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СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“
ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА“ НА ОПОС 2014-2020 г.

Наименование на
бенефициента

Наименование на
операцията

Главна
дирекция
"Пожарна
безопасност и
защита на
населението" Министерство
на вътрешните
работи

Центрове за
повишаване
готовността на
населението за
реакция при
наводнения

Кратко описание на проекта

Проектът е насочен към развитието на
единен модел за изграждане на
капацитет за действия на населението
при възникването на наводнения и
последващи кризи. Общата цел на
проекта е повишаване на капацитета на
национално ниво за действия при
наводнения и последващи кризи чрез
създаване и развитие на необходимата
инфраструктура и методологическа
рамка за подготовка на населението на
територията на Република България за
защита и реакция при наводнения и
последващи кризи.
Целевите групи по проекта са:
ученици; лица на възраст над 60 г.;
населението в трудоспособна възраст;
доброволци;
общински
администрации; медии.
Дейностите, предвидени в рамките на
настоящия проект са изцяло насочени
към
постигане
на
следните
специфични
цели:
Ремонт
и
оборудване
на
6
регионални
обучителни центъра; Изграждане на
капацитет на преподавателския състав
в 6-те центъра; Обучение на ученици;

Начална и
крайна дата
на проекта

20.07.2016 30.06.2024

Обща
стойност на
проекта в
лв.
39 116 460.95

Процент
на
съфинансиране

от ЕС

85%

Място
на изпълнение

Държава

Област на
интервенци
я

България

България

087

Дата
на последна
актуализация

25.07.2016
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Обучение на възрастни хора; Обучение
на другите целеви групи по проекта;
Финални симулационни учения по
центрове с представители на всички
групи обучени участници; Проучване
на готовността на населението за
действия
при
наводнения
и
последващи кризи и създаване на
стратегия за последващи действия;
Разработване
и
издаване
на
информационни и комуникационни
материали.
Очакваните резултати от изпълнението
на проекта са, както следва: Създадени
6 регионални обучителни центъра;
Проучен опит и добри практики на 2
държави членки на ЕС; Изграден
капацитет на обучители; Повишен
капацитета
на
регионално
и
национално ниво за ефективни и
ефикасни действия на населението при
наводнения и последващи кризи;
Развит цялостен модел за повишаване
капацитета на национално ниво за
действия
при
наводнения
и
последващи кризи, чрез проучване на
готовността
на
населението
и
създаване на стратегия за последващи
действия.

МИНИСТЕРСТ
ВО НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА И
ВОДИТЕ,
Дирекция
Управление на
водите

Създаване на
Система за
управление на
водите в басейна
на река Искър
(СУВ-БРИ) като
първа фаза на
Национална

Изпълнението на Директива
2007/60/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
относно оценката и управлението на
риска от наводнения изисква действия
за намаляване на риска от настъпване
на неблагоприятни последици за
човешкото здраве и околната среда и е
част от Общата стратегия за прилагане

17.11.2016
17.05.2021

6 964 000

85%

България

България
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ОБЩИНА
ЛУКОВИТ

система за
управление на
водите в реално
време (НСУВРВ)

на Рамковата директива за водите.
Като основна стъпка в тази насока се
разглежда изграждането на
Национална система за управление на
водите в реално време (НСУВРВ),
която представлява интегриран
междуведомствен инструмент за
оперативно наблюдение и управление
на вътрешните води в страната с едно
управленско звено за взимане на
решения. Системата ще осигурява уеббазирано наблюдение на бързо
променящите се характеристики на
водния цикъл (валежи, снеготопене,
речен отток) и прогнозиране на речния
отток с цел взимане на ефективни
решения за управление и правилно
разпределение на задачите между
всички участващи в управлението и
експлоатацията държавни структури –
МОСВ, БД, НИМХ, НЕК ЕАД ,
„Напоителни системи“ ЕАД, областни
и общински администрации и др., при
високи води и в периоди на суша.

Укрепване на
свлачище
LOV19.44327.02
- откос на път за
Регионално депо
за твърди битови
отпадъци ул.Синчец, в гр.
Луковит

Свлачището в гр. Луковит е
периодично активно съвременно
свлачище, сред най-неотложните
обекти в страната и е включено в
списъка на приоритизираните
свлачища, съгл. Националната
програма за превенция и ограничаване
на свлачищата и Методиката за
приоритизация на свлачищата в
Република България.То засяга
урбанизирана територия и разрушава
единствения път, който свързва
кв."Изток" с града и води до
Регионалното депо за битови
отпадъци.Укрепването му цели

21.03.2018
21.02.2020

649 732.14

85%

Луковит

България
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опазване живота и здравето както на
населението в района, така и на заетите
в сектор "Чистота" от Луковит и от
съседните общини - Ябланица, Роман,
Тетевен и Червен бряг, обслужвани от
депото. Квартал "Изток", на чиято
територия е свлачищният участък, е
гъсто населен с ромско население. Към
2017 г. жилищата в квартала са 503, а
населението наброява близо 3000
души, като 1250 са деца, които
ежедневно преминават през района на
свлачището по пътя си към училище
или детската градина. Само на улица
"Синчец" къщите са 21, в които живеят
116 души, а на ул."Кирил и
Методий"/в района на свлачището/ има
14 къщи с 101 жители - тези хора са
пряко застрашени от свлачищните
процеси.

АГЕНЦИЯ
"ПЪТНА
ИНФРАСТРУКТ
УРА"

Превенция и
противодействие
на свлачищните
процеси по
републиканска
пътна мрежа Фаза 1

Територията на Република България се
характеризира с висока степен на
свлачищна активност. Това се
предопределя от интензивно
протичали тектонски и сеизмични
процеси в минали геоложки периоди,
някои от които продължават и до днес.
В страната са регистрирани
разнообразни по тип, механизъм,
активност и обхват свлачища, които
действат стихийно и разрушително,
водят до бедствени и катастрофални
ситуации, застрашават живота и
здравето на хората, сигурността на
населени места, разрушават жилищни,
стопански, производствени сгради,
културни ценности, прекъсват пътища,
ж.п. линии, водопроводи и друга
техническа инфраструктура,

02.05.2018
02.09.2020

3 325 623.06

85%

България

България
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унищожават земеделски площи и
горски територии, влошават
компонентите на околната среда.

