Отчет за изпълнение на целите на Министерството на околната среда и водите за 2010 г.
Цели за 2010 г. Дейности

Ефективно
управление на
средствата за
финансиране
на дейности
по опазването
на околната
среда

Въвеждане
на
изисквания
за
икономическа
и
екологична
ефективност,
и
техническа
целесъобразност
на
проектите, които могат
да бъдат финансирани
по
Оперативна
програма
„Околна
среда 2007-2013 г.”
(ОПОС), с цел да се
гарантира
добро
управление и ефикасно
използване
на
ограничения финансов
ресурс
Въвеждане
на
нов
принцип на подбор на
проекти по ОПОС „директният”,
който
позволява
финансирането
на

Резултат

Нарастване
на
усвоените средства
за околна среда по
линия
на
международни
и
национални
финансови
източници
и
концентрация
на
целия
финансов
ресурс
за
реализиране
на
приоритетни проекти

Индикатор за изпълнение
Индикатор
за целево
състояние
/заложен в
началото
на 2010 г./
Ускорено
обявяване и
провеждане
на
процедури
за
финансиран
е
и
сключване
на договори

Този
подход Ускорено
позволява
обявяване и
непрекъснат диалог провеждане
с
всеки
един на
конкретен
процедури
бенефициент
и за

Индикатор за текущо
състояние
/отчетен в края на 2010 г./

Индикатор
за
самооценка

Ускорено
обявяване
и
провеждане на процедури за
финансиране и сключване на
договори

Ускорено
обявяване
и
провеждане на процедури за
финансиране и сключване на
договори
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приоритетни
качествени проекти

и съдействие
подготовката
проектното
предложение

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

при финансиран
на е
и
сключване
на договори

Нарастване
на
усвоените средства
за околна среда по
линия
на
международни
и
национални
финансови
източници
и
концентрация
на
целия
финансов
ресурс
за
реализиране
на
приоритетни проекти
Подобряване
и
развитие
на
инфраструктурата за
питейни и отпадъчни
води, управление и
третиране
на
отпадъците

Брой
процедури
за набиране
на проектни
предложени
я

Обявена
е
процедура
за
подготовка и изпълнение на
инвестиционни
проекти
по
Приоритетна ос 1 на ОПОС на
стойност 600 млн. лв., насочена
към 34 бенефициента с ниска
степен на проектна готовност.
През ноември 2010 г. девет
общини внесоха проектите си за
подготовка и изграждане или
реконструкция
на
пречиствателни станции, ВиК
мрежа
и
съпътстваща
инфраструктура. Това са Айтос,
Дряново, Чирпан, Елин Пелин,
Левски,
Разлог,
Смолян,
Радомир и Попово.
По Приоритетна ос 2 на ОПОС
са обявени две процедури за
изграждане
на
регионални
системи за управление на
отпадъците в региони Малко
Търново, Борово (Бяла, област
Русе), Варна, Велико Търново,
Габрово,
Добрич,
Костенец
(Самоков), Левски (Никопол),
Луковит, Панагюрище, Плевен,
Разлог, Стара Загора и Ямбол
на обща стойност над 220
милиона лева.
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Проектът за изграждане на
система от съоръжения за
третиране на битовите отпадъци
на Столична община, е в процес
на оценяване от Европейската
комисия,
след
получена
положителна
оценка
на
национално ниво.
Създадена е готовност за
отправяне на покани за всички
23 регионални депа, като са
изпратени 3 покани за директно
предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
за
изграждане
на
регионални
системи за управление на
отпадъците
на
Столична
община, регионите Ботевград и
Перник, които са изразили
проектна готовност
Два големи инфраструктурни
проекта по ОПОС бяха одобрени
от Европейската комисия и бяха
сключени
договорите
за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ – воден цикъл
на гр. Враца и воден цикъл на гр.
Габрово на обща стойност 260
млн. лв.
Първият успешно завършен
обект,
финансиран
по
програмата, който бе пуснат в
експлоатация е канализация и
канални помпени станции в гр.
Приморско. Проектът е на
стойност 21 млн. лв., от които

3

Сключване на договори Нарастване
на Брой
с бенефициенти по усвоените средства сключени
за околна среда по договори
ОПОС
линия
на
международни
и
национални
финансови

безвъзмездната
финансова
помощ е 19 млн. лв. Още три
обекта
са
пуснати
в
експлоатация
–
комплексно
пречистване на водите на гр.
Сопот, канализационна мрежа и
колекторна
система
към
съществуваща
ПСОВ
и
водоснабдителна
мрежа
–
община
Белослав;
реконструкция и модернизация
на
водоснабдителна
и
канализационна
мрежа
–
община Благоевград.
По Приоритетна ос 3 на ОПОС е
обявена
процедура
BG161PO005/10/3.0/2/20
"Дейности
за
опазване
и
възстановяване на биологичното
разнообразие
в
Република
България"
за
конкурентен
подбор на проекти с определен
срок за представяне на проектни
предложения – 21 февруари
2011 г. Общият размер на
безвъзмездната
финансова
помощ,
която
ще
бъде
предоставена по процедурата е
34 281 147 лева.
Към
декември
2010
г.
сключените
договори
за
безвъзмездна финансова помощ
възлизат на над 963 млн. лв.
Плащанията
по
сключените
договори за периода 2007 –
декември 2010 г. са в размер на
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източници
и
концентрация
на
целия
финансов
ресурс
за
реализиране
на
приоритетни проекти
Подобряване
и
развитие
на
инфраструктурата за
питейни и отпадъчни
води, управление и
третиране
на
отпадъци и опазване
и възстановяване на
биологичното
разнообразие

над 243 млн. лв., или 6,91 % от
ресурса на програмата.
По приоритетна ос 1: изпълняват
се 166 договора и 1 заповед на
министъра на околната среда и
водите за предоставяне на БФП
на обща стойност 857 589 229,98
лв.
По приоритетна ос 2: изпълняват
се 32 договора за безвъзмездна
финансова помощ на обща
стойност 33 721 350, 80 лв.
По приоритетна ос 3: изпълняват
се 15 договора и 12 заповеди на
министъра на околната среда и
водите на обща стойност 55 451
586,75 лв.
Увеличен бе размерът на
авансовите
плащания
по
проекти,
финансирани
по
Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.” до 20 % за
проекти на стойност над 1 млн.
лева.
Предложена и одобрена от
Комитета за наблюдение на
ОПОС
беше
промяна
на
условията за финансиране на
системите
за
събиране
и
транспортиране на отпадъци.
Финансираните дейности се
разширяват с включването на
закупуване
на
съдове
за
разделно събиране на отпадъци
и на автомобили за тяхното
транспортиране.
Това
ще
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Създаване на Работна
група за разработване
на
оперативна
програма
за
новия
програмен период и
провеждане
на
заседания
Организиране
на
обучения
за
бенефициенти
по
приоритетни оси 1, 2 и 3
Организиране
на
обучения на дирекция
„КПОС” – Управляващ
орган
на
ОПОС,
дирекция
„ФЕСОС”–
Междинно звено по
ОПОС
и
дирекция
„Вътрешен
одит”,
в
качеството
им
на
бенефициенти
по
приоритетна
ос
4
„Техническа помощ” на

Изготвяне
на
финансова рамка за
финансиране
на
проекти
със
средства
от
Кохезионния
и
Структурните
фондове на ЕС за
периода 2014-2020 г.
Повишаване
на
административния
капацитет
на
бенефициентите на
ОПОС,
Повишаване
на
административния
капацитет
на
структурите,
извършващи
дейности по ОПОС

Брой
заседания
на
работната
група

подпомогне изграждането на
действащи регионални системи
за управление на отпадъците и
ще се даде възможност на
общините
да
освободят
финансов ресурс за прилагане
на т.нар. "меки мерки" (напр.
въвеждане на диференцирана
"такса смет" от общинските
съвети).
-

6 обучения 12 обучения за бенефициентите
в страната
със сключени договори по
програмата
и
потенциални
кандидати
6 обучения 6 обучения
в страната
в страната
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ОПОС

Ускоряване
изпълнението
на
проектите по програма
ИСПА,
посредством
активно сътрудничество
с
общините,
консултантите
и
строителния надзор по
ИСПА договорите, с
оглед
строителните
работи
да
бъдат
приключени
във
възможно
най-кратки
срокове

Нарастване
на
усвоените средства
за околна среда по
линия
на
международни
и
национални
финансови
източници
и
концентрация
на
целия
финансов
ресурс
за
реализиране
на
приоритетни проекти
Подобряване
и
развитие
на
инфраструктурата за
питейни и отпадъчни
води, управление и
третиране
на
отпадъците

Към 31 декември 2010 г. по
програма ИСПА / КФ Регламент
1164/94 са изплатени 990 млн.
лв. или
1,062 млрд. лв. с
допълнителното
национално
финансиране.
В
процентно
изражение усвоените средства
спрямо подписаните договори
към 31.12.2010г. възлизат на 63
% (а от бюджета по Финансови
Меморандуми – 68 %) , докато
през юли 2009 г. са били
разплатени само 37 % от
договорираните
към
този
момент
средства
(което
възлизаше на 35 % от бюджета
по Финансови Меморандуми).
Въведени са в експлоатация
следните обекти, изградени със
средства по програма ИСПА:
ПСОВ
Кюстендил;
рехабилитация на ВиК мрежата
на гр. Кюстендил, гр. Варна и три
участъка от ВиК мрежата на
Горна
Оряховица;
ПСОВ
Попово, ПСОВ Ловеч, ПСОВ
Балчик,
продължава
изпълнението на проекти за
интегрирано
управление
на
водите в общините София,
Сливен, Смолян, Варна, Балчик,
Шумен,
Търговище,
Горна
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Пренасочване на
средствата от
държавния бюджет и
Предприятието за
управление на
дейности по опазване
на околната среда към
приоритетни
инфраструктурни
обекти в секторите
„Води” и „Отпадъци”.

Нарастване
на
усвоените средства
за околна среда по
линия
на
международни
и
национални
финансови
източници
и
концентрация
на
целия
финансов
ресурс
за
реализиране
на
приоритетни проекти
Подобряване
и
развитие
на
инфраструктурата за
питейни и отпадъчни
води, управление и
третиране
на
отпадъците

Оряховица
В процес на изграждане със
средства по програма ИСПА е
Сероочистваща инсталация в
ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД
Преустановена е практиката на
финансиране на неприоритетни
обекти
за
управление
на
отпадъците и е осигурено
финансиране
от
държавния
бюджет за приоритетни обекти в
размер на 40 млн. лв. за 2010 г.,
по-големите
от
които
са:
регионално депо за неопасни
битови отпадъци, гр. Шумен;
реконструкция и модернизация
на регионално депо - Смолян;
изграждане на клетка към
регионално депо за твърди
битови отпадъци на общини
Враца и Мездра; реконструкция,
модернизация и разширение на
депо за неопасни отпадъци –
община
Гоце
Делчев;
разширение на депо за неопасни
отпадъци на общините Доспат,
Девин, Борино и Сатовча
Осигурено
е
необходимото
финансиране, с ПМС № 209 от
20.08.2009 г., за изграждането
на регионални системи за
управление
на
битовите
отпадъци,
на
регионалните
съоръжения за предварително
третиране на битовите отпадъци
и за закриването на общински
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депа за битови отпадъци. В
рамките на финансирането за
2010 г. средства се насочват за
рекултивация на общинските
депа в Алфатар, Кайнарджа,
Кресна,
Бойчиновци,
Сливо
поле, Ситово, Вълчедръм и
Иваново на обща стойност 2
млн. лв.
През ноември 2010 г. стартира
изграждането на регионални
депа за неопасни и инертни
отпадъци
за
общините
Костинброд, Своге, Сливница,
Божурище, Годеч и Драгоман.
Само за 2010 г. и 2011 г.,
предвидените
средства
от
бюджета за инфраструктурни
проекти, свързани с битови
отпадъци, са на стойност 83
млн. лв. За сравнение за
периода 2005 - 2009 г. /т. е. за
петгодишен период/ от всички
национални
източници
в
България са отделени само 47
млн. лв.
Осигурено е финансиране от
държавния
бюджет
за
приоритетни обекти в сектор
„Води”, по-големите от които са:
ГПСОВ – Козлодуй и Велики
Преслав; ГПСОВ с довеждащ
колектор – Карлово.
В резултат на предприети
спешни действия от МОСВ, със
заем от държавния бюджет, чрез
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Борба
с
изменението
на
климата,
намаляване и
предотвратяв
ане
на
неблагоприят
ното
въздействие,
предизвикано
от
климатичните
промени,
върху
човешкото
здраве,
екосистемите

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”

Изграждане
на
политическа рамка
за ограничаване на
емисиите
на
парникови газове и
насърчаване
на
ниско-въглеродните
технологии,
суровини и горива

ПУДООС, на общините са
преведени допълнително 20
млн. лв. за разплащане на
договори,
сключени
от
предходното правителство за
изграждането
на
малки
и
неприоритетни обекти, с което
министерството се разплати в
значителна
степен
със
строителните
фирми
–
изпълнители.
Преустанови се разпиляването
на средства от Предприятието
за управление на дейностите по
опазване на околната среда
(ПУДООС) и държавния бюджет
за икономически неефективни и
национално
неприоритетни
екологични обекти.
Приемане
Норвежкото
правителство
на плана с
удължи срока за изпълнение на
Решение на проекта за изработването на
МС
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 най-интензивната
работа по съставянето на
документа да се изпълни през
първата половина на 2011 г., а
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през
останалата
част
от
годината
да
се
проведе
обществено
обсъждане
и
съгласуване на документа с
правителствените институции.

и
националното

стопанство

Включване на България
в Европейската схема
за търговия с емисии на
парникови газове

Успешно участие на
страната
в
международната
търговия с емисии
на парникови газове
и генериране на
приходи
от
продажбата
на
свободни емисии.
Изчисляване
и
разпределяне
на
квоти от резерва на
Националния план
за разпределение на
квоти
(НПРК)
на
нови участници в
схемата

Включване
на
нови
участници в
схемата за
търговия с
емисии

Одобрен от Европейската
комисия Националния план за
разпределение на квоти за
търговия с емисии на парникови
газове за периода 2008 – 2012 г.
В него са включени 132
инсталации, които попадат в
обхвата на Схемата.
Участието на България и
включването на нови участници
в схемата за търговия с емисии
ще бъде възможно след
възстановяването на
акредитацията на ИАОС за
извършване на инвентаризация
на емисиите на парникови
газове. Предвид положителната
оценка във финалният доклад от
проведената в началото на
октомври 2010 г. техническа
проверка от екип експерти на
Секретариата на Рамковата
конвенция на ООН за изменение
на климата, се очаква
акредитацията да бъде
възстановена в началото на
2011 г.
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Включване на
авиационните дейности
в схемата на
Общността за търговия
с квоти за емисии на
парникови газове

Успешно участие на Действаща
Приет ЗИД на Закона за
страната
в наредба и опазване на околната среда
международната
методика
търговия с емисии
на парникови газове
и генериране на
приходи
от
продажбата
на
свободни емисии

Подобряване на
административното
управление, текущото
поддържане и
осигуряване на
ефективно
функциониране на
Националния регистър
за отчитане на
издаването,
притежаването,
предаването,
прехвърлянето и
отмяната на квоти за
емисии на парникови
газове
Усъвършенстване на
инвентаризацията на
емисиите на парникови
газове

Успешно участие на
страната в
международната
търговия с емисии
на парникови газове
и генериране на
приходи от
продажбата на
свободни емисии

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

Успешно участие на
страната в
международната
търговия с емисии
на парникови газове
и генериране на
приходи от
продажбата на
свободни емисии

Приета Наредба за реда и
начина за организиране на
националните инвентаризации
на вредни вещества и парникови
газове в атмосферата.
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Създаване на
Национална схема за
зелени инвестиции

Успешно участие на
страната в
международната
търговия с емисии
на парникови газове
и генериране на
приходи от
продажбата на
свободни емисии.

Приемане
на ЗИД на
ЗОСС
от
Народното
събрание
(НС)
и
приемане
на
подзаконов
ата
нормативна
база

С приет ЗИД на Закона за
опазване на околната среда е
създадена нормативната рамка
за участие на България в
междуправителствената
търговия на свободно
количество Предписани
емисионни единици (ПЕЕ) . 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.
Приходите от продажба на ПЕЕ
се използват за финансиране на
национални проекти за
намаляване на емисиите на
парникови газове.
Приета е Наредба за
устройството и дейността на
Националния доверителен eкофонд (НДЕФ), която включва
администрирането на
Националната схема за зелени
инвестиции в дейността на
НДЕФ и разписва структурата,
функциите, реда и начина на
работа на фонда. НДЕФ ще
сключва договори и контролира
процеса на изпълнение на
проектите за намаляване на
емисиите на парникови газове в
България.
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Опазване и
подобряване
състоянието
на
водните
ресурси

Подновяване на
дейността на
механизма „Съвместно
изпълнение”

Успешно участие на
страната в търговия
с емисии,
редуцирани в
следствие на
изпълнението на
проекти за
намаляване на
емисиите на
парникови газове.
Проектите,
изпълнявани в
България се
финансират от
чужди инвеститори,
които получават
единиците намалени
емисии, в следствие
на проекта.

Разработване на
Национална стратегия
за управление и
развитие на водния
сектор

Създаване
на
оптимален модел за
управление
на
сектора
по
отношение
на
собствеността
и
управление
на

Одобрена
от
министъра
на околната
среда
и
водите
процедура
по
прилагане
на
механизма

Прекратена бе практиката за
мълчалив / необоснован отказ за
Писма
за
одобрение.
Издаването
на
Писмо
за
одобрение
позволява
на
проектите
да
осъществят
търговията с намалени емисии в
следствие на проекта. Одобрени
са
шест
неоснователно
забавени проекта.
Инструкцията за одобрение на
проекти
„Съвместно
изпълнение” по Процедура 1 на
механизма
„Съвместно
изпълнение” бе утвърдена от
Министърът на околната среда и
водите през месец април 2010 г.
Процедура 1 за одобрение на
проекти облекчава финансово
процедурата за верифициране
на редуцираните от проектите
емисии.
Прехвърлени са успешно всички
верифицирани
единици
редуцирани емисии, генерирани
от проектите в периода от 2005
до 2009 г. Общото количество
прехвърлени
единици
редуцирани емисии са 3 092 558
Със Заповед на министъра на
околната среда и водите № РД846/24.09.2010 е създадена
Комисия по приемане
изпълнението на договор за
подготовка на Национална
стратегия и план за действие за
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Облекчаване на
регулаторни режими в
сектор „Води”

водната
инфраструктура,
възможностите
за
финансиране.
Със
стратегията
ще
бъдат
заложени
принципите
на
открита
и
предсказуема
политика
за
управление
на
водите,
тяхното
рационално
използване
и
справедливото
им
разпределение
за
населението,
икономиката
и
екосистемите, както
и
опазването
и
възстановяването на
количеството
и
качеството
на
водните ресурси
Осигуряване
на
добро състояние на
повърхностните
и
подземните
води,
като същевременно
се
намалява
административната
тежест за бизнеса по
отношение
на
използването
на
водните ресурси и се
повишава

управление и развитие на
водния сектор.
Изпълнителят изготви и предаде
в срок Встъпителен доклад,
който беше разгледан и приет от
Комисията, след внасяне на
корекции и допълнения.

Разработва
не на
унифициран
и форми за
заявленият
а за
издаване на
разрешител
ни, за
разрешител
ните и за
регистрите

С изменението на Закона за
водите се намаляват случаите,
в които се изисква издаване на
разрешителни за ползване на
водни обекти. В случаите на
ползване на водни обекти за
изграждане или реконструкция
на съоръжения които пресичат,
но не оказват въздействие върху
водните обекти, на поддържане
проводимостта на речните
легла, на отдих и воден спорт,
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прозрачността
процедурите

Децентрализация на
регулаторни режими в
сектор „Води”

на

Създаване
на
необходимата
бизнес
среда
за
лоялна конкуренция,
равнопоставеност и
ефективно
прилагане
на
законодателството в
областта
на
управлението
и
ползването
на
водите, посредством
подобряване
на
административното
обслужване

изграждане на съоръжения за
мониторинг – разрешителният
режим се заменя с писмено
уведомяване на компетентните
органи. Дефинира се една
процедура, в рамките на която
се издава разрешителното за
водовземане от подземни води и
разрешителното за отвеждане
на зъмърсители в подземните
води (чрез нови или чрез
съществуващи съоръжения)
Съгласно приетия ЗИД на
Закона за водите министърът на
околната среда и водите издава
разрешителни само за
комплексните и значими
язовири. Във всички останали
случаи на водовземане и
ползване на водни обекти,
разрешителни се издават от
директорите на четирите
басейнови дирекции, с
изключение на случаите на
водовземане и ползване на
водите на общинските язовири и
случаите на ползване на воден
обект за изземване на наносни
отложения от река Дунав. За
първи път се създава
възможност общините да
управляват някои от находищата
на минерални води,
изключителна държавна
собственост по тяхно искане
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Ускоряване на
административни
процедури в сектор
„Води”

Осигуряване на пълна
прозрачност на
административните
режими в сектор „Води”

Създаване
на
необходимата
бизнес
среда
за
лоялна конкуренция,
равнопоставеност и
ефективно
прилагане
на
законодателството в
областта
на
управлението
и
ползването
на
водите, посредством
подобряване
на
административното
обслужване
Създаване
на
необходимата
бизнес
среда
за
лоялна конкуренция,
равнопоставеност и
ефективно
прилагане
на
законодателството в
областта
на
управлението
и
ползването
на
водите, посредством
подобряване
на
качеството
и
достъпността
на
административното
обслужване

Съкратени са сроковете,
предвидени в Закона за водите,
в които административният
орган следва да се произнесе по
подаденото заявление за
издаване на разрешително

Наличие на
актуални
регистри на
интернет
страниците
на БД и
МОСВ

В интернет страницата на МОСВ
се
публикува
актуална
информация,
свързана
с
интегрираното управление на
водите на национално ниво и
издаването на разрешителни
Разработва се информационна
система
за
регистриране,
мониторинг
и
контрол
на
разрешителните за използване
на
водите,
включително
разрешителните за комплексно
предотвратяване и контрол на
замърсяването и таксите за
ползване
на
воден
обект,
водовземане и заустване
Създава се обобщен регистър
на разрешителните, издадени от
директорите на басейновите
дирекции по реда на Закона за
водите. Регистърът ще бъде
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публикуван и на интернет
страницата
на
МОСВ
за
осигуряване на публичност на
административната дейност по
издадените разрешителни
Прецизиране
и Подобряване
на Установени Изготвен е проект на Правилник
оптимизация
на мониторинга
на правила и за дейността, организацията на
структурата,
водите, контролната процедури
работа
и
състава
на
организацията
на дейност
и
басейновите дирекции. Изготвят
работа и числеността административното
Разработен се унифицирани форми за
на административните обслужване
и
планиране
и
отчет
за
звена в басейновите
унифициран извършената
контролна
дирекции (БД), и ясно
и форми за дейност.
разграничаване
на
планиране и
функции между ИАОС,
отчет
за За подобряване дейността по
РИОСВ и БД.
извършенат управление
на
водите
на
Установяване
на
а контролна басейново ниво и установяване
ефективна координация
дейност
на ефективна координация и
и контрол на дейността
контрол на дейността на БД, в
на БД.
Извършени дирекция
„Управление
на
проверки
водите” към МОСВ се създаде
отдел „Координация и контрол”.
За отчетния период БД са
извършили над 2500 контролни
проверки и са направили 1728
предписания. За констатирани
нарушения са съставени 194
акта
за
установяване
на
административно
нарушение,
като по тях са издадени 89
наказателни постановления на
обща стойност 87 800 лв.
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Провеждане
на
съвместни проверки на
МОСВ
и
МРРБ,
обхващащи всички 53
комплексни и значими
язовири, включени в
Приложение №1 към
Закона за водите

Подобряване
на
качеството
на
питейната вода и
недопускане
на
кризи с питейното
водоснабдяване на
населението

Изготвяне
на Подобряване
нормативна база за състоянието
опазване на морската морската среда
среда

на
на

Проверките са инициирани с цел
подобряване
качеството
на
водите на комплексните и
значими язовири и ликвидиране
на
замърсяването
с
непречистени води, както и с
оглед
предотвратяване
на
последствията от извършени
незаконни строежи, строежи с
нарушения и незаконосъобразно
ползване на строежи в близост
до комплексните и значими
язовири.
След извършена проверка от БД
Пловдив и РИОСВ Смолян са
предприети
действия
за
възстановяване и рекултивиране
на засегнатите терени в района
на река Въча, след яз. „Цанков
камък” и в опашката на язовира,
с цел да не се създават
предпоставки за заблатяване и
замърсяване на района около
входа
на
гр.
Девин
от
строителни и битови отпадъци
Разработен
и
приет
от
Народното събрание e ЗИД на
Закона за водите. Приета е
Наредба
за
опазване
на
околната среда в морските води,
която транспонира Директива
2008/56/ЕО за създаване на
рамка за действие на ЕС в
областта на политиката за
морска среда. С наредбата се
определят редът и начинът за
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Изготвяне
на
нормативна база за
управлението на риска
от наводнения

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

Намаляване
на
рискът
от
неблагоприятните
последици
за
човешкото здраве и
живот, околна среда,
културно
наследство,
стопанска дейност и
инфраструктура,
свързани
с
наводненията
Приети
нормативни
актове

постигане и поддържане на
добро състояние на морската
околна среда на Черно море
чрез изпълнение на Морска
стратегия
на
Република
България и програма от мерки
към нея. Морската стратегия на
Република България следва да
се изготви в срок до 01.01.2015 г.
В изпълнение на Директива
2007/60/ЕО относно оценката и
управлението на риска от
наводнения
е
подготвено
задание и проведена процедура
за възлагане по реда на Закона
за обществените поръчки на
изготвяне на Методика за оценка
на риска от наводнения, която
включва
и
методика
за
предварителна оценка на риска
от наводнения, съгласно ЗИД на
Закона за водите.
Приет Закон
Закон за изменение и
допълнение на Закона за водите
(ЗВ).
Наредба за зоните за защита на
водите, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване
и на минералните води – ще се
разработи и приеме през 2011 г.
Изменение и допълнение на
Наредба № 13 за
характеризиране на
повърхностните водни тела – ще
се разработи и приеме през
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2011 г.
Наредба за ползването на
повърхностните води – ще се
разработи и приеме през 2011 г.
Приета Наредба за стандарти за
качество на околната среда за
приоритетни вещества и някои
други замърсители. С
Наредбата се въвеждат
изискванията на Директива
2008/105/ЕО за определяне на
стандарти за качество на
околната среда в областта на
политиката на водите с оглед
постигане на добро химическо
състояние на повърхностните
води.
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване
на подземните води – ще
разработи и приеме през 2011 г.
Разработва се Наредба за
технически спецификации за
химически анализ и мониторинг
на състоянието на водите,
транспонираща Директива
2009/90/ЕО
Тарифа за таксите за
водовземане, ползване на воден
обект и замърсяване – ще се
разработи и приеме през 2011 г.
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Устойчиво
Усъвършенстване,
управление на облекчаване и
отпадъците
осигуряване на
прозрачност на
административни
процедури и
регулаторни режими в
сектор „Отпадъци”

Подобряване на
организацията на
дейностите по
разделяне,
временно
съхранение,
събиране и
транспортиране на
отпадъците

Приет ЗИД
на Закона
за
управление
на
отпадъците
Издадени
разрешения
Създадени
регистри

Премахнат е разрешителният
режим за опасните отпадъци и
регистрационният
режим
за
неопасните
отпадъци
за
извършване на дейностите по
събиране
и
временно
съхраняване на отпадъци на
мястото на образуване.
Премахнат
е
режимът
по
издаване
на
санитарно
удостоверение за дейности с
опасни отпадъци за лицата,
които не извършват дейности с
опасни отпадъци от хуманната
медицина, или свързана с тях
изследователска дейност от
министъра на здравеопазването
или
от
съответната
регионалната
инспекция
за
опазване
и
контрол
на
общественото здраве (РИОКОЗ)
Преобразуван е разрешителният
режим
за
дейностите
по
транспортиране
на
опасни
отпадъци
в
регистрационен
режим.
Със съдействието на МВР са
извършени проверки на обекти
за търговия с вторични суровини
– закрити са незаконни пунктове
за черни и цветни метали за
изкупуване
на
вторични
суровини и са образувани
досъдебни производства, а за
някои пунктове са наложени
предписания.
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Намален е административният
срок
за
утвърждаване,
с
мотивирано
решение,
или
връщане
със
задължителни
предписания на представените
проекти
на
програми
за
управление на дейностите по
отпадъците.
Издадени са 6 разрешения за
дейности с отпадъци по чл. 37 от
Закона
за
управление
на
отпадъците.
Издадени са 22 разрешения на
организации
по
оползотворяване.
Въвеждане на нови
критерии за по-добър
контрол върху работата
на организациите по
оползотворяване на
масово разпространени
отпадъци (МРО) и
специфични потоци
отпадъци

Намаляване на
административната
тежест върху
лицата, които пускат
на пазара МРО, и
осигуряване на
публичен достъп до
информация за
дейности по
управлението им.
Подобряване
на
организацията
на
дейностите
по
разделяне,
временно
съхранение,
събиране
и
транспортиране на
специфични потоци
отпадъци

Постановле
ние на
Министерск
ия съвет
Приети
подзаконов
и
нормативни
актове

Разработва
се
проект
на
постановление за изменение и
допълнение
на
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 транспортиране на
отпадъци от електрическо и
електронно
оборудване
и
Наредба за изискванията за
реда
и
начина
за
инвентаризация на оборудване,
съдържащо
полихлорирани
бифенили,
маркирането
и
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почистването му, както и за
третирането и транспортирането
на
отпадъци,
съдържащи
полихлорирани
бифенили,
Наредба за реда и начина за
оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчни
води чрез употребата им в
земеделието.
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.
Приета
е
Наредба
за
изискванията за третиране на
излезли от употреба гуми.
Предвижда се разработване на
проект
на
Наредба
за
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Ограничаване
и спиране на
загубата на
биологично

Усъвършенстване на
законодателната рамка
за управление на
битовите отпадъци на
регионален принцип,
което е едно от
условията на ЕС за
управление на битови
отпадъци

Увеличаване на
инвестициите в
сектора и прилагане
на принципите
“отговорност на
производителя” и
“замърсителят
плаща” при
интегрирано
управление на
отпадъците

Издаване
на Наредба
от
министъра
на околната
среда и
водите

Разработване на
стратегическа рамка за
управление на
отпадъците

Развитие на
устойчиви системи
за управление на
специфични потоци
отпадъци

Утвърждава
не на два
стратегичес
ки
документа
от
министъра
на околната
среда и
водите

Обявяване на защитени Обезпечаване на
зони
ефективна защита
на природни
местообитания и

управление
на
строителни
отпадъци
и
отпадъци
от
разрушаване на сгради през
2011 г.
С приет ЗИД на Закона за
управление на отпадъците се
предвиждат
финансови
инструменти,
които
да
стимулират изграждането на
регионални
системи
за
третиране на отпадъците в
дългосрочен план.
Разработена е и предстои
приемане
на
Наредба
за
изменение и допълнение на
Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за
условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на
депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване
и обезвреждане на отпадъци.
Разработен е Национален
стратегически план за
управление на отпадъците от
строителство и разрушаване на
територията на Р България за
периода 2011 – 2020 г.
Утвърден е Национален
стратегически план за поетапно
намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци.

Брой
обявени
защитени
зони
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разнообразие

видове с европейско
и национално
значение в
Националната
екологична мрежа
(защитени територии
и защитени зони по
Натура 2000) и извън
нея

Изготвяне на планове
за управление на
защитени зони

Брой
планове за
управление

Картиране на природни
местообитания

Брой
картирани
природни
местообитан
ия
Брой
картирани
местообитан
ия на видове
Обявени
нови и
разширени
защитени
територии

Картиране на
местообитания на
видове
Развитие на
мрежата от
защитени
територии

Обявяване на нови и
разширение на
съществуващи
защитени територии
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Поетапно
актуализиране на
площи на защитени
територии в резултата
на по – точни
замервания

Брой
актуализиран
и площи на
защитени
територии в
резултат на
по-точни
замервания

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

Брой
отразени
защитени
територии в
кадастрална
карта или
Карта на
възстановен
ата
собственост

Поетапно издаване на
актове за изключително
държавна собственост
на
резервати
и
поддържани резервати

Брой
издадени
актове
за
изключителн
о държавна
собственост

Поетапно разработване
и приемане на планове
за
управление
на
защитени територии

Брой
разработени
планове за
управление
на защитени
територии
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Усъвършенств
ане на
нормативната
база за
опазване на
биологичното
разнообразие

ЗИД на Закон за
защитените територии

1 бр.
законопроект

ЗИД на Закона за
биологичното
разнообразие

1 бр.
законопроект

Успешно
прилагане на
законодателств
ото по генно
модифицирани
организми
(ГМО) във
връзка с
контрола върху
освобождаване
то на ГМО в
околната среда

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

Действащ
орган по
контрола
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Намаляване на
вредните
емисии в
атмосферата

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

Брой
населени
места, с
концентрац
ии,
отговарящи
на нормите

Брой
населени
места, с
концентраци
и,
отговарящи
на нормите
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Изпълнение на
Националната
програма за
намаляване на общите
годишни емисии на
серен диоксид, азотни
оксиди, летливи
органични съединения
и амоняк в
атмосферния въздух

Усъвършенстване на
нормативната уредба

Усъвършенств
ане на
нормативната
уредба за
опазване на
земните недра

Постигане
към 2010 г./
2015 г. на
общите
годишни
емисии
на
посочените
замърсители
и
поддържанет
о
им
в
последствие
Брой
разработен
и
нормативни
актове

Брой
разработени
нормативни
актове

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

Приемане на
наредбата от
МС

Наредба за изготвянето
и воденето на
Националния баланс на
запасите, Регистъра на
откритията и
Специализираната
карта на находищата на

Приемане на
наредбата от
МС

Приемане на
наредбата от
МС
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подземни богатства

Наредба за
изискванията към
обхвата и
съдържанието на
проектите по чл. 83 и 84
от ЗПБ и условията и
реда за съгласуването
им
Разработване
Анализ на
на политиката
необходимостта от
по
изменение на Закона за
предотвратява отговорността за
не и контрол на предотвратяване и
замърсяването отстраняване на
чрез приемане екологични щети
на ново
(ЗОПОЕЩ)
законодателств Разработване на проект
о
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

Приемане на
наредбата от
МС

1
Изготвен
доклад
относно
необходимос
тта от
изменение
на ЗОПОЕЩ.
1
Издаден
нормативен
документ

1
Издаден
нормативен
документ
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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
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.)

1
Издаден
нормативен
документ

Изготвена
методика

1
Изготвена
методика

1
Издаден
нормативен
документ
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Прилагане на
процедурите
по Оценка на
въздействието
върху околната
среда (ОВОС),
екологична
оценка (ЕО) и
комплексни
разрешителни

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

Издаване на решения
за
преценяване
необходимостта
от
ОВОС

1
Издаден
нормативен
документ

Брой
издадени
решения по
ОВОС
Брой
на
издадени
решения за
преценяване
на
необходимос
тта
от
извършване
на ОВОС

постоянен

постоянен
постоянен
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постоянен

постоянен
Изменения/
актуализирания
комплексни
разрешителни
Прилагане на
процедурите
по
предотвратява
не
и
отстраняване
на екологични
щети

на

Определяне
на
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
върху дейността на
операторите

Брой
изменени/акт
уализирани
комплексни
разрешителн
и
Брой
издадени
заповеди за
прилагане на
превантивни/
оздравителн
и мерки;
Брой
разгледани
заявления от
заинтересува
ни
лица/
подадени
информации
от оператори
за
предприеман
е
на
действия от
компетентни
я орган;
Брой
отменени
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Приемане на решения
за
одобрение
на
проекти и контрол на
изпълнението
на
дейностите
по
одобрените проекти от
програмите
за
отстраняване
на
минали
екологични
щети

заповеди за
прилагане на
превантивни/
оздравителн
и мерки;
Брой
обжалвани
заповеди за
прилагане на
превантивни/
оздравителн
и мерки;
Брой
изпълнени
заповеди за
прилагане на
превантивни/
оздравителн
и мерки;
%
Възстановен
и средства;
Брой
извършени
проверки;
Брой дадени
предписания
от
компетентни
я орган;
Брой
изпълнени
предписания
от
компетентни
я орган;
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Брой
наложени
принудителн
и
администрат
ивни мерки;
Брой случаи
на
констатирано
неизпълнени
е/частично
изпълнение
на
задълженият
а
на
операторите,
свързани
с
определянет
о
и
прилагането
на
превантивни
и
оздравителн
и мерки, по
смисъла на
ЗОПОЕЩ;
Брой
проведени
процедури по
ЗОП;
Брой
проведени
консултации
с
общественос
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тта;
Брой
проведени
консултации
с
операторите;

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

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

Брой
изготвени
становища;
Брой
разгледани
проекти;
Брой
доклади
от
посещенията
;
Брой
решения във
връзка с тези
посещения;
Брой
проведени
семинари
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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
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

Подготовка на ЗИД на
ЗООС

Подготовка
на ЗИД на
ЗООС и
внасяне в
МС

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

Подготовка
на ЗИД на
ЗЗВВХВП и
внасяне в
МС
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Комисията от
22 юни 2009 г.
за изменение
на Регламент
(ЕО) №
1907/2006 на
Европейския
парламент и на
Съвета
относно
регистрацията,
оценката,
разрешаването
и
ограничаванет
о на химикали
(REACH) по
отношение на
приложение
XVII.
Действие по
наказателна
мярка по
нарушение №
2009/2093
за
неизпълнение
на
задълженията
за пълно
транспониране
на Директива
Севезо ІІ
(96/82/ЕС)
относно
контрола на

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

Подготовка
на НИД на
Наредбата
за
предотвратя
ване на
големи
аварии с
опасни
вещества и
внасяне в
МС
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големи аварии
с опасни
химични
вещества
Прилагане на
Конвенцията за
трансграничнит
е ефекти на
промишлените
аварии

Приключване
на туининг
проект ФАР преходен
финансов
инструмент на
тема
„Прилагане и
налагане на
Директива
„Севезо”
Прилагане на
Регламент
1907/2006
относно
регистрацията,

Докладване по
Конвенцията за
трансграничните
ефекти на
промишлените аварии

Приключване на
дейностите по Туининг
проект

Актуализация на
Указания за
провеждане на
контролна дейност по
прилагането на

Изготвяне на
доклад за
прилагането
на
Конвенцията
за
трансграничн
ите ефекти
на
промишлени
те аварии и
изпращане
на
Секретариат
а на
Конвенцията
Подписан
окончателен
доклад за
приключване
на
дейностите
по Туининг
проект

Изготвяне на
Указания за
провеждане
на контролна
дейност по
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оценката,
разрешаването
и
ограничаванет
о на химикали
(REACH)

Регламент REACH

Издаване и/или
преразглеждан
е на
разрешителни
по чл. 104 от
Закона за
опазване на
околната среда
Подобряване и
развитие на
системите за
наблюдение и
програмите за
мониторинг

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

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

прилагането
на Регламент
REACH,
утвърдени от
министъра
на околната
среда и
водите
Брой
издадени
или
преразгледа
ни
разрешителн
и
Подписани
Заповеди от
министъра
на околната
среда
и
водите
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замърсители

Развитие и изпълнение
на
схемите
за
мониторинг
към
Националната система
за
мониторинг
на
биологичното
разнообразие (БР)
Приключване
на
акредитациите
на
Регионалните
лаборатории
и
своевременно
актуализиране
на
издадените
сертификати
Подобряване и Внедряване
в
изграждане на дейността
на
нови
лабораториите
на
информационн ИАОС на приложен
и системи и
софтуер за работа с
регистри за
централизирана
база
състоянието на данни за подсистеми –
околната среда мониторинг на почвите,
въздуха и радиологичен
мониторинг.
Създаване
и
подобряване
на
публични регистри и
интернет приложения,
предоставящи
на
обществото
улеснен

Наличие
данни

на

Издадени
сертификати
от Българска
служба
за
акредитация
(БСА)
Внедрен
работещ
приложен
софтуер

и

Работещи
публични
регистри
и
интернет
приложения
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достъп до актуална
информация
за
състоянието
на
околната
среда
в
България.
Доизграждане
на
информационна
система
към
Националната система
за
мониторинг
на
биологичното
разнообразие (НСМБР)
Подобряване
на
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)

Внедрена и
функционира
ща на всички
нива
информацио
нна система
Изпълнение
на
изискванията
на КТЗВДР и
РКОНИК,
както
и
препоръките
в доклада на
инспектиращ
ия екип на
Секретариат
а на РКОНИК
от септември
2009 г.
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Подобряване
на контролната
дейност

Изготвяне и приемане
на
Указания
за
извършване
на
контролната дейност на
регионалните
инспекции по околна
среда и води (РИОСВ)
Повишаване на Осъществяване
на
съзнанието и
информационни
културата на
програми
за
общественостт повишаване
на
а в сферата на екологичното съзнание
околната среда и
култура
на
и устойчивото
различните групи от
развитие
обществеността

Изпълнение
на
българо-фламандския
проект “Управление на
околната
среда
за
устойчив
начин
на
живот в българското
начално
общообразователно

Утвърдени от
министъра на
околната
среда и
водите
Указания
0

4
осъществени
информацио
нни
програми:
Международ
ен 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

Необходимост
от
допълнителни
учебни
помагала за
обучение за
околна среда

Изготвено
учебно
помагало за
устойчиво
обучение за
околна среда
и прилагане
в начални
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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
национална научна
конференция
- Национална кръгла
маса
„Биоразнообразието
като
фактор
за
икономическо
развитие”
- Издаване
на
образователни
материали
- Провеждане
на

училища в
четири
области на
България –
Благоевградс
ка,
Врачанска,
Плевенска и
Русенска

Проведени
информацио
нни
мероприятия
Издадени
образовател
ни
материали
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-

изложби, конкурси,
състезания,
чествания и др.
Издаване на книгаалбум
за
биологичното
разнообразие
на
България
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