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Предизвикателства пред Министерството на околната 
среда и водите, и индустриалния сектор (1) 

Опазване на природното наследство за настоящите и бъдещи 
поколения в условията на климатични промени; реализиране на 
целите за устойчиво развитие  
Постигане на ‘зелен’ икономически растеж и повишаване на 
конкурентоспособността на българската икономика чрез 
съхраняване, рационално и отговорно използване на 
природните ресурси 
Подобряване на техническата инфраструктура във воден сектор 
Поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие 
Намаляване административната и регулаторната тежест върху 
бизнеса с цел облекчаване и подпомагане предприемачеството 
и икономическия растеж 
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Предизвикателства пред Министерството на околната 
среда и водите, и индустриалния сектор (2) 

Осигуряване на здравословна градска околна среда чрез 
подобряване управлението и третирането на отпадъците 
Насърчаване на рециклирането и повторното използване на 
отпадъците 
Предотвратяване на негативните последици от изменението на 
климата и адаптация към вече настъпили климатични промени 
Постигане на целите по пакета ‘Климат – енергетика’ за преход 
към нисковъглеродна икономика в страната 
Повишаване енергийната ефективност, използването на 
възобновяеми и алтернативни енергийни източници 
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Управленска програма на правителството 
„Държавност, развитие, справедливост”  

Държавата в подкрепа на малките и средните предприятия и за 
насърчаване на стартиращ бизнес – намаляване на 
административната тежест, въвеждане на електронно правителство 
и задължителна оценка на въздействието на законови и 
подзаконови актове 
Отговорно управление на държавното участие – регулаторна рамка 
на публично-частно партньорство  
Превръщане на екологичните предимства на страната в 
национален ресурс и интегриране на екологичните в другите 
секторни политики – превенция на промените в климата и развитие 
на ниско въглеродна икономика, интегрирано управление на водите, 
използване на отпадъците като ресурси, подобряване качеството на 
атмосферния въздух, обновяване на информационните системи и 
разширяване на публикуваната информация 
Подпомагане на растеж в условията на прозрачност, диалогичност и 
активност – усвояване на средства за изпълнение на проекти по 
програмен период 2007-2013 г. и подготовка на програмен период 
2014-2020 г. 
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Управленска програма на правителството 
„Държавност, развитие, справедливост” – приоритети в 

сектор “Околна среда” (2) 
Провеждане на дългосрочна устойчива политика за подобряване 
качеството на атмосферния въздух. 
Разработване и представяне на потенциала на екосистемите на 
територията на страната. Подкрепа за модерни форми на 
управление и устойчиво развитие на зоните по Натура 2000. 
Обновяване на информационните системи и разширяване на 
публикуваната информация за състоянието на системите и 
факторите на околната среда. 
Повишаване информираността на обществото и ангажиране на 
гражданския сектор в мониторинга на процесите на управление на 
елементите на околната среда. 
Изграждане и развитие на нисковъглеродна икономика с нови 
зелени работни места и максимално повишаване на енергийната 
ефективност. Разкриване на зелени работни места в икономически 
дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на 
услуги, подпомагащи опазването на околната среда. 
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Нови стратегически документи – приоритети в 
сектор “Околна среда” (1) 

Национална програма за развитие: България 2020 и първи План 
за действие към нея (2014 - 2016 г.) – основни мерки: 
– Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи 

водоснабдителни мрежи; разработване и изпълнение на 
Планове за управление на риска от наводнения; изграждане 
на стратегическа рамка за подобряване на околната среда 
на Черно море и българското черноморско крайбрежие. 

– Предотвратяване на отпадъците и увеличаване на дела на 
оползотворяване и рециклиране; доизграждане на 
системата от съоръжения, осигуряваща екологосъобразното 
обезвреждане на цялото количество битови отпадъци; 
изграждане на компостиращи инсталации за биоразградими 
отпадъци; създаване на интегрирана рамка за управление 
на строителните отпадъци. 

– Повишаване качеството на атмосферния въздух (КАВ) – 
изпълнение на Директива 2010/75/ЕО, относно емисиите от 
промишлеността, както и на общинските програми за 
районите с нарушено КАВ. 
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Нови стратегически документи – приоритети в 
сектор “Околна среда” (2) 

– Развитие на мрежата от защитени територии и изграждане 
на мрежата от защитени зони по Натура 2000; картиране на 
природни местообитания и на видове в защитени зони; 
разработване на планове за управление на защитени 
територии и защитени зони и планове за действие за 
застрашени животински и растителни видове. 

Национална програма за реформи на Р. България за 2014 г. в 
изпълнение на Стратегия „Европа 2020” – съгласно препоръка 
на Съвета на ЕС за осигуряване на независимост и 
административен капацитет на националните регулаторни 
органи в сектори «Води» и «Отпадъци» в Програмата са 
заложени следните мерки: 
– Интегрирано управление на водите – приемане на ЗИД на 

Закона за водите с цел: създаване на нормативна основа за 
нови модели на финансова организация и икономическо 
регулиране; оптимизиране на административни процедури и 
събиране на такси; прилагане на нови, по-високи екологични 
стандарти за води. 
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Нови стратегически документи – приоритети в 
сектор “Околна среда” (3) 

– Въвеждане на икономически инструменти в управлението на 
водите - стимули и механизми за постигане на ефективно 
използване на водите при прилагане на принципите 
«змърсителят плаща» и възстановяване на разходите за 
водни услуги. 

– Ефективни регулаторни режими в управлението на 
отпадъците – приемане на ЗИД на Закона за управление на 
отпадъците. 

Първи, Втори и Трети пакет от мерки за намаляване на 
регулаторната тежест: 
– Съкращаване на срокове по процедурата по оценка на 

въздействието върху околната среда на инвестиционни 
предложения и по издаване на разрешително за емисии на 
парникови газове. 

– Отпадане на разрешително за изземване на наносни 
отложения от повърхностни водни обекти; оптимизиране на 
административната процедура по учредяване на санитарно-
охранителни зони. Облекчаване на процедури при внос и 
износ на защитени видове. 
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Основни приоритети за 2014 г. (1) 

Интегрирано управление на водите (1): 
– Изпълнение на инвестиционните мерки, заложени в 

Плановете за управление на речните басейни за периода 
2009-2015 г. (ПУРБ)  за строителство, реконструкция, 
модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни 
води (ПСОВ); за разширение, реконструкция на 
канализационни мрежи в населените места; за 
строителство, реконструкция, разширение на 
водоснабдителните мрежи. 

– Актуализация на ПУРБ - обявяване на обществени поръчки 
за изпълнение на забележките и препоръките на ЕК в 
оценката на първите ПУРБ. 

– Разработване на ценова политика, която осигурява, от една 
страна, адекватен принос на различните водоползватели към 
възстановяването на разходите, а от друга – въвеждане на 
подходящи стимули и механизми за постигане на ефективно 
използване на водите. 
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Основни приоритети за 2014 г. (2) 

– Приемане на ЗИД на Закона за водите - осигуряване на 
законови предпоставки за интегриране на политиката по 
водите и отрасловите политики; ефективно въвеждане на 
принципа „замърсителя плаща” и изискванията за 
възстановяване на разходите за водни услуги, коригиране на 
неточности при транспонирането на директиви; осигуряване 
на законови механизми за регулиране на натиска върху 
водите и обезпечаване на доброто им състояние; механизъм 
за обосноваване на изключения  във връзка с използване на 
водите. 

– Изпълнение на програма BG 02 „Интегрирано управление на 
морските и вътрешните води”, съфинансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство – обявяване на покани за набиране на проекти 
по програмата. 
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Основни приоритети за 2014 г. (3) 

Интегрирано управление на водите (2): 
– Разработване на Морска стратегия и програма от мерки за 

опазване  и постигане на добро състояние на морската 
околна среда на Черно море - през 2014 г. ще бъдат 
разработени и одобрени програми за мониторинг за текуща 
оценка на състоянието на морската околна среда. 

– Разработване на Планове за управление на риска от 
наводнения - изготвяне на карти на заплахата и риска от 
наводнения и на програми от мерки за всеки район за 
басейново управление; проектиране на Център за 
управление на водите в басейна на река Искър като част от 
Национален център за управление на водите в реално 
време. 

Изменение на климата: 
– Участие в преговорите по ново глобално провнообвързващо 

споразумение във връзка с изменението на климата и 
участие в разработването на позицията на ЕС в преговорите. 
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Основни приоритети за 2014 г. (4) 

– Разработване, защита на позиция на страната и участие в 
преговорите по новата рамка на политиката на ЕС по 
енергетика и климат до 2030 г. и по предложенията за 
структурна реформа на Европейската схема за търговия с 
емисии на парникови газове.  

– Промени в подзаконовата нормативна уредба с цел 
постигане на пълно съответствие със Закона за 
ограничаване изменението на климата. 

– Финансиране на проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове чрез Националната схема за зелени 
инвестиции.  
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Благодаря за вниманието ! 
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