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На първо място желаем да обърнем внимание, че обявеният за обсъждане текст не е Приключен
публикуван изцяло, което лишава гражданите от възможността да изразят
информирано становище по него. В публикуваните на Портала за обществени
консултации два файла липсват съществени приложения, като Приложение 10:
Съответствие между приоритети, мерки и източници за финансиране на мерките,
заложени в НПРД, България, Приложение 11: справка за разходите по изпълнението на
мерките от НПРД, по програми за финансиране и категории дейности, Приложение 13:
Система за мониторинг, контрол, допълване и актуализация на НПРД за 2014-2020 г,
Приложение 14: Съответствие на НПРД със Стратегията за Биоразнообразие 2020 и
целите от АИЧИ. Трябва да отбележим, че в текста приложенията не са ясно посочени
и в някои случаи се дават различни съдържания като „Приложение 1 са представени
аналитични таблици за общото изпълнение на НПРД, а в Приложение 2 –
изпълнението по отделните програми за финансиране“ на стр. 326 и „Приложение 1:
Оценка на значимостта на територията по отношение на конкретните видове, вкл.
оценка на важността на всяка една от защитените зони от Натура 2000 за поддържане
на типове природни местообитания“ на стр. 9.
Липсва анализ на причините за изпадането на 8 мерки от НПРД, вкл. такава важна
мярка като М108 – Инвестиции за възстановяване на природни местообитания,
засегнати от антропогенна дейност.
Липсващият анализ на ефективността на направените разходи до 2019 г. в отделните
мерки по отношение постигането на целите на НПРД ни лишава от възможността за
оценка на представените промени в рамката. Фактът, че „Системата за мониторинг на
НПРД“ не функционира в пълния си обем и индикаторите не са заложени във всички
процедури, обявявани от програмите за финансиране е особено смущаващ и липсата на
новопредложена система допълнително намалява възможността за преценка доколко
актуализацията на НПРД ще допринесе за постигане целите на Натура 2000.
В заключение предлагаме:
 Да удължите времето за обществено обсъждане като допълнително се публикуват
всички приложения към текста;
 Да консултирате чрез специални срещи реалните бенефициенти по отделните
оперативни програми и другите източници на финансиране с цел получаване на
обратна връзка по отношение проблемите и най-вече за постигнатите резултати по
отношение целите на мрежата;
 Да консултирате чрез специални срещи поне на областно ниво заинтересованите
страни по отношение ефективността на мерките.

Становище /Мотиви
1. На обществен достъп са предоставени следните
документи:
 Проект
на
Актуализирана
Национална
приоритетна рамка за действие по Натура 2000
(НПРД);
 Приложение 9: Обхват на предложените мерки
в НПРД.
Приложения 10, 11, 13 и 14 не са изменени при
актуализацията на НПРД 2014-2020 г. и в този смисъл
не са предмет на обществено обсъждане.
Относно разминаването на номерата на приложенията
на стр. 326, Приложение 1 следва да се чете като
Приложение 10А, а Приложение 2 следва да се чете
като Приложение 10В. Информацията от тези две
приложения е резюмирана в раздел D НАСТОЯЩ
ОПИТ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ на актуализираната
НПРД.
2. Както е посочено в актуализираната НПРД, за
изпълнението на мерки 18, 24, 42, 58, 61, 69, 81 и 108
не е заложено финансиране в съответните програми,
към които тези мерки са отнесени. Това е и причината
тези мерки да отпаднат при актуализацията на НПРД.
Необходимостта от изпълнението на посочените
мерки ще бъде допълнително оценена при
разработване на НПРД 2021-2027 г. При
идентифициране на такава необходимост, те ще бъдат
включени. Относно М 108, обръщаме внимание, че
обхватът на мярката е: „Свързване на туристически
обекти в Натура 2000 към канализационни системи с
ПСОВ, доколкото те попадат в рамките на
агломерации, изграждащи ВиК инфраструктура по
ОПОС.“. В този смисъл, посочената М 108 има
ограничено
значение
по
отношение
на
възстановяването на природните местообитания само
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и единствено ако посочените обекти попадат в
рамките
на
агломерации,
изграждащи
ВиК
инфраструктура по ОПОС.
3. Ефективността при изпълнението на мерките на
НПРД се проследява чрез двата основни индикатора
за въздействие, съответстващи на Стратегическа цел 1
на Стратегията за биологично разнообразие на ЕС до
2020 г., а именно: „Да спре влошаването на
състоянието на всички видове и местообитания,
включени в законодателството на ЕС за природата и
да постигне значително и измеримо подобрение в
състоянието им, така че в сравнение с настоящите
оценки: (i) броят на оценките, показващи подобрено
природозащитно състояние съгласно директивата за
местообитанията да се увеличи със 100 % за
природните местообитания и с 50 % за видовете“.
Доколкото голяма част от проектите, финансирани по
отделните програми все още не са приключили, не е
възможно да се оцени и ефективността от прилагане
на мерките на НПРД 2014-2020. В допълнение,
позитивният ефект от изпълнението на мерките може
да се проследи единствено в дългосрочен план, за да
се установи устойчивостта на положителните
въздействия върху целевите обекти.
4. Относно функционирането на Системата
мониторинг, докладване и актуализация на НПРД,
са предложени промени. Посочената констатация
изисква промени в Системата, а полагане
целенасочено
усилие за прилагането й
съществуващия обхват.

за
не
не
на
в

5. Относно предложения:
 Крайната дата за получаване на становища по
актуализираната НПРД 2014-2020 г. бе 13
октомври 2019 г. Този срок е в съответствие с
разпоредбите на Закона за нормативните актове. В
този смисъл срокът за обществен достъп няма да
бъде променен.
 Информацията за напредъка в изпълнението на
мерките на НПРД 2014-2020 г. е изготвена въз
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основа на информация, предоставена от
управляващите органи на отделните програми за
финансиране и анализ на изпълнени проекти в
посочения
програмен
период.
Съгласно
указанията на ЕК, включени в Обяснителната
записка към формата на НПРД 2014-2020 г. (Doc
Hab 12-04/04), резюме от тази информация е
направено в раздел D НАСТОЯЩ ОПИТ В
ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ. В тази връзка не
е предвидено консултиране чрез специални срещи
с бенефициенти по отделните програми за
финансиране.
 Анализът на изпълнението на НПРД 2014-2020 г.
бе
представен
на
работна
среща
със
заинтересованите страни, проведена на 30 юли
2019 г. в гр. София. Консултирането на
заинтересованите страни относно ефективността
на мерките представлява част от усилията за
споделяне на опит и добри практики, което не
представлява част от процеса на актуализация на
НПРД. В тази връзка не е предвидено
провеждането
на
консултации
на
заинтересованите страни на областно ниво, по
отношение ефективността на мерките.

2.

Веселина Кавръкова
14.10.2019 г.
Изпълнителен директор
WWF

НПРД е важен документ, който трябва да подпомогне максимално повече финансови Приключен
средства от различни институции да може да се използват за постигане целите на
Натура 2000. На стр. 326 на проекта на актуализираната НПРД, е „Обхват на мерките“.
Вероятно заради липсата на приложенията, а може би и заради неясноти в самия
документ, излизат редица въпроси:
1. Не става ясно кои мерки реално са заложени в оперативните програми и
останалите източници. Този въпрос е особено важен предвид отпадането на 6
мерки (описано на стр. 87), обосновано с това, че не са били заложени в
програмите. Как се гарантира, че всички оставащи мерки са заложени при
положение, че източниците на финансиране са описани като „потенциално“.
2. На стр. 70 се описват проекти за „първокласни, второкласни и третокласни
пътища“, включително и стойност на договори за 335 707 222,95 лв. При
внимателен преглед на описанието на обхвата на мерките от предишната
версия, нито един от трите типа пътища не бяха открити. За това не става ясно с
каква цел са описани в актуализацията на НПРД. Включването и по-горе,
означава ли, че тази сума е включена в междинната стойност в евро, към юни

1. На обществен достъп са предоставени следните
документи:
 Проект
на
Актуализирана
Национална
приоритетна рамка за действие по Натура 2000
(НПРД);
 Приложение 9: Обхват на предложените мерки
в НПРД.
Това са документите, в които са направени промени,
спрямо първоначалния вариант на НПРД 2014-2020 г.
Относно разминаването на номерата на приложенията
на стр. 326, Приложение 1 следва да се чете като
Приложение 10А, а Приложение 2 следва да се чете
като Приложение 10В. Информацията от тези две
3
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2019, а именно 830 628 518, 89 евро, 54, 79% на изпълнение (стр. 326)?
3. Не става ясно защо липсва бюджет по мерки (приложение 9 от първоначалната
рамка за действие).
4. Има редица програми (стр. 67), за които се описва невъзможност да се проследи
каква част от проектите са насочени към мерки на НПРД. Липсва информация
как се решава проблемът с липсата на възможност за проследяване, за
оставащия период на действие на НПРД.
При липса на отговори на горните въпроси, в този си вид не става ясно как НПРД ще
може да подпомогне пълноценното използване на всички налични възможности за
финансиране на опазване и управление на Натура 2000 в България.
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приложения е резюмирана в раздел D НАСТОЯЩ
ОПИТ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ на актуализираната
НПРД.
2. Както е посочено в актуализираната НПРД, за
изпълнението на мерки 18, 24, 42, 58, 61, 69, 81 и 108
не е заложено финансиране в съответните програми,
към които тези мерки са отнесени. Това е и причината
тези мерки да отпаднат при актуализацията на НПРД.
Необходимостта от изпълнението на посочените
мерки ще бъде допълнително оценена при
разработване на НПРД 2021-2027 г. При
идентифициране на такава необходимост, те ще бъдат
включени. Съгласно посочената информация, нито
една от останалите мерки не е отпаднала и те са
предвидени в съответните програми за финансиране.
3. Относно въпрос, отнасящ се до „проекти за
„първокласни, второкласни и третокласни пътища“,
Мярка 111 – „Инвестиции за подкрепа за
разработване
и
осъществяване
на
поекологосъобразни алтернативи на проекти с очаквано
значително въздействие върху околната среда“ е
заложена за финансиране по ОПТТИ. Съгласно
Приложение 9: Обхват на предложените мерки в
НПРД, „Мярката се отнася за проекти за едромащабно удълбаване, и за изграждане на нова или
разширяване
на
съществуваща
пристанищна
инфраструктура, ЖП и пътна инфраструктура, вкл.
подготовка и изпълнение на конкретни предписания
за ограничаване на местното негативно въздействие
(инфраструктурни и биологични бариери за
намаляване на шумовото и химическото замърсяване,
съпътстващо
изграждане
на
прилежащи
съоръжения за подкрепа на жизнения цикъл на
местните съобщества)“. В този смисъл, не би могло
цялата стойност на проектите по Приоритетна ос 2
„Развитие на пътната инфраструктура по „основната”
и „разширената” Трансевропейска транспортна
мрежа“ на ОПТТИ да бъде включена, като разходи в
изпълнение на НПРД. По експертна оценка е
определено, че около 1% от общата стойност на
4
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финансираните проекти може да бъде отчетена в
изпълнение на М 111 и тази стойност е включена в
общата стойност на финансово изпълнение на НПРД.
4. В Приложение 9 не се представя бюджета по
изпълнението на мерките на НПРД 2014-2020 г.
Бюджетът не е бил включен и в първата версия на
това приложение.
5. Както е посочено, че „Системата за мониторинг на
НПРД не функционира в пълния си обем и
индикаторите не са заложени във всички процедури,
обявявани от програмите за финансиране.
Изключение правят ОПОС, ОПДУ, ОПИК“. На етапа
на изпълнение на НПРД 2014-2020 г. и
наближаващото
приключване
на
настоящия
програмен период, не е възможно да се осъществят
коригиращи действия. Направената констатация
трябва да бъде отчетена при разработването на новата
НПРД 2021-2027 г., още повече, че съгласно приетия
подход за управление на изпълнението на НПРД,
Централното координационно звено в МС има
координиращи функции по отношение комуникацията
с отделните програми за финансиране, а в
администрацията на Дирекция НСЗП към МОСВ е
създадено звено за управление на изпълнението на
НПРД.

3.

Зорница Стратиева
Асоциация на
парковете в България
(За природната
коалиция)

14.10.2019 г.

Във връзка с обявения краен срок за обсъждането на НПРД Ви информирам, че част от Приключен
приложенията към него липсват. В тази връзка, моля, след качването им, да дадете нов
срок за обсъждане.
Също така изразявам своето категорично несъгласие с отпадането на следните мерки в
публикувания вариант на НПРД:
 М18 – Развитие на единна картографска основа, включваща и териториите на
защитените зони от Натура 2000 мрежата;
 М24 – Планиране развитието на зелени форми на туризъм около и на територията
на мрежата Натура 2000;
 М42 – Подкрепа за финансиране за създаване и оборудване на местни
доброволчески групи;
 М58 – Подкрепа за групи производители, въвеждащи мерки за увеличаване на
биоразнообразието;
 М108 – Инвестиции за възстановяване на природни местообитания, засегнати от
антропогенна дейност.

1. На обществен достъп са предоставени следните
документи:
 Проект
на
Актуализирана
Национална
приоритетна рамка за действие по Натура 2000
(НПРД);
 Приложение 9: Обхват на предложените мерки
в НПРД.
Останалите приложения съдържат техническа
информация, която е отразена в резюме, в текста на
проекта на актуализираната НПРД.
2. Както е посочено в актуализираната НПРД, за
изпълнението на мерки 18, 24, 42, 58 и 108, не е
заложено финансиране в съответните програми, към
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№

Получено от:
организация, лице,
длъжност

Дата на
получаване

Съдържание на изпратеното становище/препоръка
Считам за недопустим мотивът за тяхното отпадане да е: „Мярката не е била заложена
в съответните програми за финансиране и затова за тяхното финансиране няма
предвиден финансов ресурс“. Бих искала да обърна внимание, че мярка 108 е една от
фундаменталните мерки, изключително важни за поддържане на биоразнообразието м
България и е една от мерките, от които зависи дали ще има Натура 2000 в България.
Отпадането на тази мярка заради липса на инвестиции е несериозно и тенденциозно.
Всяка защитена зона в България е увредена в значителна степен заради провеждането
на прекомерни сечи, реализация на строителство или други инвестиционни намерения,
това води до сериозно влошаване на благоприятното природозащитно състояние на
редица видове в резултат на антропогенно въздействие. Ако тази мярка действително
отпадне от НПРД, би следвало да се обърне внимание, че България избягва спазване на
екологичните директиви, които е транспонирала и би следвало да спазва.

Статус

Становище /Мотиви
които тези мерки са отнесени. Това е и причината
тези мерки да отпаднат при актуализацията на НПРД.
Необходимостта от изпълнението на посочените
мерки ще бъде допълнително оценена при
разработване на НПРД 2021-2027 г. При
идентифициране на такава необходимост, те ще бъдат
включени. Относно М 108, обръщаме внимание, че
обхватът на мярката е: „Свързване на туристически
обекти в Натура 2000 към канализационни системи с
ПСОВ, доколкото те попадат в рамките на
агломерации, изграждащи ВиК инфраструктура по
ОПОС.“. В този смисъл, посочените основания не
съответстват на обхвата на посочената М 108 и не
могат да се приемат за основателни.
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