеца от
приемане на
ЗИД на ЗВ

Осигуряване
на събирането
на средства за
финансиране
на
изпълнението
на програмите
от мерки в
Плановете за
управление на
речните
басейни

Устройствен правилник
на басейновите
дирекции

2 месеца след
приемане на
ЗИД на ЗВ

Регламентира
не на
значително
променените
функции на БД
след 2006 г. и
оптимизиране
на структурата
им

Приет
устройствен
правилник

Разработване на
документ, осигуряващ и
гарантиращ
координацията в
дейността на
министерствата и
ведомствата ,
осъществяващи
политики в областта на
водния сектор

май

Гарантиране
на
изпълнението
на програмите
от мерки от
министерстват
аи
ведомствата,
осъществяващ
и политики в

Изготвен
документ

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Приета
тарифа
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

управление
на Дунавски,
Черноморски
,
Източнобело
морски и
Западнобело
морски речни
басейни

Установяване на
ефективна
координация и
контрол на
дейността на
басейновите
дирекции (БД)

Управление
на водите
като
стратегическ
и
национален
ресурс

Планове за
управление
на Дунавски,
Черноморски
,
Източнобело
морски и
Западнобело
морски речни
басейни
Закон за
водите

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

областта на
водния сектор

Закон за
водите
Програма на Участие в процеса на
правителство изготвяне на
то на
Стратегията
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

Разработване и
приемане на
Национална
стратегия за
управление и
развитие на
водния сектор в
България

Очакван
резултат

Създаване и
публикуването на
предвидените в Закона
за водите регистри,
включително
обобщените регистри
водени от БД.
Ежемесечно
поддържане на
регистрите

декември

6 месеца след
създаване
на
отдела
за
координация и
контрол на БД

Осъществяван
е на реформа
в
управлението
на
техническите
съоръжения
във водния
сектор
Осигуряване
на
прозрачност в
работата
на
администраци
ята
и
информация
на
общественост
та
за
съществуващи
те права за

Одобрена
Народното
събрание
стратегия

от

Наличие
на
актуални
регистри
на
интернет
страниците на
БД и МОСВ

12

Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Установени
правила
и
процедури

Разработване на
правила и процедури за
осъществяване на
контрола на дейността
на БД

4 месеца след
създаване
на
отдела
за
координация и
контрол на БД

Разработване на
унифицирани форми за
заявленията за
издаване на
разрешителни, за
разрешителните и за
регистрите

2 месеца след
създаване
на
отдела
за
координация и
контрол на БД

Разработване на
унифицирани форми за
планиране и отчет за
извършената
контролна дейност

3 месеца след
създаване
на
отдел
за
координация и
контрол на БД

Изготвени
унифицирани
форми

Контрол за изпълнение
изискванията на
законодателството при
издаването на
разрешителни от БД
Контрол за изпълнение
изискванията за
извършване на
контролната дейност от
БД

Ежемесечно
след създаване
на отдел за
координация и
контрол на БД
Ежемесечно
след създаване
на отдел за
координация и
контрол на БД

Извършени
проверки

използване на
водите.
Установяване
на нарушения,
извършване
на
проверки
на място и
подготовка на
информация и
предложения
за
преодоляване
на проблемите

Изготвени
унифицирани
форми

Извършени
проверки
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Контрол на събраните
такси

Изграждане на
селищни
пречиствателни
станции за
отпадъчни води

Изграждане
и развитие
на
необходима
та
инфраструкт
ура за
събиране,
пречистване
и отвеждане
на
отпадъчните
води

Изпълнение на
преговорните
ангажименти на
страната в сектор
„Управление на
отпадъците”

Подобряван
е
управлениет
о на
отпадъците

Национална
стратегия
за
интегрирано
развитие на
инфраструкт
урата на
Република
България и
оперативен
план за
изпълнение.
Програма за
прилагане на
Директива
91/271/ЕС за
пречистване
на отпадъчни
води от
населени
места
Национална
програма за
управление
на
дейностите
по
отпадъците

Приключване на
строителството и
въвеждане в
експлоатация на
следните обекти:
- ПСОВ Попово
- ПСОВ Ловеч
- ПСОВ Балчик

Разработване на
проект на Наредба
за изискванията за
третиране на излезли
от употреба
пневматични гуми

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Индикатор за
текущо
състояние

Ежемесечно
след създаване
на отдел за
координация и
контрол на БД
януари
Подобряване
на
инфраструктур
ата за
пречистване
на отпадъчни
води

март

Индикатор за изпълнение

Предотвратяв
ане,
намаляване и
ограничаване
на вредното
въздействие
на отпадъците

Индикатор за
целево
състояние
Събрани такси

Обектите са в Приключване
процес
на на
изграждане
строителствот
о и въвеждане
в
експлоатация
на обектите

Приета
наредба
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

2009-2013 г.
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

върху
човешкото
здраве и
околната
среда
Разработване ЗИД на
Закона за управление
на отпадъците

декември

ПМС за изменение и
допълнение на
нормативни актове
(Наредбата за
изискванията за
пускане на пазара на
електрическо и
електронно оборудване
и третиране и
транспортиране на
отпадъци от
електрическо и
електронно
оборудване;
Наредбата за
изискванията за
пускане на пазара на
батерии и акумулатори

юни

Транспониран
е на Рамкова
директива
2008/98/ЕС
относно
отпадъците и
за отмяна на
определени
директиви
Усъвършенств
ана
нормативна
база

Приет ЗИД на
Закона за
управление на
дейностите по
отпадъците

Постановлени
е на
Министерския
съвет
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

и за третиране и
транспортиране на
отпадъци от батерии и
акумулатори;
Наредбата за
изискванията за
третиране на
отпадъците от моторни
превозни средства;
Наредбата за
опаковките и
отпадъците от
опаковки; Наредбата за
изискванията за реда и
начина за
инвентаризация на
оборудване,
съдържащо
полихлорирани
бифенили,
маркирането и
почистването му, както
и за третирането и
транспортирането на
отпадъци, съдържащи
полихлорирани
бифенили)
ПМС за изменение и
допълнение на
Наредбата за реда и
начина за
оползотворяване на
утайките от

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

март

Уеднаквяване
на
стойностите за
съдържание
на тежки
метали в

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

Прието
постановление
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

пречиствателни
станции и
пречиствателни
съоръжения за
отпадъчни води чрез
употребата им в
земеделието
Изменение на Наредба
№ 8 за условията и
изискванията за
изграждане и
експлоатация на депа и
на други съоръжения и
инсталации за
оползотворяване и
обезвреждане на
отпадъци във връзка с
Транспониране на
изискванията на
Директива 1999/31/ЕС
Разработване на
проект на Наредба за
управление на
строителни отпадъци и
отпадъци от
разрушаване на сгради

Срок
/месец
през
2010 г./

март

декември

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

почвите с тези
в Наредбата
за допустимо
съдържание
на вредни
вещества в
почвите
Усъвършенств
ана
нормативна
база

Усъвършенств
ана
нормативна
база

Индикатор за
целево
състояние

Издадена
наредба от
министъра на
околната
среда и водите

Издадена
наредба от
министъра на
околната
среда и водите
и министъра
на
регионалното
развитие и
благоустройст
вото
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Цели за 2010 г.

Изготвяне на
стратегически
документи за
устойчиво
управление на
отпадъците

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Национална
програма за
управление
на
дейностите
по
отпадъците
2009-2013 г.
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода

Дейности

Разработване на
проект на Наредба за
реда и начина за
изчисляване на
размера на
отчисленията за
дейностите по
обезвреждане на
отпадъци чрез
депониране
Акт на Министерския
съвет за определяне на
реда и начина за
изчисляване на такса
депониране по
предложение на
министъра на околната
среда и водите и
министъра на
финансите
Изготвяне на
Национална стратегия
за управление на
строителни отпадъци и
отпадъци от
разрушаване на сгради
(СООРС) за периода
2010 – 2020 г. и План
за действие 2010 –
2020 г.

Индикатор за изпълнение

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Шест месеца
след
обнародване на
зид на ЗУО

Усъвършенств
ана
нормативна
база

Шест месеца
след
обнародване на
зид на Закона за
управление на
отпадъците
(ЗУО)

Усъвършенств
ана
нормативна
база

Приет акт на
МС

декември

Предотвратяв
ане,
намаляване и
ограничаване
на вредното
въздействие
на отпадъците
върху
човешкото
здраве и
околната
среда

Утвърдена
стратегия от
министъра на
околната
среда и водите

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Издадена
наредба от
министъра на
околната
среда и водите
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Цели за 2010 г.

Развитие на
устойчиви
системи за
управление на
специфичните
потоци отпадъци

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

2010-2012 г.
в програмен
формат

Национална
програма за
управление
на
дейностите
по
отпадъците
2009-2013 г.
Национална
стратегия
за
интегрирано
развитие на
инфраструкт
урата на
Република
България и
Оперативен
план за
изпълнение

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Приемане на
Национален
стратегически план за
поетапно намаляване
на количествата на
биоразградимите
отпадъци

март

Въвеждане на нови и
оптимизиране на
съществуващите
системи за разделно
събиране на
различните видове
специфични отпадъчни
потоци и интегрирането
им в системата за
интегрирано
управление на
отпадъците

постоянен

Предотвратяв
ане,
намаляване и
ограничаване
на вредното
въздействие
на отпадъците
върху
човешкото
здраве и
околната
среда
Разширяване
на системата
за
екологосъобра
зно
обезвреждане
на отпадъците

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Утвърден план
от министъра
на околната
среда и водите

Въвеждане в
експлоатация
на
2
регионални
депа
за
неопасни
отпадъци
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Цели за 2010 г.

Подобряване
прилагането на
разрешителен
режим

Усъвършенстван
е на процеса на
представяне на
информация на
обществеността
относно
управлението на
отпадъците

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат
Национална
програма за
управление
на
дейностите
по
отпадъците
2009-2013 г.
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат
Национална
програма за
управление
на
дейностите
по
отпадъците
2009-2013 г.

Дейности

Издаване на
разрешения за
дейности с отпадъци

Очакван
резултат

постоянен

Подобряване
на дейностите
по третиране
на отпадъци

Брой
на
издадени
разрешения за
дейности
с
отпадъци

Подобряване
на дейностите
по третиране
на
масово
разпространен
и отпадъци

Брой издадени
разрешения на
организации
по
оползотворява
не

Прилагане на
европейски
разпоредби в
българското
законодателст
во

2 броя
създадени
регистъра

Издаване на
разрешения на
организации по
оползотворяване

Създаване и
поддържане на
регистър, включващ
всички задължени
лица, пускащи на
пазара батерии и
акумулатори и
електрическо и
електронно оборудване

Индикатор за изпълнение

Срок
/месец
през
2010 г./

декември

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
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Цели за 2010 г.

Изграждане на
мрежата от
защитени зони по
„НАТУРА 2000”

Стратегиче
ски цели

Ограничава
не и
спиране на
загубата на
биологично
разнообрази
е

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат
Програма на Обявяване на
правителство защитени зони
то на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.
Изготвяне на планове
за управление на
защитени зони

Картиране на природни
местообитания

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

постоянен

Обезпечаване
на ефективна
защита на
природни
местообитани
я и видове от
дивата флора
и фауна
Обезпечаване
на ефективна
защита на
природни
местообитани
я и видове от
дивата флора
и фауна
Обезпечаване
на ефективна
защита на
природни
местообитани
я и видове от
дивата флора
и фауна

постоянен

постоянен

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

Брой обявени
защитени зони

Брой планове
за управление

Брой
картирани
природни
местообитания
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Цели за 2010 г.

Развитие на
мрежата от
защитени
територии

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Програма на
правителство
то на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Картиране на
местообитания на
видове

постоянен

Обявяване на нови и
разширение на
съществуващи
защитени територии

постоянен

Поетапно
актуализиране на
площи на защитени
територии

постоянен

Обезпечаване
на ефективна
защита на
природни
местообитани
я и видове от
дивата флора
и фауна
Обезпечаване
на ефективна
защита на
природни
местообитани
я и видове от
дивата флора
и фауна
Обезпечаване
на ефективна
защита на
природни
местообитани
я и видове от
дивата флора
и фауна

Отразяване на
защитени територии в
кадастрална карта или
Карта на
възстановената
собственост

постоянен

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Обезпечаване
на ефективна
защита на
природни
местообитани
я и видове от
дивата флора
и фауна

Индикатор за
целево
състояние
Брой
картирани
местообитания
на видове

Обявени нови
и разширени
защитени
територии

Брой
актуализирани
площи на
защитени
територии в
резултат на
по-точни
замервания
Брой отразени
защитени
територии в
кадастрална
карта или
Карта на
възстановенат
а собственост
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Поетапно издаване на постоянен
актове за изключителна
държавна собственост
на
резервати
и
поддържани резервати

Поетапно разработване постоянен
и приемане на планове
за
управление
на
защитени територии

Усъвършенстван
е на
нормативната
база за опазване
на биологичното
разнообразие

Програма на
правителство
то на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.

ЗИД на Закон за
защитените територии

3-то тримесечие

ЗИД на Закона за
биологичното
разнообразие

март

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

Обезпечаване
на ефективна
защита
на
природни
местообитани
я и видове от
дивата флора
и фауна
Обезпечаване
на ефективна
защита
на
природни
местообитани
я и видове от
дивата флора
и фауна
Устойчиво
управление на
биологичното
разнообразие

Брой издадени
актове
за
изключително
държавна
собственост

Устойчиво
управление на
биологичното
разнообразие

Приет ЗИД на
Закон
за
защитени
територии

Брой
разработени
планове
за
управление на
защитени
територии

Приет ЗИД на
Закон за
защитени
територии
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Цели за 2010 г.

Успешно
прилагане на
законодателствот
о за генно
модифицирани
организми (ГМО)
във връзка с
контрола върху
освобождаването
на ГМО в
околната среда

Стратегиче
ски цели

Усъвършенс
тване на
Национална
система за
мониторинг
на околната
среда и
информацио
нна
обезпеченос
т

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Тригодишна
бюджетна
прогноза на
МОСВ за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Подобряване
на декември
институционалния
капацитет за прилагане
на методи за анализ на
ГМО

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Стартиране на
работата на
специализира
ната
лаборатория
за ГМО

Индикатор за
целево
състояние
Действащ
орган по
контрола
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Цели за 2010 г.

Намаляване на
вредните емисии
в атмосферата

Стратегиче
ски цели

Подобряван
е на
качеството
на
атмосферни
я въздух
(КАВ)

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Програма на
правителство
то на
европейското
развитие на
България
2009 – 2013
г.
Национална
програма за
ограничаван
е на общите
годишни
национални
емисии на
серен
диоксид,
азотни
оксиди,
летливи
органични
съединения
и амоняк
(приета от
МС през
2007 г.)

Актуализиране на
общинските програми
по чл.27 ЗЧАВ в
районите с нарушено
качество на
атмосферния въздух и
засилване на контрола
върху тяхното
изпълнение

Национална
стратегия за
ограничаван
е на
емисиите на
вредни
вещества в
периода до
2020 г.
(приета през
2003 г.)

Срок
/месец
през
2010 г./
февруаридекември

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за
текущо
състояние
Достигане на Брой населени
установените
места, с
норми за КАВ концентрации,
на
отговарящи на
територията
нормите
на
цялата
страна

Индикатор за
целево
състояние
Брой населени
места, с
концентрации,
отговарящи на
нормите
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Цели за 2010 г.

Усъвършенстван
е на
нормативната
уредба за
опазване на
земните недра

Стратегиче
ски цели

Осигуряване
на геоложка
информация
, минерално
суровинен
баланс и
опазване на

Стратегичес
ки
документ

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Дейности

Индикатор за изпълнение

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Изпълнение на
Националната
програма за
намаляване на общите
годишни емисии на
серен диоксид, азотни
оксиди, летливи
органични съединения
и амоняк в
атмосферния въздух

февруаридекември
(до 2015 г.)

Усъвършенстване на
нормативната уредба

февруаридекември

Наредба за
изискванията към
геолого-техническата
информация и
документация на
проучвателните и
миннодобивни обекти

След приемане
на ЗИД на
Закона за
подземните
богатства (ЗПБ)
или нов закон

Общи годишни
емисии
на:
серен диоксид
–
380
kt,
азотни оксиди
–
247
kt,
летливи
органични
съединения –
175 kt, амоняк
– 108 kt
Своевременно въвеждане в
националното
законодателст
во
на
изискванията
на
новоприетото
Общностно
такова, в т.ч. и
неговата
актуализация
Развитие
на
регулаторните
механизми

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Постигане към
2010 г./ 2015 г.
на
общите
годишни
емисии
на
посочените
замърсители и
поддържането
им
в
последствие
Брой
разработени
нормативни
актове

Приета
наредба от МС
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

земните
недра

Разработване на
политиката по
предотвратяване
и контрол на
замърсяването
чрез приемане на
ново
законодателство

По-тясно
интегриране
на
политиката
по околна
среда в
политиките
за развитие

Дейности

Наредба за
Националния геоложки
фонд

Национална
стратегия за
околна среда

Срок
/месец
през
2010 г./

След приемане
на ЗИД на
Закона за
подземните
богатства или
нов закон
Наредба за изготвянето След приемане
и воденето на
на ЗИД на
Националния баланс
Закона за
на запасите, Регистъра подземните
на откритията и
богатства или
Специализираната
нов закон
карта на находищата
на подземни богатства
След приемане
Наредба за
на ЗИД на
изискванията към
Закона за
обхвата и
подземните
съдържанието на
богатства или
проектите по чл. 83 и
нов закон
84 от ЗПБ и условията
и реда за
съгласуването им
Анализ на
юни
необходимостта от
изменение на Закона за
отговорността за
предотвратяване и
отстраняване на
екологични щети
(ЗОПОЕЩ)

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Развитие
на
регулаторните
механизми

Индикатор за
целево
състояние
Приета
наредба от МС

Развитие
на
регулаторните
механизми

Приета
наредба от МС

Развитие
на
регулаторните
механизми

Приета
наредба от МС

Предотвратен
о
или
прекратено
антропогенно
замърсяване

Изготвен
доклад
относно
необходимостт
а от
изменение на
ЗОПОЕЩ.
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

на
отраслите
на
икономиката
в страната

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Разработване на
проект на ЗИД на
ЗООС във връзка с
преразглеждането на
Регламентите относно
схемата за
екомаркировка на ЕС и
на схемата за
управление по околна
среда и одит - EMAS
Изменение на Наредба
№2 за схема на
Общността за
управление по околна
среда и одитиране
Наредба за изменение
и допълнение на
Наредба № 2 от 5
април 2006 г. за
дейността на
националната система
за мониторинг на шума
в околната среда и за
изискванията за
провеждане на
собствен мониторинг и
предоставяне на
информация от
промишлените
източници

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

септември

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

ноември

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване
Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

юни

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Приет
нормативен
документ

Приет
нормативен
документ

Приет
нормативен
документ
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Изменение на
Методика за попълване
на заявление за
издаване на
комплексно
разрешително
Изменение на
Методика за
минималните
изисквания към вида,
мястото и
съдържанието на
условията в
комплексните
разрешителни
Разработване на
Проект на ПМС за
изменение и
допълнение на
Наредба за условията
и реда за извършване
на ОВОС (приета с
ПМС № 59 от
07.03.2003г.)
Разработване на
Проект на ПМС за
изменение и
допълнение на
Наредба за условията
и реда за извършване
на екологична оценка
на планове и програми
(приета с ПМС № 139

Индикатор за изпълнение

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

юли

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

септември

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

Изготвена
методика

март

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

Приет
нормативен
документ

март

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

Приет
нормативен
документ

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Изготвена
методика
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Цели за 2010 г.

Прилагане на
процедурите по
Оценка на
въздействието
върху околната
среда (ОВОС),
екологична
оценка (ЕО) и
комплексни
разрешителни

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Национална
стратегия за
околна среда

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

от 24.06.2004г., изм. и
доп. - ДВ, бр. 3 от 2006
г.)
Издаване на решения постоянен
по ОВОС

Издаване на решения постоянен
за
преценяване
необходимостта
от
ОВОС

Издаване на становище постоянен
по ЕО

Издаване на решения
за преценяване
необходимостта от ЕО

постоянен

Издаване на решения постоянен
за
издаване/неиздаване
на
комплексни
разрешителни

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване
Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване
Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване
Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

Индикатор за
целево
състояние

Брой издадени
решения
по
ОВОС

Брой
на
издадени
решения
за
преценяване
на
необходимостт
а
от
извършване на
ОВОС
Брой издадени
становища по
ЕО, в т.ч. и за
оценка
за
съвместимост
Брой издадени
решения за
преценяване
на
необходимостт
а от ЕО
Брой издадени
решения
срямо общия
брой подадени
заявления
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Уреждане
на
отговорност
за
предотвратя
ване
и
отстраняван
е
на
екологични
щети
при
спазване на
принципа
"замърсител
ят плаща" и
на принципа
на
устойчиво

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Очакван
резултат

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

Преразглеждане
комплексни
разрешителни

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване
Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване
Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

на постоянен

постоянен
на

Определяне
на постоянен
превантивни
и
оздравителни
мерки
при
възникване
на
непосредствена
заплаха
или
щета
върху околната среда.
Прилагане
на
превантивни
и
оздравителни
мерки
при
възникнала
на
непосредствена
заплаха
или
щета
върху околната среда.
Контрол на изпълнение
на задълженията по
прилагане на мерките и

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Извършване на оценка постоянен
на
постъпили
уведомления
за
промени в работата на
инсталациите.

Изменения/
актуализирания
комплексни
разрешителни
Прилагане
на
процедурите по
предотвратяване
и отстраняване
на
екологични
щети

Срок
/месец
през
2010 г./

Индикатор за
целево
състояние
Брой
извършени
оценки,
спрямо
броя
внесени
искания.
Брой
преразгледани
комплексни
разрешителни
Брой
изменени/акту
ализирани
комплексни
разрешителни
Брой издадени
заповеди
за
прилагане на
превантивни/о
здравителни
мерки;
Брой
разгледани
заявления от
заинтересуван
и
лица/
подадени
информации
от оператори
за
предприемане
на действия от
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

развитие

Стратегичес
ки
документ

Дейности

върху дейността
операторите

Срок
/месец
през
2010 г./
на

Приемане на решения

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
компетентния
орган;
Брой отменени
заповеди
за
прилагане на
превантивни/
оздравителни
мерки;
Брой
обжалвани
заповеди
за
прилагане на
превантивни/о
здравителни
мерки;
Брой
изпълнени
заповеди
за
прилагане на
превантивни/о
здравителни
мерки;
%
Възстановени
средства;
Брой
извършени
проверки;
Брой дадени
предписания
от
компетентния
орган;
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

за
одобрение
на постоянен
проекти и контрол на
изпълнението
на
дейностите
по
одобрените проекти от
програмите
за
отстраняване
на
минали
екологични
щети

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

Индикатор за
целево
състояние
Брой
изпълнени
предписания
от
компетентния
орган;
Брой
наложени
принудителни
административ
ни мерки;
Брой
случаи
на
констатирано
неизпълнение/
частично
изпълнение на
задълженията
на
операторите,
свързани
с
определянето
и прилагането
на
превантивни и
оздравителни
мерки,
по
смисъла
на
ЗОПОЕЩ;
Брой
проведени
процедури по
ЗОП;
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Цели за 2010 г.

Методическо
подпомагане на
процедурите по
ОВОС,
ЕО,
комплексни
разрешителни,
защита от шум в
околната среда,
екологична
отговорност.

Стратегиче
ски цели

По-тясно
интегриране
на
политиката
по
околна
среда
в
политиките
за развитие
на
отраслите
на
икономиката

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Национална
стратегия за
околна среда
и
Национален
план за
действие
2000 – 2006
г.

Провеждане
на
работни
срещи
по
ОВОС, ЕО, комплексни
разрешителни, защита
от шум в околната
среда,
екологична
отговорност.

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

май (семинар с Повишен
бизнеса
по капацитет на
ЗОПОЕЩ)
компетентните
органи по
октомври
околна среда
(семинар
с
компетентните
органи
по
ЗОПОЕЩ)

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Брой
проведени
консултации с
общественостт
а;
Брой
проведени
консултации с
операторите;
Брой
изготвени
становища;
Брой
разгледани
проекти; Брой
доклади
от
посещенията;
Брой решения
във връзка с
тези
посещения;
Брой
проведени
семинари
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

април

Предотвратен
о или
прекратено
антропогенно
замърсяване

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

в страната

Създаване на
правна рамка за
прилагането на
Регламент (ЕО)
№ 1102/2008 на
Европейския
парламент и на
Съвета от 22
октомври 2008 г.
относно
забраната за
износ на метален
живак и някои
живачни
съединения и
смеси и
безопасното
съхранение на
метален живак

Подобряван
е контрола и
управлениет
о на
химичните
вещества,
предотвратя
ване на
големи
аварии

Подготовка на ЗИД на
Тригодишна
ЗООС
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Приет ЗИД на
ЗООС
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Цели за 2010 г.

Прилагане на
Регламент (ЕО)
№ 689/2008 на
Европейския
парламент и на
Съвета от 17 юни
2008 г. относно
износа и вноса
на опасни
химикали и
Регламент (ЕО)
№ 552/2009 на
Комисията от 22
юни 2009 г. за
изменение на
Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 на
Европейския
парламент и на
Съвета относно
регистрацията,
оценката,
разрешаването и
ограничаването
на химикали
(REACH) по
отношение на
приложение XVII.
Действие по
наказателна
мярка по
нарушение №
2009/2093

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Подготовка на ЗИД на
Закон за защита от
вредното въздействие
на химичните вещества
и препарати (ЗЗВВХВП)

юни

Подобряване
на
управлението
на химични
вещества

Подготовка на НИД на
Наредбата за
предотвратяване на
големи аварии с опасни
вещества

март

Недопускане
на
предприемане
на
наказателни

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Приет ЗИД на
ЗЗВВХВП

Приета НИД
на Наредбата
за
предотвратява
не на големи
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

за неизпълнение
на задълженията
за пълно
транспониране
на Директива
Севезо ІІ
(96/82/ЕС)
относно контрола
на големи аварии
с опасни химични
вещества
Прилагане на
Конвенцията за
трансграничните
ефекти на
промишлените
аварии

в програмен
формат

Приключване на
туининг проект
ФАР -преходен
финансов
инструмент на
тема „Прилагане
и налагане на
Директива

Тригодишна
Приключване на
бюджетна
дейностите по Туининг
прогноза за проект
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Индикатор за
текущо
състояние
мерки

Докладване по
Конвенцията за
трансграничните
ефекти на
промишлените аварии

Индикатор за изпълнение

януари

Изпълнение
на
задълженията
на Р.
България като
страна по
Конвенцията

юни

Повишен
капацитет на
компетентните
и контролни
органи по
контрол на
риска от
големи аварии

Индикатор за
целево
състояние
аварии с
опасни
вещества и
внасяне в МС

Изготвен
доклад за
прилагането
на
Конвенцията
за
трансгранични
те ефекти на
промишлените
аварии и
изпращане на
Секретариата
на
Конвенцията
Подписан
окончателен
доклад за
приключване
на дейностите
по Туининг
проект
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Прилагане на
Регламент
1907/2006
относно
регистрацията,
оценката,
разрешаването и
ограничаването
на химикали
(REACH)

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Актуализация на
Указания за
провеждане на
контролна дейност по
прилагането на
Регламент REACH

Издаване и/или
преразглеждане
на разрешителни
по чл. 104 от
Закона за
опазване на
околната среда

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Издаване
и/или постоянен
преразглеждане
на
разрешителни по чл.
104 ЗООС

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Актуализиране на
системата за
мониторинг на
качеството на
атмосферния въздух и
на оценката на нивата
на замърсяване в
районите за оценка и

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

юни

Повишен
капацитет на
компетентните
и контролни
органи по
химикали

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

„Севезо”

Подобряване и
развитие на
системите за
наблюдение и
програмите за
мониторинг

Усъвършенс
тване на
Национална
та система
за
мониторинг
на околната
среда

август

Редуциране на
риска от
големи аварии

Изготвяне на
предложение
за изменение
на Заповед №
РД694/09.10.2008
г. на
министъра на

Изготвени
Указания за
провеждане на
контролна
дейност по
прилагането
на Регламент
REACH,
утвърдени от
министъра на
околната
среда и водите
Брой издадени
или
преразгледани
разрешителни

Подписани
Заповеди
от
министъра на
околната
среда и водите
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

управление качеството
на атмосферен въздух
(РОУКАВ) чрез
прилагане на
изискванията на
Директива 2008/50/ЕО
за по чист въздух на
Европа по отношение
брой на пунктовете за
мониторинг и вид на
контролираните
атмосферни
замърсители

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

ОСВ и на
Заповед №
РД580/17.07.2007
г. на
министъра на
ОСВ за
районите
(агломерациит
е) за оценка и
управление
качеството на
атмосферния
въздух
пълно
съответствие
на системата
за мониторинг
на качеството
на
атмосферния
въздух с
изискванията
на
Директивите
за всеки
замърсител
съгласно
сроковете,
посочени в
нея

39

Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Развитие и изпълнение декември
на
схемите
за
мониторинг
към
Националната система
за
мониторинг
на
биологичното
разнообразие (БР)

Подобряване и
изграждане на
нови
информационни
системи и
регистри за
състоянието на
околната среда

Приключване
на декември
акредитациите
на
Регионалните
лаборатории
и
своевременно
актуализиране
на
издадените
сертификати
Тригодишна
Внедряване
в декември
бюджетна
дейността
на
прогноза за лабораториите
на
периода
ИАОС на приложен
2010-2012 г. софтуер за работа с
в програмен централизирана база
формат
данни за подсистеми –
мониторинг на почвите,
въздуха
и
радиологичен
мониторинг.

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Осигуряване
на
необходимите
данни
за
оценка
на
състоянието
за
БР
и
докладване по
Директивите
за птици и
хабитати
Гарантиране
на качеството
на
извършените
пробовземани
я
и
лабораторни
анализи
Възможност за
свързване
и
попълване на
данни от РЛ за
извършваните
анализи
директно
в
централизира
на база данни

Индикатор за
целево
състояние
Наличие
на
данни

Издадени
сертификати
от Българска
служба
за
акредитация
(БСА)

Внедрен
работещ
приложен
софтуер
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Създаване
и декември
подобряване
на
публични регистри и
интернет приложения,
предоставящи
на
обществото
улеснен
достъп до актуална
информация
за
състоянието
на
околната
среда
в
България.
Доизграждане
на април
информационна
система
към
Националната система
за
мониторинг
на
биологичното
разнообразие (НСМБР)

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Улеснен
публичен
достъп
до
актуална
информация
за
състоянието
на
околната
среда
в
България
Действаща
информацион
на система с
интернет
приложение за
улеснен
достъп
до
информация
за
БР
в
съответствие
с Закона за
биологично
разнообразие
и Наредба №2
за условията
и
реда
за
създаването и
функциониран
ето на НСМБР

Индикатор за
целево
състояние
Работещи
публични
регистри
и
интернет
приложения

Внедрена
и
функциониращ
а на всички
нива
информационн
а система
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Цели за 2010 г.

Подобряване на
контролната
дейност

Стратегиче
ски цели

Координаци
я на РИОСВ
по
прилагане и
налагане на
екологичнот
о
законодател
ство

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Подобряване
на декември
националните
инвентаризации
на
емисиите на вредни
вещества
в
атмосферния въздух и
на
емисиите
на
парникови газове, в т.ч.
изготвяне и внедряване
на
специализиран
софтуер за изчисление
на емисиите на вредни
вещества във въздуха
и преизчисляване на
емисиите от 1980 г. до
2008 г. изискванията на
Конвенцията
за
трансгранично
замърсяване
на
въздуха на далечни
разстояния (КТЗВДР) и
Рамковата конвенция
на ООН за изменение
на климата (РКОНИК)
Тригодишна
Изготвяне и приемане февруари
бюджетна
на
Указания
за
прогноза за извършване
на
периода
контролната дейност на
2010-2012 г. регионалните
в програмен инспекции по околна
формат
среда и води (РИОСВ)

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Пълно и точно
представяне
на
националните
емисии
на
вредни
вещества на
България
по
КТЗВДР
и
РКОНИК.
Повишаване
качеството и
обхвата
на
данните
от
инвентаризаци
ята на вредни
вещества във
въздуха
по
КТЗВДР
и
РКОНИК

Въвеждане на
единен
механизъм за
контрол и
постигне повисока степен
на
прозрачност и
публичност на

Индикатор за
целево
състояние
Изпълнени
изисквания на
КТЗВДР
и
РКОНИК, както
и препоръки в
доклада
на
инспектиращи
я
екип
на
Секретариата
на РКОНИК от
септември
2009 г.

Утвърдени от
министъра на
околната
среда и водите
Указания
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Цели за 2010 г.

Повишаване на
съзнанието и
културата на
обществеността
в сферата на
околната среда и
устойчивото
развитие

Стратегиче
ски цели

Осигуряване
на достъп
до
информация
, участие на
обществено
стта в
процеса на
вземане на
решения за
околната
среда и
повишаване
на
обществено
то съзнание
и култура в
сферата на

Стратегичес
ки
документ

Национална
стратегия за
околна среда
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 г.
в програмен
формат

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Осъществяване
на постоянен
информационни
програми
за
повишаване
на
екологичното съзнание
и
култура
на
различните групи от
обществеността

Очакван
резултат

дейността на
инспекциите,
както и подобра
комуникация с
конкретните
оператори за
гарантиране
опазването на
околната
среда и
защита на
здравето на
хората
Промяна в
поведението
на
общественост
та по посока
на съзнателно
опазване на
околната
среда и
природата

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

0

Осъществени
четири
информационн
и програми:
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
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

околната
среда и
устойчивото
развитие

Стратегичес
ки
документ

Дейности

Изпълнение
на
българо-фламандския
проект “Управление на
околната
среда
за
устойчив
начин
на
живот в българското
начално
общообразователно
училище”:
- превод
от
български
на
английски език на
учебно помагало за
устойчиво
обучение по околна
среда
- отпечатване
на
помагалото в тираж
800 бр.
- тестване
на
помагалото
в
четири области на
България
- разпространение
на помагалото
- работен семинар
Честване
на
международната
година на биологичното
разнообразие
чрез
различни
прояви,
насочени към ученици:
- Провеждане
на

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

февруаридекември

Разширяване
обхвата на
образованието
по околна
среда и
устойчиво
развитие

февруаридекември

Възпитание на
учениците по
посока на
съзнателно
опазване на
околната
среда и

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
Изготвено
учебно
помагало за
устойчиво
обучение за
околна среда и
прилагане в
начални
училища в
области
Благоевград,
Враца, Плевен
и Русе

Проведени
информационн
и мероприятия
Издадени
образователни
материали
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Цели за 2010 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки
документ

Дейности

-

-

-

национална научна
конференция
Национална кръгла
маса
„Биоразнообразиет
о като фактор за
икономическо
развитие”
Издаване
на
образователни
материали
Провеждане
на
изложби, конкурси,
състезания,
чествания и др.
Издаване на книгаалбум
за
биологичното
разнообразие
на
България

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

природата
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