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СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“
ПРИОРИТЕТНА ОС 6 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ НА ОПОС 2014-2020 г.

Наименование на
бенефициента

Наименование на
операцията

МОСВ

Бюджетна линия
2016 за
подготовка,
изпълнение,
наблюдение и
контрол на
ОПОС 2014-2020
г.

Главна дирекция
"Оперативна
програма
"Околна среда",
отдел
"Координация,
комуникация и
техническа
помощ"

Кратко описание на проекта

Бюджетната
линия
ще
осигури
необходимата подкрепа за управлението
на програмата, нейното изпълнение,
мониторинг,
контрол
и
оценка,
изграждане
на
административния
капацитет на УО, на бенефициентите и
на членовете на Комитета за наблюдение
в съответствие с Регламент (ЕС) №
1303/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 17 декември 2013 г. 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 и за
определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета. Бюджетната линия ще осигури
ефективна реализация на оперативната
програма и
наличие на определен

Начална и
крайна дата
на проекта

Обща
стойност
на проекта
в лв.

01.11.2015 г. 31.01.2017 г.

10 627 985
лв.

Процент
на
съфинансиране

от ЕС

85%

Място
на
изпълнение

Държава

Категория
на
инвестиция

София

България

121

Дата
на последна
актуализация

12.01.2015
г.
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специфичен капацитет за подготовка и
изпълнение (включително управление)
на проекти в сектор “околна среда”.

МОСВ
Главна дирекция
"Оперативна
програма
"Околна среда",
отдел
"Координация,
комуникация и
техническа
помощ"

Дейности
свързани с
популяризиране
на ОПОС през
2016 г.

Осигуряване
изпълнението
на
планираните през 2016 г. мерки за
информация и публичност на ОПОС
2014-2020 г.
в съответствие с
Националната
комуникационна
стратегия
2014-2020
г.
Мерките
предвиждат изпълнение на всички
задължителни
дейности
на
ниво
оперативна
програма
съгласно
Регламент 1303/2013 г.
Комуникацията ще бъде насочена към
своевременното
задоволяване
на
следните
идентифицирани
комуникационни нужди на целевите
групи:
Осведомяване на широката
общественост за обхвата и целите на
програмата, както и за целите и
очакваните резултати от изпълнението
на процедурите за набиране на проектни
предложения в Индикативната годишна
работна програма за 2016 г.;
Информиране на потенциални
бенефициенти, партньорски организации
и други заинтересовани групи за
възможностите за финансиране, които
програмата
предоставя
за
целия
програмен период с фокус върху
процедурите в Индикативната годишна
работна програма за 2016 г.;
Повишаване информираността
и компетентността на бенефициентите
при изпълнение на проекти;
Формиране на екологично
съзнание в малките граждани на
страната, като гаранция за устойчивост

01.01.2016 г.31.01.2017 г.

1 020 360
лв.

85%

София

България

123

12.01.2015
г.
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на предприеманите мерки;
Планираните дейности са насочени към
всички целеви групи, като изборът на
конкретни мерки е обвързан с
поставените
цели.
Предвидено
е
използването
на
разнообразни
комуникационни канали, като във
всички случаи, когато е приложимо, ще
се търси активна комуникация и обратна
връзка с целевите групи, а не само
подаване на информация.

МОСВ
Главна дирекция
"Оперативна
програма
"Околна среда",
отдел
"Координация,
комуникация и
техническа
помощ"

МОСВ
Главна дирекция
"Оперативна
програма
"Околна среда",

Изготвяне на
план за оценка
на оперативна
програма
„Околна среда
2014-2020 г.“
(ОПОС), както и
дейности в
изпълнение на
общo
предварително
условиe № 7 по
приоритетна ос 5
„Подобряване
качеството на
атмосферния
въздух“ на
ОПОС

Бюджетната линия ще осигури
необходимата подкрепа при
изпълнение на дейности от плана за
действие по приоритетна ос 5
„Подобряване качеството на
атмосферния въздух", разработен в
изпълнение на действие по общо
предварително условие 7 от ОПОС,
както и разработването на план за
оценка на ОПОС 2014-2020 г.

22.03.2016 21.04.2017

72 000,00
лв.

Укрепване и
поддържане на
административн
ия капацитет на
УО на ОПОС
2014- 2020 г. и

Целта на бюджетната линия е
осигуряването на подкрепа за
материално- техническо
обезпечаване на дейностите на УО
на ОПОС 2014- 2020 г. с оглед
ефективното управление и

19.08.2016 18.08.2017

1 136 258.55

85%

България

България

122

22.04.2016

Оценка и
проучвания

85%

София

България

121

19.08.2016
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отдел
"Координация,
комуникация и
техническа
помощ"

МОСВ
Главна дирекция
"Оперативна
програма
"Околна среда",
отдел
"Координация,
комуникация и
техническа
помощ"

бенефициентите
на програмата
посредством
материалнотехническо
обезпечаване на
дейностите,
свързани с
програмирането,
управлението,
наблюдението,
оценката и
контрола на
ОПОС съгласно
действащото
законодателство
и
съществуващите
добри практики

изпълнение на програмен период
2014-2020 г., успешното
приключване на програмен период
2007-2013 г. и навременна
подготовка на програмен период
2021-2027 г. Ефективното и
ефикасно управление и контрол на
средствата от Европейските
структурни и инвестиционни
фондове е в пряка зависимост от
наличния административен
капацитет и материално- техническа
обезпеченост. Нивото на
материално- техническа осигуреност
и създаването на съвременна и
здравословна среда на работния
процес са сред определящите
фактори за постигане на ефективно
управление и контрол на
финансовите ресурси от ЕСИФ.

Техническа
помощ за
реализиране на
мерки за
подобряване
качеството на
атмосферния
въздух

В изпълнение на дейност 8 от
Стратегическия план за Техническа
помощ на ОПОС 2014-2020 г.
бюджетната линия ще осигури
необходимата подкрепа за:
1. Разработване на Национална програма
за качество на атмосферния въздух и
Национална програма за намаляване на
общите годишни емисии на серен
диоксид, азотни оксиди, летливи
органични съединения, фини прахови
частици и амоняк в атмосферния въздух,
чрез които да се подобри качеството на
атмосферния въздух и да бъдат
постиганати целите относно емисиите на

01.11.2016 31.10.2019

4 140 566.00

85%

България

България

122

01.11.2016
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вредни вещества в атмосферния въздух в
контекста на пакета от политики на
Европейския съюз за чист въздух. Тези
дейности са предвидени в
Споразумението с Международната
банка за възстановяване и развитие. По
този начни ще се постигне изпълнение
на задачи 4 и 5 във връзка с действие
„Определяне на базови и целеви
стойности на показатели за резултат, въз
основа на план за действие по
приоритетна ос 5 „Подобряване
качеството на атмосферния въздух“ към
Общо предварително условие №7, както
следва:
•
Определяне обхвата на
мерките, отнасящи се до установяване на
базовата година и изчисляване на
базовата стойност (включително
събиране на информация, свързана с
количествата на емисиите от
източниците на замърсяване, към които
ще са насочени мерките).
•
Определяне на базова и
целева стойност на индикаторите по
приоритетна ос 5 „Подобряване
качеството на атмосферния въздух“ на
оперативна програма „Околна среда
2014-2020“.
2. Извършване на анализ и проучване на
по-широк кръг от възможности за
прилагането на финансови инструменти
по приоритетна ос 5 „Подобряване
качеството на атмосферния въздух“,
както и актуализацията на оценката за
прилагането на финансовите
инструменти и по останалите
приоритетни оси.
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