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Общ напредък по ОПОС към края на 2013 г.

Договорени средства: 5,670 млрд. лв. (161 %)

Изплатени средства: 1,496 млрд. лв. (42,5 %)

В изпълнение: 225проекта на стойност 5,2млрд. лв.

Изпълнени: 142проекта с усвоена БФП - близо 200 млн. лв.
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Напредък към края на 2012, 2013 и май 2014 г.
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До края на 2012 г. са изплатени почти 18 % от средствата по програмата

Само през 2013 г. са изплатени 870 млн. лв., т.е. 2,4 пъти повече спрямо целия 
период до края на 2012 г. или 24 % от средствата по програмата.

Към края на май 2014 г. са изплатени 53% от средствата, което е ръст с 10% 
само за 5 месеца.



Напредък по приоритетни оси

Приоритетна ос 1

• Договорени: 4,3 млрд. лв. (173 % от средствата за сектора)

• Изплатени: 1,2 млрд. лв. (47 % от средствата за сектора)

• Общо в изпълнение: 131 проекта на стойност 4,1млрд. лв.

• Успешно изпълнени: 105 проекта с усвоена БФП в размер на 
181млн. лв.



Напредък по приоритетни оси

Приоритетна ос 2

• Договорени са: 836млн.лв. (116 % от бюджета на ос 2)

• Изплатени са: 180 млн.лв. (25 % от бюджета на ос 2)

• Общо в изпълнение за ос 2: 25 проекта на стойност 856 млн. 
лв.

• Успешно изпълнени: 24 проекта с усвоена БФП в размер на 11 
млн. лв.



Напредък по приоритетни оси

Приоритетна ос 3

• Договорени: 341млн. лв. (169 % от бюджета на ос 3)

• Изплатени: 81 млн.лв. (40 % от бюджета на ос 3)

• Общо в изпълнение: 70проекта на стойност 334 млн. 
лв.

• Успешно изпълнени: 13проекта на стойност 7 млн. лв.



Усилено строителство и открити обекти през 
2013 г.

46 проекта за изграждане на водна 
инфраструктура и РСУО стартираха 
официално строителните си дейности 

� 40 за водна инфраструктура

� 6 за изграждане на РСУО

Официално открити обекти

� ПСОВ Вършец 

� ПСОВ Лозница 

� ПСОВ Руен

� ПСОВ Провадия

� ВиК Велико Търново



В рамките на кампанията Зелена идея, през 2013 г. своята реализация 
намери проектът „Зелена идея в училище” 

по инициатива на радиата N-JOY, Z-Rock, Melody, bTV Radio, Jazz FM и 
Classic FM, съвместно с ОПОС

• Наградени: 4 училища в София, Панчарево, Дупница и Бяла Слатина

• Участници: над 400 деца участваха в създаването на овощни градини

Кампании (1)



Зелена България – през 
2013 г. се проведе за четвърти 
път в следните категории:

• Зелен бизнес (раздадени 
призове в 4 категории, на 5 
юни 2013 г.)

• Най-активна община 
(раздадени призове в 4 
категории, на 15 октомври 
2013 г.)

• Зелен град – раздадени 
призове в 3 категории, на 
12 декември 2013 г.

Кампании (2)



През 2013 г. стартира мащабният 
проект „ Зелената песен на 
България” – едно различно 
музикално състезание, организирано 
от радиата N-JOY, Z-Rockи Jazz FM 
съвместно с ОПОС

Бяха създадени нови български 
песни, които съчетаха по модерен и 
забавен начин хубавата музика и 
отговорното отношение към 
природата и средата, която ни 
заобикаля. 

На грандиозен финал, който се 
проведе през декември 2014 г. беше 
избран и награден големия победител 
в „Зелената песен на България“.

Кампании (3)



• През декември 2013 г. пред 
НДК беше позиционирана  
инсталация, представяща 
напредъка по ОПОС

• Лабиринт от тръби на ВиК

система, върху които са 
представени обекти, които са 
пуснати в експлоатация

• Идеята е тази арт-инсталация 
да „пътува“ и да бъде 
представяна в градовете, в 
които се изпълняват проекти 
по ОПОС

Информационни събития



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”
www.ope.moew.government.bg

Благодаря за вниманието!


