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Inleiding

Dit kansendossier ‘EU EFRO Bulgarije 2014-2020: water en afval’ geeft inzicht in
twee belangrijke uitdagingen voor Bulgarije waarop de EU het land de komende
meerjarige financiële periode 2014-2020 zal steunen, namelijk
1) waterkwaliteit en
2) afvalbeheer.
In de bijlage is informatie te vinden over het thema klimaat adaptatie.
De ondersteuning komt uit de EU Cohesie- en Structuurfondsen en in dit geval met
name uit het daaronder vallende Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO).
Het totale EU Cohesie- en Structuurfondsen voorgestelde budget voor Bulgarije
2014-2020 is 7,13 miljard EUR (in 2011 prijzen).
De onderbouwing van de EU-ondersteuning wordt door een EU-land in een
Operationeel Programma (OP) neergelegd. In dit geval vallen water en afval onder
het OP ‘Environment’. Na goedkeuring door de EU in Brussel zal dit OP verder
worden uitgewerkt en uitgevoerd in programma’s, projecten, aanbestedingen,
giften en begrotingssteun. In de uitvoering zullen veel kansen voortvloeien voor
onder andere consultants, leveranciers en aannemers.
Op het moment van schrijven van dit kansendossier is de totale begroting van de
Europese Commissie voor 2014-2020 nog niet formeel door het Europees
Parlement en Raad (van ministers van Financiën) goedgekeurd. De genoemde
bedragen zijn daarom nog onder voorbehoud.
Na de formele goedkeuring, zullen druppelsgewijs de verschillende Operationele
Programma’s beschikbaar komen; in ieder geval per 1 januari 2014.
Voor dit kansendossier zal voor zowel waterkwaliteit als voor afvalbeheer kort
worden ingegaan op de voorinformatie uit het OP Environment, dat nog niet
openbaar beschikbaar is.
Vragen over deze voorinformatie? Deze kan het Team Internationale
Organisaties (TIO) beantwoorden met behulp van de Nederlandse ambassade in
Sofia en via de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland aan de EU in
Brussel (contact met TIO, zie hoofdstuk 3).
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1

Waterkwaliteit

Daar waar de periode 2007-2013 met name gericht is geweest op grote
infrastructurele werken, zal in de periode 2014-2020 worden geïnvesteerd in
kleinschaligere projecten, die mogelijk meer kansen bieden voor levering van
goederen en diensten door Nederlandse bedrijven in samenwerking met Bulgaarse
bedrijven.
Water zal vallen onder prioriteitslijn 1 van het OP Environment 2014-2020.
Aantal aandachtspunten uit deze prioriteitslijn:
• Alle Bulgaarse gemeenten van meer dan 2.000 inwoners zullen o.a. een
gemeentelijk afvalwaterbehandelingssysteem moeten installeren;
• Vernieuwing of herstel van afvalwaterbehandelingssystemen in gemeenten van
meer dan 10.000 inwoners;
• Aansluiting rioolnetwerk bij de aanwezigheid van een functionerend
afvalwaterbehandelingssysteem;
• Bouw/herstel van faciliteiten voor de behandeling van het bezinksel uit het
afvalwaterbehandelingssysteem;
• Bouw en/of herstel van het watervoorzieningsnetwerk en
waterbehandelingssysteem (om hiermee de gehele watercirkel compleet te
maken).
1.1

Gemeenten
De gemeenten in Bulgarije zullen de ontvangers zijn van de gelden onder deze
prioriteitslijn. Nederlandse bedrijven zullen dan ook samen met Bulgaarse partijen
op oproepen (aanbestedingen) van deze gemeenten kunnen reageren.

1.1.1

Gemeentelijke uitdagingen
• Voorbereiding en implementatie van kwalitatieve en doeltreffende projecten voor
de bouw van infrastructuur voor afval- en drinkwater- en behandelingssystemen
• Verbetering van technologische kennis
• Op de toekomst gerichte behandelingstechnologieën met redelijke
verbruikerskosten
• Niet één technische oplossing, maar moet onderdeel zijn van gehele investering
• Meest passende oplossing voor de lokale omstandigheden.
• Gemeenten zullen meer bezit krijgen en hun operationele kosten zullen stijgen.
• Een serieuze toename van gebruikerstarieven wordt verwacht om hiermee de
werkelijke kosten te dekken.
• Verbetering van de onafhankelijke financiële expertise en de financiële strategie
voor de verlaging van de uiteindelijk last voor de gebruikers.
• Consumptieniveau

1.2

Kansen
•
•
•
•

Gedecentraliseerde afvalwaterbehandelingssystemen passend op lokale situatie
Producten en diensten voor stedelijk waterbeheer
Controle apparatuur voor water kwaliteit
Ervaring in EU-projectontwikkeling, -beheer en -uitvoering

Pagina 5 van 10

NL EVD Internationaal | Kansendossier EU EFRO Bulgarije 2014-2020

2

Afvalbeheer

Bulgarije zal de komende jaren geen geld vrijmaken voor vuilstortterreinen. Het
land wil hogerop de afvalrangorde klimmen. Om dit te bereiken heeft Bulgarije als
doel een percentage van 50% recycling in 2020. Verder wil het in 2020 een afname
van 25% bereiken in het biologisch afbreekbaar afval onder het gewone afval (dit in
vergelijking met het niveau van de jaren 1990).
Faciliteiten voor het beheer van huishoudelijk afval hebben de hoogste prioriteit.
Voorbeelden zijn optimalisatie van de afvalinzameling en de behandeling van
gevaarlijk afval (zoals het opzetten van gemeentelijke afvalstations voor grote
hoeveelheden afval). Verder wil Bulgarije zich richten op composteren, de
geleidelijke sluiting van vuilstortterreinen en biogas terugwinning.
Afval zal vallen onder prioriteitslijn 2 van het OP Environment 2014-2020.
Aantal aandachtspunten uit deze prioriteitslijn:
• Uitbreiding/vernieuwing van de systemen van gemeentelijke afvalinzameling,
met prioriteit voor biologisch afbreekbaar afval;
• Voorbereidende behandeling van gemeentelijk/gevaarlijk afval;
• Verbetering van gebouwde gemeentelijke depots;
• Installaties voor gebruik en/of verwijdering van gemeentelijk afval en biogas in
regionale depots;
• Sluiten van en iets anders in gebruik nemen i.p.v. gemeentelijke depots.
2.1

Gemeenten
De gemeenten in Bulgarije zullen de ontvangers zijn van de gelden onder deze
prioriteitslijn. Nederlandse bedrijven zullen dan ook samen met Bulgaarse partijen
op oproepen (aanbestedingen) van deze gemeenten kunnen reageren.

2.1.1

Gemeentelijke uitdagingen
• Dekking kostentoename (voor depotgebruik, transport, extra investeringen)?
• Creëren van sociale acceptatie voor de gemeentelijke afvaltarieven

2.2

Kansen
• Producten of diensten, die Bulgarije helpen de afvalrangorde op te klimmen,
zoals het voorkomen van afval, scheiding, hergebruik van producten, recycling
en energie terugwinning.
• Kennis in de ontwikkeling van duurzame afvalbeheerpraktijken, inclusief
verantwoordelijkheid bij de producent.
• Technische en organisatorische kennis om regionale afvalbehandelingsfaciliteiten
op te zetten.
• Ervaring in EU-projectontwikkeling, -beheer en –uitvoering
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Kansen bij Internationale Organisaties verzilveren?

Team Internationale Organisaties (TIO) van Agentschap NL adviseert bedrijven bij
het verwerven van opdrachten en financiering van projecten van Internationale
Organisaties.
De dienstverlening staat open voor de volgende Internationale Organisaties:
Wereldbank, VN, EU, EIB, EBRD, IFC, AfDB, AsDB, IADB.
Dienstverlening projecten en aanbestedingen bij Internationale
Organisaties:
–
–
–
–

–
–
–

–

–

Tenderinformatie, projecten en programma's
Vraagbeantwoording m.b.t. tenders en werkwijze internationale organisaties
Geschillen beslechting bij aanbestedingsprocedures
Scans internationale organisaties: op maat worden voor u contactpersonen en
relevante projecten in kaart gebracht. Ook kunnen wij geheel vrijblijvend voor
u uw Expression of Interest screenen.
Maatwerk internationale organisaties: Uitgebreide dienstverlening op maat
m.b.t projecten en aanbestedingen.
Kansen signalering: Samen met het postennetwerk, brengen we u als eerste
op de hoogte van nieuwe projectkansen bij internationale organisaties.
Trustfunds: via het trustfundprogramma van het ministerie van Buitenlandse
zaken, zijn er mogelijkheden om studies en consultancy opdrachten te
verrichten voor IFC en EBRD.
Partners in International Business: Via het PIB programma kunt u samen met
uw consortiumpartners overheidsondersteuning krijgen bij het verwerven van
opdrachten en financiering bij internationale organisaties
Workshops, missies en trainingen.

Meer informatie?
Bel: +31 (0)88 602 90 00 referentie TIO
Of kijk op de website: www.agentschapnl.nl/tio
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Bijlage 1 Klimaat adaptatie

Bron: Bulgaria Position Paper MFK CSF 2014-2020, pagina 33 en 24
Thematic Objective: Promoting climate change adaptation, risk prevention and
management
For this thematic objective the funding priority translates into the following priorities and
specific objectives reflecting country specific challenges to be supported by CSF Funds:
1. Adaptation to climate change in the field of water management and flood
prevention
• Upgrade of poorly maintained infrastructure: riverbeds, dams and bridges. In 2012 a major
settlement was flooded when a dam broke. This seems to be part of a systematic problem
that needs to be tackled through the elaboration of a specific action plan, including the
targeted use of EU Funds. Improve flood prevention by flood risk assessment and mapping
and development of monitoring tools. Support flood prevention projects at river basin level
and in coordination with neighbouring countries.
• Improve flood prevention performing flood risk assessments and mapping, and development
of monitoring tools. Support flood prevention projects at river basin level and in coordination
with neighbouring countries.
• Reduction of pressures affecting water: further efforts to ensure sustainable water
management and improved water efficiency (including efficient irrigation systems and
decreased leakage).
2. Risk prevention and management
• The handling of natural disasters including early intervention measures related to forest
fires, earthquakes and extreme weather events. These measures should also include the
development of tools related to early warning and alert systems, risk mapping and
assessment, and also measures to support crisis communication, education and
awarenessraising in risk management and climate adaptation.
• Investments need to foster international cooperation between EU neighbouring countries on
risk prevention and mutual assistance, especially under the EU Strategy for the Danube
Region (EUSDR).
3. Adaptation to climate change in other areas (forest management, land use,
management of coastal zones)
• Reduction of pressures affecting soil: land take and soil sealing (hot spot areas such as the
urban agglomeration of Sofia, the southern coastline, and mountain resorts in the towns of
Bansko and Pamporovo), water erosion, wind erosion, landslides, deforestation and soil
acidification. Brownfield decontamination should continue.
• Support for the elaboration of measures and projects to protect, restore and regenerate
coastal and marine zones, e.g. restoration of natural, socio-economic and cultural resources,
better management of urban sprawl, defence/protection from, and mitigation of, climate
change (e.g. fighting desertification, coastal flooding and erosion).
• Forest management: support the establishment and management of forest protection belts
against erosion and fire.
• Land use: counteract unsustainable land use by in-field afforestation (without short rotation
species) and planting of forest belts along watercourses, protection of vegetation cover and
avoidance of deep ploughing. Improve soil management through support for practices to
prevent soil degradation and depletion of soil carbon stock. Support local crop varieties and
livestock breeds as a means to adapt to climate change and disease while maintaining genetic
diversity.
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Assuring performance of investments by CSF Funds under this thematic objective requires
meeting the relevant ex-ante conditionalities in advance of 2014. In addition the following
general considerations would improve governance and delivery:
• Set up a climate change adaptation strategy clearly identifying and coordinating the
responsibilities of different governmental bodies when implementing the necessary
investments in a wide variety of sectors. The current low absorption of funds both within the
ERDF and the EAFRD points towards insufficient administrative capacity. A genuinely strategic
approach will be needed to underpin future investments.
• Promote development and implementation of national and sub national adaptation strategies
to increase resilience to Climate Change.
• Develop a national risk assessment plan, accompanied by a clear investment programme,
which represents an additional challenge in this sector. Although Bulgaria has started the
adoption process of the necessary legislative framework for implementation, it is likely that
the legislation will not be in place at the beginning of the next programming period.
Actions under this thematic objective should be coordinated and, in order to obtain synergy
effects, combined as much as possible with interventions under all other thematic objectives
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