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ПРОГРАМИРАНЕ

ПРОГРАМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА
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РАМКА
млн. евро безвъзмездна помощ от ФМ на ЕИП 2014-2021
2,29 млн. евро национално съфинансиране

БЮДЖЕТ : 13

ПРОГРАМЕН

ОПЕРАТОР:

Дирекция „Координация по въпросите на
международно сътрудничество“ към МОСВ

Европейския

съюз

и

ПРОГРАМЕН ПАРТНЬОР:

Норвежка агенция по околна среда/Norwegian Environment Agency (NEA)

ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ:

Околна среда и екосистеми
Намаляване на вредните последици от климатичните промени и
адаптация към изменението на климата

ЦЕЛ
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕТО И ДРУГИ ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ
ПРОБЛЕМИ АДРЕСИРАНИ ОТ ПРОГРАМАТА

1.

Забавяне на изпълнението на приоритетни политики
поради недостиг на финансиране

2.

Интегриране на природния капитал в планирането и
регионалното развитие и отчитането му от системите
за финансово управление, опазване на околната
среда и статистика

3.

Постигане на съответствие с пакета от мерки на ЕС за
постигане на кръгова икономика и повишаване на
ресурсната ефективност

4.

Осигуряване на пълна система за оценка на
състоянието на морската околна среда и попълване на
празнините от данни за постигане на добър
екологичен статус в съответствие с Рамкова
директива за морска стратегия

5.

Подобряване на капацитета на общините за оценка на
ефективността на техните стратегически планове и
приложение на мерки за справяне с климатичните
промени

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА
ПРЕДЕФИНИРАНИ ПРОЕКТИ

1. Оценка и прилагане на екосистемните услуги
2. Знание и информация за прилагане на
регионални действия за опазване на Черно море
3. Изпълнение на мерки и иновативни подходи за
смекчаване на последствията и адаптиране към
изменението на климата в общините в България

ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Морски води
2. Кръгова икономика и управление на ресурсите
3. Климат

4. Малки грантови схеми (морски води, ресурсна
ефективност/кръгова икономика, климат)

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Създадена система за валоризация на предоставяните
екосистемите услуги в областта на туризма
2. Извършен мониторинг, оценка и въведена система за
оценка на състоянието и управление на морските води
3. Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво
(кръгова икономика)
4. Повишена способност на местните общности да намаляват
емисиите и да се адаптират към променящия се климат
5. Пилотни модели за пречистване на морските води
6. Приложени мерки за намаляване на морските отпадъци
7. Популяризиране
на
значимостта
ефективност и климатичните промени

на

ресурсната

8. Подобрено сътрудничеството между организации
държавите донори и България в рамките на програмата

от

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ
1. Подпомагане на изпълнението на
националните приоритети
2. Надграждане на постигнати резултати
3. Постигане на кохезия с другите програми и
инструменти в областта на околната среда
4. Ефективност на финансирането
5. Опростяване на процедурите и оказване на
съдействие на бенефициентите

6. Съгласуване на резултатите с националните
компетентни органи в съответните области на
управление на околната среда
7. Независима верификация на разходите

ДВУСТРАННИ ДЕЙНОСТИ
Интегрирани в управлението на програмата
чрез включване на донорският програмен
партньор на всички нива
100 хил. евро фонд за двустранни дейности в
рамките на програмата
Организиране на информационни дни и
събития за сформиране на партньорства

Оказване на съдействие на бенефициентите
за кандидатстване по фонда за двустранни
отношения на ФМ на ЕИП 2014-2021,
управляван от НКЗ
Насърчаване на обмяната на опит, трансфера
на добри практики от страните донори и
съвместната работа за постигане на резултати
в рамките на проектите
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ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ ПОДПОМОГНАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПОЛИТИКИ С ДЪЛГОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА

Валоризирането ще бъде база
за бъдещото управление на
екосистемните услуги и
тяхното отчитане в БВП на
страната

Оценката на ДЕС на морската
околна среда ще бъде база за
бъдещото планиране и
политики за управление на
териториалните води

Прилагането на интегриран подход
при управление на отпадъците ще
допринесе за изпълнение на пакета
мерки за кръгова икономика на ЕС

Изпълнените мерки за намаляване на
последиците и адаптация към
климатичните промени ще допринесат
за изпълнение на националният план
за действие по изменение на климата
и ще бъдат надградени в следващия
план за действие

Част от мерките надграждат резултати
постигнати в предишния програмен
период, които са доказали своята
устойчивост

Критерии за устойчивост ще бъдат
заложени в методиката за оценка
на проектни предложения

