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Напредък в подготовката

Проведени 6 заседания на ТРГ за разработване на ОПОС 2014-2020

Допълнени индикатори и рамка за изпълнение по приоритетни оси

Одобрена от СКУСЕС на 13.05.14 г. 

Одобрена от МС на 28.05.14 

Доклад за ЕО предаден и в процес на консултации с обществеността до

12.06.14 г. 

На 25 май 2014 предаден проект на предварителна оценка на ОПОС 2014-2020 г. 

и предстои представянето й на ТРГ за ОПОС 2014-2020

Официално изпращане в ЕК



I. Приоритетни оси

Общ бюджет на програмата: 1 494 421 919 евро 
(1 758 143 434 с националното съ-финансиране)

1. ПО 1 – Води: 1 033 619 883  евро от КФ ( 69,17%)

2. ПО 2 - Отпадъци: 219 055 009 евро от ЕФРР (14,65%)

3. ПО 3 - НАТУРА 2000 и Биоразнообразие: 101 390 000 евро от ЕФРР

(6,78%)

4. ПО 4 - Превенция и управление на риска от наводнения: 50 мил. евро от КФ

(3,35%)

5. ПО 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух – 50 мил. евро от КФ

(3, 35 %) 

6. ПО 6 - Техническа помощ – 40 407 000 евро от ЕФРР (2,7%) 



Изграждане на ВиК инфраструктура, приоритетно в агломерации над

10 000 е.ж. , определени като приоритетни в ПУРБ и регионалните

генерални планове, с оглед принос към целите на Стратегията за ВиК и

продължаване на подпомагането на реформата във ВиК сектора

Бенефициенти: : : : Общини, ВиК, асоциации ВиК, МРР и МОСВ (за

подпомагащи дейности)

•Доизграждане на системата за мониторинг на водите

•Разработване на стратегически документи за целите на ПУРБ

Бенефициент: : : : Структури на МОСВ (дирекция УВ)

II. Приоритетна ос 1 „Води“



• Центрове за повторна употреба и подготовка за повторна употреба

• Инсталации за предварително третиране и оползотворяване на битови

отпадъци

• Анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими и/или

зелени отпадъци

• Дейности по оползотворяване на битови отпадъци за генериране на

енергия

• Демонстрационни пилотни проекти

Бенефициенти:::: Общини, юридически лица със стопанска цел (с

възможност за прилагане на финансови инструменти), юридически

лица с нестопанска цел (за демонстрационни проекти)

III. Приоритетна ос 2 „Отпадъци“



• Развитие и прилагане на управленски подход за ЗЗ от НАТУРА 2000 и

допълване на сухоземната част от мрежата на защитените зони и морски

защитени зони

Бенефициенти:::: МОСВ/органи, отговорни за управление на ЗЗ

• Изготвяне/актуализиране/хармонизиране на планове и стратегически

документи

Бенефициенти:::: Държавни органи и техни поделения, общини научни и

академични институти, юридически лица с нестопанска цел, органи на ЗЗ

• Разработване/актуализиране на планове за действие за приоритетни видове

Бенефициенти:::: МОСВ, МЗХ, юридически лица с нестопанска цел, други

заинтересовани страни

• Анализи и проучвания на видове природни местообитания, предмет на

директивата за птиците, в сухоземната, морска и крайбрежната територия;

подкрепа за развитие на екосистемни услуги

Бенефициенти:::: МОСВ, дирекция НСЗП, ИАОС

IV. Приоритетна ос 3 
„Натура 2000 и Биоразнообразие“(1)



• Изграждане на поддържането на инфраструктура за текущо

наблюдение на защитени зони; инвестиции в консервационни

дейности; подобряване на структурата и функциите на горските

природни местообитания; ограничаване на антропогенно замърсяване

на водите; устойчиво използване на екосистемни услуги

Бенефициенти: : : : МОСВ (и структури), органи за управление на ЗЗ, МЗХ, 

юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти

• Изграждане и развитие на споделена визия за мрежата НАТУРА 2000 и

информационни компании за нея и НПРД

Бенефициенти: : : : МОСВ, юридически лица с нестопанска цел, местни

власти

• Повишаване на капацитета на заинтересованите страни и техническа

помощ

Бенефициенти: : : : МОСВ, органи за управление на зоните, (МС?)

IV. Приоритетна ос 3 
„Натура 2000 и Биоразнообразие“(2)



• Създаване на национален център за управление на риска от

наводнения

Бенефициент: : : : МОСВ ( дирекция УВ)

• Мерки за превенция и управление на риска от наводнения

(възстановяване на заливаеми зони, под0бряване на задържането на

водите, проектиране и изграждане на защитна инфраструктура) 

Бенефициент: : : : Общини

• Проучвания във връзка с вторите ПУРН

Бенефициент: : : : МОСВ (дирекция УВ)

• Демонстрационни пилотни проекти

Бенефициенти: : : : Общини и юридически лица с нестопанска цел

V. Приоритетна ос 4
„Превенция и управление на риска от 

наводнения“



VI. Приоритетна ос 5 
„Подобряване на качеството на 

атмосферния въздух“

• Преглед и анализ на общински програми, подпомагане

преработването, изпълнението и контрола на актуални програми

• Осигуряване на многофункционална почистваща техника, мерки

свързани с намаляване на замърсители от превозни средства на

обществения транспорт

• Изграждане на системи за ранно предупреждение за замърсяване

на атмосферния въздух

• Изпълнение на демонстрационни проекти

Бенефициенти: : : : Централни администрация, Общини и юридически

лица със стопанска и нестопанска цел



• Дейности за осигуряване на управлението и изпълнението на ОПОС

• Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за

публичност и популяризиране на ОПОС

• Дейности, насочени към укрепване и повишаване на капацитета на

бенефициентите

Бенефициенти: : : : УО на ОПОС, бенефициенти, идентифицирани в рамките

на приоритетните оси на Програмата

VII.  ПО 6 Техническа помощ 



VIII. Рамка за изпълнение

ПО Фонд Показател или основна стъпка за 
изпълнението

Мерна 
единица, 
когато е 

целесъобра

зно

Етапна цел за 
2018 г.

Крайна цел 
(2023 г.)

Общо

1 КФ Допълнителен брой жители, с достъп до подобрено

пречистване на отпадъчни води

е. ж. Най-малко 230 000 Най-малко 1 130 000

Допълнителен брой жители, с достъп до подобрено

водоснабдяване

жители Най-малко 89 000 Най-малко 220 000

2 ЕФРР Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци Тонове/
годишно

Най-малко 10 000 Най-малко 100 000

3 ЕФРР Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане

на по-добра степен на съхраненост
хектар Най-малко 156 566.8 1 565 668

4 КФ Брой жители, които се ползват от мерките за защита от

наводнения

лица 1 300 000 Най-малко 2 750 000

5 КФ Брой население, обхванато от мерките, за намаляване на
емисиите

брой 1 200 000 3 500 000



ГД „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

www.ope.moew.government.bg

Благодаря за вниманието!


