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З АП О ВЕ Д  

№ . . . .  l.f. ........ . 
гр. София,.///.. .. �� ..... 2019 г. 

На основани чд.5 ал.2, т. 16 във връзка с ал.1 от Устр йствения 11раnилни1< на
Изпълнит .тmа агенция по околна среда (ИАОС), във връзка с qл. 19 ал.1 от и т мата 
за фин�нс во уnравление и контрол в ИАОС, чл. ЗЗа от Закона зц администрацията и с 
оглед необходимостта от определяне на конкретни цели за дейността на агенцията 

УТ В Ъ РЖД А ВАМ: 

„Цели на Изпълнителна агенция по околна среда за 2019 г.", съгласно 
приложението към настоящата заповед. 

Заповедта да се доведе до знанието на всички служители за сведение и 
изпълнение. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на 
ИАОС. 

Приложение: ,,Цели на Изпълнителна агенция по околна среда за 2019 г." 

ГЕОРГИ БАЛЧЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕ Н ДИРЕКТ 

.. 



                                                                                                                                               Приложение  към Заповед № 78/01.03.2019 г. 
 

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА 2019 г. 
 

Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

1. Поддържане на 
Националната 
система за 
извършване на 
националните 
инвентаризации на 
емисиите на вредни 
вещества и 
парникови газове 
съгласно 
изискванията на 
Европейската 
Комисия и 
международни 
споразумения 
(КТЗВДР/ 
РКОНИК) 

Осигуряване на 
представителна 
информация за 
емисиите на 
вредни вещества 
(ВВ) и парникови 
газове (ПГ) за 
Република 
България 
 
Устойчиво 
управление на 
системата за 
качество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 
 
Ръководство за 
инвентаризация 
на емисии на ПГ 
на IPCC от 2006 
г. 
 
 
Регламент (ЕС) 
№ 525/2013 на 
европейския 
парламент и на 
съвета от 21 май 
2013  
на емисии на ПГ 
 
Ръководство за 
инвентаризация 
на емисии на ВВ 
на  
 EMEP/EEA (air 
pollutant emission 
inventory 
guidebook 2016) 
 
Директива 
2016/2284/ЕС за 
намаляване на 

Изчисляване 
емисиите на ПГ чрез 
Прилагане на 
Ръководство за 
инвентаризация на 
емисии на 
парникови газове на 
IPCC от 2006 г. и 
докладване съгласно 
изискванията на 
РКОНИК 
 
Докладване на 
инвентаризацията и 
допълнителната 
информация 
съгласно Регламент 
(ЕС) № 525/2013 
 
 
Изчисляване и 
докладване на 
емисиите на вредни 
вещества във 
въздуха чрез 
прилагане на 
ръководството на 
EMEP/EEA 2016 и 
докладване съгласно 
изискванията на 
КТЗВДР и 
Директива 

Съгласно 
установените 
срокове, в 
съответствие с 
международни
те 
споразумения 
и 
националното 
законодателст
во. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изпълнение на 
изискванията на 
Европейската 
Комисия и 
международни 
споразумения 
(КТЗВДР/ 
РКОНИК) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стабилност и 
устойчивост на 
системата за 
инвентаризация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Докладване на 
инвентаризации
те  в 
изискваните 
срокове и 
качество по 
двете 
конвенции и 
съответните 
Регламенти и 
Директиви на 
ЕС/ЕК 
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Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

националните 
тавани  

2016/2284/ЕС 

2.Администриране, 
експлоатация и 
поддръжка на 
„Единна 
информационна 
система за обмен на 
данните от 
мониторинга на 
водите, извършван 
в системата на 
МОСВ“ 

Осигуряване на 
навременна, 
целенасочена, 
подходяща и 
надеждна 
информация за 
околната среда 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 
Национална 
стратегия  
за управление и 
развитие на 
водния сектор 
 

1. Попълване на 
базата данни. 
2. Поддържане на 
модулите на базата 
данни.  
3. Осигуряване на 
функционирането й 
на национално ниво. 
3. Осигуряване на 
публичен достъп, 
чрез  използване на 
уеб приложение 
 

Януари –  
декември 
2019 г. 

Повишаване на 
информираностт
а на 
обществеността 
чрез публичния 
достъп до 
информационнат
а система 
 

Стабилност и 
устойчивост на 
информационнат
а система за 
обмен на данни 
от мониторинга 
на водите  

Работеща 
информационна 
система  

3.Администриране,
експлоатация и 
поддръжка на 
новата 
„Национална 
информационна 
система за 
отпадъци“, в т. ч. 
надграждане и 
оптимизиране   

Осигуряване на 
навременна, 
целенасочена, 
подходяща и 
надеждна 
информация за 
околната среда 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 
Национален 
план за 
управление на 
отпадъците 
2014-2020г. 
 

1. Попълване на 
базата данни. 
2. Поддържане на 
модулите на базата 
данни.  
3. Осигуряване на 
функционирането й 
на национално ниво. 
3. Осигуряване на 
публичен достъп, 
чрез  използване на 
уеб приложение 
 

Януари –  
декември  
2019 г. 

Повишаване на 
информираностт
а на 
обществеността 
чрез публичния 
достъп до 
информационнат
а система 
 

Стабилност и 
устойчивост на 
информационнат
а система за 
обмен на данни 
за отпадъци 

Работеща 
информационна 
система  

4. Ефективен 
радиологичен 
мониторинг на 
околната среда  

Осигуряване на 
подходяща 
инфраструктура 
за мониторинг и 
информация за 
околната среда за 
целите на 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 
 

Администриране  на 
обновената 
Национална 
автоматизирана 
система за 
непрекъснат контрол 
на радиационния 

Януари –  
декември 
2019 г. 
 
 
 
 

Постигане  на 
висока 
ефективността и  
устойчивост на 
работата на 
системата.  

Издаване на 
всички бюлетини  
за състоянието на 
радиационния 
гама-фон във 
страната и 
докладването им 

Докладване на 
данни за 
състоянието на 
радиационния 
гама-фон към 
Европейската 
система за 
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Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

политиките за 
опазване на 
околната среда, в 
т.ч  за публичен 
достъп до 
екологична 
информация 

гама-фон.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

към 
Европейската 
система за обмен 
на радиологични 
данни (EURDEP) 
към ЕК. 
 
 
 
 

обмен на 
радиологични 
данни 
(EURDEP) към 
ЕК. 
Осигуряване на 
публичния 
достъп и 
информираност
та на 
обществеността 
 

5. Ефективен 
мониторинг на 
шумовото 
замърсяване на 
околната среда 

Осигуряване на 
подходяща 
инфраструктура 
за мониторинг и 
информация за 
околната среда за 
целите на 
политиките за 
опазване на 
околната среда, в 
т.ч  за публичен 
достъп до 
екологична 
информация 
 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 
 

Актуализация  и 
поддръжка на база 
данни и използване 
на уеб - приложение 
за публичен достъп 
до електронната 
информационна 
система за 
резултатите от 
контрола на 
промишлените 
източници на шум в 
страната. 

Януари –  
декември  
2019 г. 

Изпълнение на 
изискванията на 
Закона за защита 
от шума в 
околната среда 

ИАОС събира, 
обработва и 
анализира 
данните за шума 
от промишлени 
източници, като 
използва 
специализиран 
софтуер за 
поддържане на 
база данни 

Осигуряване на 
представителна 
информация с 
публичен 
достъп, 
съгласно Закона 
за защита от 
шума в 
околната среда 
 
 
 

6. Ефективен 
мониторинг на 
биологичното 
разнообразие 

Ограничаване и 
спиране на 
загубата на 
биологично 
разнообразие 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 
Оперативна 
програма 
“Околна среда 
2014 – 2020 г.” 
 

Изпълнение на 
мониторингови 
дейности към 
НСМСБР, съгласно 
одобрени от 
министъра на ОСВ 
графици; 
Изпълнение на 
проект за анализи и 

Януари –  
декември  
2019 г. 

Осигуряване на  
мониторингови 
данни за обекти, 
включени в 
НСМСБР;  
Изпълнение на 
планираните за 
2018 г.  дейности 
по проект 

Провеждане на 
мониторнгови 
дейности към 
НСМСБР; 
Изпълнение на 
планираните за 
2018 г. дейности 
по проект 
„Анализи и 

Проведени 
мониторнговите 
дейности към 
НСМСБР, 
съгласно 
утвърдените 
графици; 
Изпълнени 
планираните за 

 3 



Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

теренни проучвания 
на видове и 
природни 
местообитания от 
НСМСБР, предмет 
на докладване по чл. 
17 от Директивата за 
местообитанията и 
чл. 12 от 
Директивата за 
птиците по ОПОС 
2014-2020. 

„Анализи и 
проучвания на 
видове и 
природни 
местообитания, 
предмет на 
докладване по 
чл. 17 от 
Директивата за 
местообитанията 
и чл. 12 от 
Директивата за 
птиците“ . 

проучвания на 
видове и 
природни 
местообитания, 
предмет на 
докладване по чл. 
17 от 
Директивата за 
местообитанията 
и чл. 12 от 
Директивата за 
птиците“ . 

2019 г. 
дейности по 
проект 
„Анализи и 
проучвания на 
видове и 
природни 
местообитания, 
предмет на 
докладване по 
чл. 17 от 
Директивата за 
местообитаният
а и чл. 12 от 
Директивата за 
птиците“ . 
 

7. Прилагане на 
методика за 
инвентаризация на 
площи със 
замърсена почва и 
създаване на 
публичен регистър.  
 
 
 
 
 
Изпълнение на 
Програма за 
мониторинг на 
почви – I ниво 
(широкомащабен 
мониторинг 16х16 
км.) и II ниво 

Осигуряване на 
представителна 
информация за 
състоянието на 
почвите 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза  
2019-2021 г. 

Разроботване и 
внедряване на 
Публичен регистър.  
 
Изпълнение на 
Програма за почвен 
мониторинг - I и II 
ниво. 
 

Януари –  
декември  
2019 г. 

Разработен 
Публичен 
регистър. 
 
Изпълнение на 
мониторингови 
дейности по 
Програма за 
почвен 
мониторинг- I и 
II ниво за 2019 г. 
 

Изпълнение на 
задълженията на 
ИАОС съгласно 
чл.147, ал.4 от 
ЗООС, в т.ч. по 
отношение на 
мониторига на 
почвите.  

Разработен 
публичен 
регистър 
 
 
 
 
 
Проведени 
мониторингови 
дейности по 
Програма за 
почвен 
мониторинг I и 
II ниво за 2019 
г. 
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Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

(вкисляване и 
засоляване). 
 
8. Изпълнение на 
програмата за 
мониторинг и 
оценка на 
състоянието на 
горските 
екосистеми (ГЕС) 
от мрежата за 
мониторинг на ГЕС 
(ниво І и ниво ІІ) 

Осигуряване на 
актуална 
информация за 
състоянието на 
горските 
екосистеми в 
България 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза  
2019-2021 г.;  
 
Конвенция за 
трасгранично 
замърсяване на 
въздуха на 
далечни 
разстояния;  
 
Директива 
2016/2284/ЕС 
 
Програма за 
управление на 
правителството 
на Р България за 
периода 2017-
2021 г./Околна 
среда/Цел 
149/Мярка 597- 
Прилагане на 
изискванията на 
Международната 
програма за 
мониторинг и 
оценка на 
въздействието на 
замърсяването 
на атмосферния 
въздух върху 

Изпълнение на 
Програма за 
мониторинг ва ГЕС 
1. Ниво І - пълно 
обследване в 33 
пробни площи от 
мрежата; в 160 
пробни площи - 
оценка на короните 
и фитопатологично 
обследване;  
2. Ниво ІІ -
интензивен 
мониторинг 
Изпълнение на 
програмата за 2019 
г. и оценка на 
данните за 2018  
мониторингова 
година.  

Януари –  
декември  
2019 г. 

Осигуряване на 
достоверна 
информация за 
основни 
индикатори, 
определящи 
състоянието на 
горските 
екосистеми 
(ГЕС) в 
България, в т.ч.  
за нуждите на  
докладването на 
данни за 
състоянието на 
ГЕС до 
програмния 
център на 
Международна 
кооперативна 
програма (МКП) 
Гори, и МКП 
„Моделиране и 
картиране 
(международни 
кооперативни 
програми към 
КТЗВДР) и 
Приложение V 
на Директива 
2016/2284/ЕС.  

Мониторингова 
програма и план-
график на 
дейностите, 
утвърдени със 
Заповед на 
изпълнителния 
директор на 
ИАОС. 
Ежемесечни 
справки, отчет за 
полугодието и 
годишен отчет за 
изпълнение. 

Национален 
доклад за 
състоянието на 
околната среда 
в България. 
Докладване на 
данните до 
МКП –гори за 
2019 
мониторингова 
година. 
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Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

състоянието на 
горските 
екосистеми. 

9. Администриране 
и поддръжка на 
Геоинформационна 
система за 
управление на 
водите и 
докладване. 

Предотвратяване 
или намаляване 
на въздействието 
от човешка 
дейност върху 
повърхностните и 
подземните води 
чрез прилагане на 
принципите за 
интегрирано 
управление. 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017-
2021 г. 
околна среда 
 

Осигуряване на 
функционирането на 
информационна 
система.  

Декември 
2019 г. 

Функциониране 
на 
Информационна
та система в 
технически и 
приложен 
аспект.  

Внедрена 
Геоинформацион
на система за 
управление на 
водите и 
докладване“.  

Функциониращ
а 
информационна
та система 

10. Улесняване на 
достъпа на 
обществеността до 
достоверна и 
навременна 
информация за 
околната среда, 
прилагайки 
съвременни 
информационни 
средства 

Осигуряване на 
актуална и 
достатъчна по 
обхват 
информация за 
целите на 
политиките за 
опазване на 
околната среда, 
предоставяне на 
достъп до 
екологична 
информация, в 
т.ч. и публичен 
достъп,  
участие на 
обществеността в 
процеса на 
вземане на 
решения за 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза  
2019 – 2021 г. 
 

Участие и прилагане 
на европейските 
инициативи – Обща 
система за 
информация за 
околната среда за 
Европа (SEIS), 
Инфраструктура за 
пространствени 
данни (INSPIRE)  
 

Декември 
2019 г. 
 

Подобряване на 
информационнот
о осигуряване и 
мониторинга на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда 
 

Внедрени са 
информационни 
системи за 
всички 
подсистеми на 
НСМОС. 
Извършва се 
обновяване на 
базите данни, 
софтуерните 
приложения и 
ГИС продуктите 
съгласно 
изискванията на 
SEIS и INSPIRE.  

Разработени, 
внедрени, 
актуализирани 
и поддържани 
информационни 
системи, бази 
данни и 
регистри 
съобразно 
принципите на 
SEIS. 
Обновени 
масиви от 
пространствени 
данни и 
актуализирани 
метаданни за 
тях.  
Обновени и 
публикувани 
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Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

околната среда и 
повишаване на 
общественото 
съзнание и 
култура в сферата 
на околната среда 
и устойчивото 
развитие 
 

услуги с 
пространствени 
данни. 
Хармонизирани 
масиви, 
съгласно 
Директива 
2007/2/ЕО 
(INSPIRE). 

Продължаване 
оптимизирането на 
потребителския 
интерфейс на 
интернет сайта на 
агенцията и 
обогатяване на 
информацията за 
околната среда, 
предоставяна на 
обществеността 

Декември 
2019 г. 
 

Улеснен достъп 
и по-добра 
информираност 
на 
обществеността 
за състоянието 
на околната 
среда в България 

Постоянно се 
разработват нови 
раздели в 
интернет сайта на 
ИАОС. 
Потребителският 
интерфейс се 
оптимизира и 
информацията се 
обновява 
своевременно 
 

Улеснен достъп 
до 
специализирана
та информация 
в сайта, 
подобрено 
качество и 
увеличен обем 
на 
публикуваната 
информация 
 

11.Формиране на 
съзнателно 
отношение и грижа 
към околната среда 
и провокиране на 
позитивно 
екологосъобразно 
поведение 

Осигуряване на 
достъп до 
информация, 
участие на 
обществеността в 
процеса на вземане 
на решения за 
околната среда и 
повишаване на 
общественото 
съзнание и култура 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза  
2019 – 2021 г. 
 

Отбелязване на дните 
от международния 
еко календар с 
публични събития и 
инициативи. 
Изготвяне и 
разпространение на 
информационни и 
рекламни материали, 
свързани с дейността 
на ИАОС. 

Януари - 
декември  
2019 г. 

Повишаване на 
обществената 
информираност и 
активност в 
инициативи за 
опазване на 
околната среда  

Поръчани 
материали и 
печатни издания 
от ЕАОС в 
подкрепа на 
събитията. 

Успешно 
проведени 
мероприятия и 
инициативи. 
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Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

в сферата на 
околната среда и 
устойчивото 
развитие 

Активно участие на 
България в 
международните 
кампании за 
обществеността по 
линия на 
Европейския съюз и 
ООН, свързани с 
околната среда 
 

Януари –  
декември  
2019 г. 

Промяна в 
поведението на 
обществеността 
по посока на 
съзнателно 
опазване на 
околната среда и 
природата 
 

ИАОС участва във 
всички 
природозащитни 
кампании 

Проведени 
мероприятия по 
време на 
природозащитни
те кампании, 
координирани от 
МОСВ. 

12.Осигуряване на 
поетапното 
публикуване в 
интернет на 
информационните 
масиви и ресурси в 
отворен формат 

Приоритет 7.4. 
Достъп до 
електронен път на 
информацията, с 
която разполагат 
публичните 
институции и 
прилагане на 
европейското 
законодателство за 
пазарно 
използване на 
публичната 
информация 

Програма на 
правителството за 
стабилно 
развитие на 
Република 
България  

Публикуване на 
наличната публична 
информация в 
отворен формат 

Декември 
2019 г. 

Отваряне на 
информационнит
е източници и 
предоставянето 
на достъп до 
структурирана 
информация, за 
събирането и 
генерирането, на 
която са 
използвани 
публични 
средства („open 
data”). 
 
Изпълнение на 
задължение 
съгласно 
Директива 
2013/37/ЕС на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета от 26 юни 
2013 година за 
изменение на 
Директива 

С Решение №436 
на Министерския 
съвет от 2017 г. е 
приет Списък от 
набори от данни 
по приоритетни 
области, които да 
се публикуват в 
отворен формат. В 
Портала за 
отворени данни на 
Министерския 
съвет са 
публикувани  
всички заложени 
данни 

Публикувани 
набори от данни 
по приоритетни 
области, 
съгласно 
утвърден с 
Рещение на МС 
от 2019 г. 
списък.  
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Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

2003/98/ЕО 
относно 
повторната 
употреба на 
информацията в 
обществения 
сектор. 
Директивата се 
транспонира с 
изменения и 
допълнения на 
Закона за достъп 
до обществената 
информация и 
съответните 
подзаконови 
нормативни 
актове. 
 

14.Прилагане на  
Национални мерки 
за изпълнение, 
съдържащи списък  
с инсталациите на 
територията на 
страната, които 
попадат в обхвата 
на схемата за 
търговия с емисии 
на парникови 
газове за периода 
от 2013 - 2020 г., 
както и 
количеството 
квоти, 
разпределени 

Намаляване на 
неблагоприятното 
въздействие 
върху човешкото 
здраве, 
екосистемите и 
националното 
стопанство, 
предизвикано от 
изменението на 
климата  

Национални 
мерки за 
изпълнение, 
съдържащи 
списък с 
инсталациите на 
територията на 
страната, които 
попадат в 
обхвата на 
схемата за 
търговия с 
емисии на 
парникови 
газове за 
периода от 2013 
- 2020 г., както и 

Разпределение на 
квоти за 2019 г. на 
оператори 
участващи в схемата 
за търговия с емисии 
на парникови газове 
в Националния 
регистър за търговия 
с квоти за емисии на 
парникови газове 
(НРТКЕПГ) 
 
 
 
 
 
Отразяване в 

28.02.2019 г. 
 
Въз основа на 
Заповед на 
Министъра на 
околната 
среда и 
водите, 
съгласно чл. 
47, ал. 1 от 
Закона за 
ограничаване 
изменението 
на климата 
(ЗОИК) 

 
31.03.2019 г. 

Разпределени 
квоти по 
партидите на 
операторите на 
инсталации и 
авиационните 
оператори в 
НРТКЕПГ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отразени 

Налични квоти 
по партидите на 
операторите на 
инсталации и 
авиационните 
оператори в 
НРТКЕПГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отразени 

Изпълнение на 
Националните 
мерки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отразени 

 9 



Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

безплатно на всяка 
инсталация. 

количеството 
квоти, 
разпределени 
безплатно на 
всяка 
инсталация.  

НРТКЕПГ на 
годишните 
верифицирани 
емисии, докладвани 
до 31 март на 
текущата година от 
операторите на 
инсталации и от 
авиационните 
оператори. 
 
Предаване на квоти, 
равняващи се на 
общото количество 
верифицирани 
емисии, с цел 
тяхната отмяна. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30.04.2019 г. 
 
 
 
 

годишни 
верифицирани 
емисии по 
партидите на 
операторите на 
инсталации и 
авиационните 
оператори в 
НРТКЕПГ. 
 
 
Предадени 
квоти, 
равняващи се на 
общото 
количество 
верифицирани 
емисии. 

годишни  
верифицирани. 
емисии в 
НРТКЕПГ за 
2018 г. 
 
 
 
 
 
 
Предадени квоти 
в НРТКЕПГ от 
всички оператори 
в изпълнение на 
изискванията на 
Чл.48, ал. 1 от 
ЗОИК.  

годишни 
верифицирани 
емисии в 
НРТКЕПГ на 
всички 
оператори на 
инсталации и 
авиационни 
оператори. 
 
 
Предадени 
квоти  
 
 
 

   Дейности по 
администриране на 
НРТКЕПГ: 
• Издаване на 
решения за  
откриване/закриване 
на партида; за 
актуализация на 
информацията по 
партида; за промяна 
на упълномощени 
представители; за 
спиране на достъп 
до партида. 
 
• Извършване на 
трансакции, в т.ч. 
прехвърляне на квоти 

 
 
 

Постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянен 

 
 
 
Издадени 
решения, в 
зависимост от 
получените 
заявления/искан
ия 
 
 
 
 
 
 
Извършени 
трансакции, в 
зависимост от 

 
 
 
Брой издадени 
решения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой извършени 
трансакции 

 
 
 
Брой издадени 
решения, в 
зависимост от 
получените 
заявления/ 
искания. 
 
 
 
 
 
 
Брой 
извършени 
трансакции, в 
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Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

и замяна на 
международни 
кредити за 
еквивалентното 
количество квоти, 
валидни за Третия 
период. 
 

получените 
искания 

зависимост от 
получените 
искания. 

15. Прилагане на 
процедурите по 
издаване на 
разрешителни за 
емисии на 
парникови газове и 
за одобряване на 
плановете за 
мониторинг на 
годишните 
емисиите и данните 
за тон километрите 
на авиационните 
оператори. 

Намаляване на 
неблагоприятното 
въздействие 
върху човешкото 
здраве, 
екосистемите и 
националното 
стопанство, 
предизвикано от 
изменението на 
климата  

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 
 

Издаване на 
решения за 
актуализиране на 
РЕПГ, издаване на 
ново РЕПГ, издаване 
на решения за отказ 
от издаване или 
отмяна на РЕПГ.  
Издаване на 
решения за 
одобрение/отказ/акт
уализиране на 
плановете за 
мониторинг на 
годишните емисиите 
и данните за 
тонкилометрите на 
авиационните 
оператори 

Постоянен Прилагане на 
изискванията на 
Европейската 
схема за 
търговия с 
емисии на 
парникови 
газове. 

Брой издадени 
решения  

Брой на 
издадените 
решения спрямо 
подадени 
заявления. 

16. Прилагане на 
процедурите за 
комплексни 
разрешителни 

По-тясно 
интегриране на 
политиката по 
околна среда в 
политиките за 
развитие на 
отраслите на 
икономиката в 
страната 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 
 

Издаване на 
решения за 
издаване/неиздаване 
на комплексни 
разрешителни. 
Преразглеждане и 
последващо 
актуализиране на 
комплексни 

Постоянен Предотвратено 
или прекратено 
антропогенно 
замърсяване 

Брой 
издадени/неиздад
ени и 
актуализирани 
комплексни 
разрешителни 

Брой издадени 
решения спрямо 
общия брой 
подадени 
заявления./ 
информация по 
Приложение 6 
от Наредбата за 
КР 

 11 



Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

разрешителни. 
Издаване на 
решения за отмяна 
на КР. 

17.Определяне на 
вида на приложима 
процедура по 
комплексни 
разрешителни  

По-тясно 
интегриране на 
политиката по 
околна среда в 
политиките за 
развитие на 
отраслите на 
икономиката в 
страната  

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 
  

Издаване на 
становища за 
определяне вида на 
приложимата 
процедура по 
комплексни 
разрешителни 

Постоянен  Предотвратено 
антропогенно 
замърсяване 

Брой издадени 
становища  

Брой издадени 
становища 
спрямо общия 
брой подадени 
информации по 
Приложение № 
5 от Наредбата 
за КР 

18. Докладване до 
Европейската 
комисия 

По-тясно 
интегриране на 
политиката по 
околна среда в 
политиките за 
развитие на 
отраслите на 
икономиката в 
страната 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 
 

Подготовка и 
изпращане на доклад 
до Европейската 
комисия по 
Европейския 
регистър за 
изпускане и пренос 
на замърсители 
(ЕРИПЗ) на данните 
за емисиите за 2018 
г., съгласно 
изискванията на 
Регламент 166/2006 
на Европейския 
парламент и на 
Съвета 

Март 2020 г. Представени 
данни за 
изпускането и 
преноса на 
замърсители 

Изпратен доклад 
по ЕРИПЗ 

Изпратен 
доклад по 
ЕРИПЗ. 

19. Прилагане на 
процедурите за 
одобряване на 
доклади за 
безопасност 

Предотвратяване 
на големи аварии с 
опасни вещества, 
за да се гарантира 
високо ниво на 
защита на 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 
 

Издаване на 
решения за 
одобряване и 
неодобряване на 
доклади/ 
актуализирани 

Постоянен Предотвратяване 
на големи 
аварии и 
ограничаване на 
последствията от 
тях, за да се 

Брой издадени 
решения за 
одобряване на 
доклади за 
безопасност 

Брой издадени 
решения спрямо 
общия брой 
подадени 
заявления. 
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Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

човешкото здраве 
и околната среда. 
 

доклади за 
безопасност. 
Издаване на 
решения за 
прекратяване 
действието на 
решения за 
одобряване на 
доклади за 
безопасност. 

гарантира 
високо ниво на 
защита на 
човешкото 
здраве и 
околната среда. 
 

20. Валидиране на 
класификацията на 
предприятия/съоръ
жения с нисък или 
висок рисков 
потенциал 
(ПСНРП/ПСВРП) и 
издаване на 
становища по реда 
на ЗООС за 
потвърждаване на 
извършената 
класификация  

Предотвратяване 
на големи аварии с 
опасни вещества, 
за да се гарантира 
високо ниво на 
защита на 
човешкото здраве 
и околната среда. 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 

Издаване на 
становища за 
потвърждаване на 
класификация на 
ПСНРП/ПСВРП 

Постоянен  Предотвратяване 
на големи 
аварии и 
ограничаване на 
последствията от 
тях, за да се 
гарантира 
високо ниво на 
защита на 
човешкото 
здраве и 
околната среда  

Брой издадени 
становища  

Брой издадени 
становища 
спрямо общия 
брой подадени 
Уведомления за 
класификация  

21. Изпълнение на 
дейностите на 
ИАОС по 
изпълнение на 
програмите за 
изпитване на 
показателите на 
околната среда 

Осигуряване на 
достоверни и 
навременни данни 
и  информация за 
състоянието на 
околната среда по 
компоненти и 
фактори, която се 
докладва към 
европейските 
институции и се 
предоставя на 
обществеността 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
2019 – 2021 г. 

Подържане на 
акредитацията на 
изпитвателна 
лаборатория ГД ЛАД. 
Изготвяне на 
документи съгласно 
последните 
изисквания на 
Изпълнителна 
агенция „Българска 
служба за 
акредитация“ за 
съответствие с БДС 

Януари-
декември  
2019 г. 

Продължение на 
действието на 
сертификата за 
акредитация на 
Изпитвателна 
лаборатория 
„Главна дирекция 
лабораторно- 
аналитична 
дейност”, който е 
със срок на 
валидност 
17.09.2019  

Подържане на 
акредитацията на 
изпитвателна 
лаборатория ГД 
ЛАД. Изготвяне 
на документи 
съгласно 
последните 
изисквания на 
Изпълнителна 
агенция 
„Българска 
служба за 

Успешно 
преминала 
оценка на място  
в лаборатория 
„Главна 
дирекция 
лабораторно-
аналитична 
дейност” към 
ИАОС, от страна 
на оценителския 
екип на ИА БСА  
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Цели за 2019 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

на Република 
България  
 
 

EN/IEC 17025. акредитация“ за 
съответствие с 
БДС EN/IEC 
17025.  
Участие в 
междулабораторни 
сравнителни 
изпитвания и 
тестове за 
пригодност с цел 
доказване на 
компетентност на 
изпитвателна 
лаборатория ГД.  
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