Анализ на настоящата ситуация в сектор
околна среда и изменение на климата.
Първо предложение за приоритети на
оперативна програма за околна среда за
периода 2014 – 2020 г.
Малина Крумова
Ръководител на УО на ОПОС
19 октомври 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Анализ на настоящата ситуация
2. Предложения за приоритети за финансиране от ОПОС 2014 –
2020 г.
Води
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Биоразнообразие

Въздух

Техническа помощ

Анализ на настоящата ситуация
Необходимост:
- Заповед за създаване на работната група за изготвяне на
оперативна програма за околна среда
- За нуждите на „Анализ на социално-икономическото
развитие на България“ към Договора за партньорство
Процес на разработване:
- Вътрешноведомствено в МОСВ
- В сътрудничество с РГ за ОПОС 2014 – 2020 г.
- Непрекъснат процес на актуализация

СЕКТОР ВОДИ (1)
1. Постигане добро състояние на водите и подобряване
на управлението на водите

1.1. Изпълнение на
мерки във вторите
планове за управление
на речните басейни

1.2. Актуализация на
плановете за
управление на
речните басейни

1.3. Изграждане на
информационни
системи и въвеждане
на моделиране при
управлението на
водите

СЕКТОР ВОДИ (2)

2. Планиране
(проектиране) и
изпълнение на
мерки за
мониторинговата
система за
водите, вкл.
инвестиции в
оборудване

Разширяване
(оптимизиране) на
мрежите за мониторинг
състоянието на водите:
изграждане на пунктове и
станции, тяхното
оборудване и закупуване
на технически средства за
мониторинг (за оценка на
състоянието, за оценка на
ефекта от мерките, за
проучване на
въздействия)

СЕКТОР ВОДИ (3)

3. Опазване на ресурсите на пресни води и
преодоляване на проблеми със засушаване и
недостиг на вода

3.1. Разработване на
планове / програми за
преодоляване на
проблеми със
засушаването и
недостига на вода и
съхраняване на
ресурса на пресни
води

3.2. Изпълнение на
мерки за намаляване на
употребата и загубите
на вода и решаване на
съществуващи или
прогнозирани
проблеми с недостиг на
вода, включително
инвестиционни

3.2. Проектиране и
изграждане на
санитарноохранителни зони
около
водоизточниците на
питейни води с цел
опазването им

СЕКТОР ВОДИ (4)
4. Изграждане на ВиК инфраструктура

4.1. Изграждане на
ПСОВ, ПСПВ, ВиК
мрежа, довеждащи
водопроводи,
помпени станции в
агломерации с над
2,000 е.ж.

4.2. Доизграждане на
канализационни
системи и осигуряване
на подходящо
пречистване в
населени места под
2000 е.ж., които не
попадат в обхвата на
ПРСР

СЕКТОР ВОДИ (5)
5. Подобряване на управлението на риска от
наводнения

5.1. Развитие на
информационни
системи, изграждане на
системи за ранно
предупреждение и
подобряване на
прогнозирането,
инвестиционни и
институционални
мерки за осигуряване
на превенция на риска
от наводнения

5.2 Актуализация на
Плановете за
управление на риска
от наводнения

5.3 Определяне на
границите на водите и
водните обекти и
оценка на
земеползването за
осигуряване
проводимост

СЕКТОР ВОДИ (6)
6. Прилагане на
Национална
морска стратегия,
програма за
мониторинг на
състоянието на
морската околна
среда и програма
от мерки за
постигане на
добро състояние
на морската
околна среда

Изпълнение на мерки в
стратегическите
документи за прилагане
на НМС с изключение на
(еко)иновативни и други
решения, намаляващи
въздействието на
риболова и аквакултурите
върху морската околна
среда

СЕКТОР ОТПАДЪЦИ (1)

1. Доизграждане и оптимизиране на системите за
управление на отпадъците

инсталаци
и/
съоръжен
ия за
оползотво
ряване и
обезвреж
дане на
битови
отпадъци

сепариращ
и
инсталаци
и за
битови
отпадъци
на
площадкит
е на
регионалн
ите депа

реконстру
кция и
модерниза
ция на
инсталаци
и за
обезврежд
ане на
опасни
болнични
отпадъци

разширяване/
оптимизиране
на системите
за събиране и
транспортиран
е на битови
отпадъци, вкл.
разделното им
събиране

компостира
щи
инсталации
за зелени
отпадъци

компостира
щи
инсталации
за
биоразград
ими
отпадъци от
домакинств
ата

СЕКТОР ОТПАДЪЦИ (2)
2. Поетапно закриване и рекултивация
на общински депа за неопасни
отпадъци, които не отговарят на
нормативните изисквания
4. Въвеждане на система за електронно
подаване на данни за управление на
отпадъците и подобряване на наличната
система за отчитане

6. Екологосъобразно
обезвреждане на негодни за
употреба пестициди и други
препарати за растителна
защита

3. Предотвратяване
и намаляване
образуването на
отпадъците

5. Разработване и
изпълнение на
информационни и
комуникационни
мерки относно УО,
вкл. мерки за
обучение и
информиране на
населението, бизнеса
и учебните заведения

СЕКТОР ВЪЗДУХ

Система за мониторинг на
въздуха, вкл. инвестиции в
оборудване

КЛИМАТ

1. Оползотворяване на метана от утайки на вече
изградени ПСОВ

2. Изграждане на
инсталации за
оползотворяване на
отделения биогаз от депа за
неопасни отпадъци

3. Система за
инвентаризация на
емисии на парникови
газове, в т. ч.
проучвания за
установяване на
специфични за
страната емисионни
фактори и
показатели

БИОРАЗНООБРАЗИЕ (1)
1. Разработване на
планове за
управление на
защитени зони с
предмет на
опазване типове
местообитания и
местообитания за
видове

4. Изпълнение на мерки от
Националната приоритетна рамка
действие по Натура 2000 (PAF)

2. Разработване на планове за
управление на защитени зони с предмет
на опазване птици

3. Повишаване информираността на
общините и населението за мрежата
НАТУРА 2000 в изпълнение на
националната комуникационна
стратегия

5. Обявяване на
защитени зони за
местообитанията

БИОРАЗНООБРАЗИЕ (2)
6. Проучване на
разпространението и
определяне на
природозащитното
състояние на морски
типове природни
местообитания и
видове, предмет на
опазване в
защитените зони от
мрежата Натура 2000
в акваторията на
Черно море

7. Изпълнение на дейности за опазване,
поддържане и възстановяване на
благоприятното природозащитно
състояние на типовете природни
местообитания и видове на
биогеографско и на национално ниво

8. Осъществяване на
мониторинг на
биоразнообразието
(типовете природни
местообитания и видове),
вкл. инвестиции в
оборудване

БИОРАЗНООБРАЗИЕ (3)
9. Изпълнение на
мерки, необходими за
опазване, поддържане
и възстановяване на
биологичното
разнообразие в ЗТ

10. Разработване на
планове за действие
за застрашени
животински и
растителни видове

11. Изпълнение на мерки от одобрени ПУ
на ЗЗ от мрежата НАТУРА 2000 за опазване
и възстановяване на видове и
местообитания и регулирано използване
на ресурсите
12. Изпълнение на мерки от Националната стратегия за инвазивните
чужди видове – определяне на инвазивните видове на територията и
акваторията на РБ, дейности за отстраняване и предотвратяване на
повторната им поява

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
1. Мерки за
изпълнение на
ОПОС

3. Мерки за разработка
и прилагане на
секторни
стратегически
документи (стратегии,
планове, програми,
методологии, др.) за
планиране на
политиката в сектор
„околна среда”

2. Мерки за популяризиране и за
осигуряване на необходимата
публичност на ОП

4.Разработване на иновации и
нови технологии в областта на
водите, въвеждането на нови
методи в областта на оценките
на състоянието, мониторинга и
управлението, пречистването на
водите

БЛАГОДАРИМ ВИ!

