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Уважаеми Колеги,
Пожелаваме на всички участници в работната група успешна Нова година
и ползотворна работа в интерес на устойчивото развитие на българските
региони!
Български съвет за устойчиво развитие вижда смисъла на своето участие
в работната група, като възможност да даде своя принос в ясното
формулиране на устойчиви цели, както и да подпомогне процеса на
оценка на резултатите, предлагайки своята експертиза и международен
опит.
За нас изнесената информация на заседанията на работната тематична
група сочи, че въпреки положените усилия, съществува потенциал за
подобряване на съдържанието на програмата и с глас против, искаме да
дадем шанс за финални предложения от заинтересованите страни.
Процесът на участие на заинтересованите страни е един от най-важните
критерии за оценка на устойчивост и се измерва с процента на приетите
предложения.
Възможности за подобряване на програмата виждаме във:
-

-

Въвеждането на инструменти за гарантиране устойчивия характер
на инвестициите, като система за оценка на устойчивостта на
сгради и градски структури. Подкрепяме становището на арх.
Гълъбов /КАБ/ от шестото заседание на РГ за необходимостта от
цялостен и устойчив подход към градските структури и среда,
включващ енергийната ефективност като неразделна част.
Въвеждане на „зелени“ обществени поръчки при изпълнение на
програмата (становище на 15.12.2012, от Български съвет за
устойчиво развитие и екологичните НПО).
“При подбора на проекти и организирането на тръжни процедури в
държавите членки следва да се изготвят колкото се може повече
„зелени“ обществени поръчки.”(Цитат от Работен Документ на
службите на комисията /Елементи за обща стратегическа рамка
2014-2020 за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФРЗСР, ЕФМДР/ част 2/в глава
Защита на околната среда и насърчаване на ресурсна ефективност,
стр. 26. )
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-

-

-

Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие в
градските райони (предложение на БСУР от 03.09.2012)
Засилване на технологичното развитие и иновациите в сферата на
устойчивото градско развитие.
“За да се насърчат новите и иновативни решения в областта на
устойчивото градско развитие, по инициатива на Комисията ЕФРР
може да предоставя подкрепа за иновативни действия, като
таванът за тази подкрепа е 0,2 % от общия размер на средствата,
отпускани по линия на ЕФРР. Иновативните действия в областта
на градското развитие включват пилотни и демонстрационни
проекти, както и свързани с тях изследвания от европейски
интерес. Техният обхват може да включва всички тематични цели
и инвестиционни приоритети (член 9 от предложения регламент за
ЕФРР).” - цитат от информационна брошура на ЕК- Интегрирано
устойчиво градско развитие/ политика на сближаване за периода
2014-2020.
Отстраняване на някои недостатъци в програмата, свързани с
вътрешната съгласуваност и добавяне на специфични цели с
устойчив характер
Прецизирането на част от индикаторите и въвеждането на нови

Надяваме се с общи усилия да формулираме приоритети и дейности на
ОПРР, които в максимална степен да отговарят на обществените
очаквания и предложенията към регламента на Европейския парламент и
на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата
стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, а именно:
“За да гарантират пълното интегриране на устойчивото развитие във
фондовете по ОСР и спазването на принципа за устойчиво развитие,
установен в член 3 от Договора за Европейския съюз, на задължението за
интегриране на изискванията за опазване на околната среда съгласно член
11 и на принципа „замърсителят плаща“, предвиден в член 192 от
Договора за функционирането на Европейския съюз, управляващите
органи следва да предприемат действия по време на целия жизнен цикъл
на програмата, за да се избегнат или намалят вредните въздействия върху
околната среда, както и да се осигурят резултати и нетни ползи в
социален и екологичен аспект, както и от гледна точка на климата,
посредством следните действия:
а) насочване на инвестициите към най-устойчивите варианти с най ефективно използване на ресурсите;
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б) избягване на инвестиции, които биха могли да имат значително
отрицателно въздействие за околната среда или за климата, и подкрепа за
действия за смекчаване на всички останали въздействия;
в) прилагане на дългосрочна перспектива при сравняването на разходите
„през жизнения цикъл“ на алтернативните възможности за инвестиции;
г) засилено използване на „зелени“ обществени поръчки.“

Като въпрос от изключителна важност поставяме необходимостта от
информиране и обучение на специалисти-проектанти и представители на
държавните и общински администрации по въпросите на устойчивото
градско развитие и критериите за оценка.

Арх. Георги Коларов
Председател на УС на БСУР
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