
5 години5 години
Оперативна програма „ОколнаОперативна програма „Околна

среда 2007среда 2007 –– 2013 г.“2013 г.“

55 години търсим и намираме
Решения заРешения за

попо--добър животдобър живот



Началото:
7 ноември 2007 г.7 ноември 2007 г. – Оперативна
програма „Околна среда“ е
одобрена от Брюксел

Официално подписване
27 ноември 2007 г.27 ноември 2007 г.



2008 г.2008 г.

Нов функционален уебсайт

Първа процедура за набиране на проектни
предложения
17 март 2008 г.17 март 2008 г.

Първа процедура за набиране на проектни
предложения
17 март 2008 г.17 март 2008 г.

Първи одобрени проекти – ноемвриноември 2008 г.2008 г.
Първи подписани договори
декември 2008 г.декември 2008 г.



2009 г.2009 г.
Вододел в управлението на ОПОС

юли 2009 г.юли 2009 г. – взето е решение за въвеждане на нови
изисквания към проектите в сектор „води“

ноември 2009 г.:ноември 2009 г.:
 Механизъм  за развитие на

инфраструктурата за управление на
отпадъци с подкрепата на ОПОС

 Подход и методология за подбор на
проектите по приоритетна ос 1 на ОПОС

21 декември 2009 г.:21 декември 2009 г.:
Подписан е първият
голям инфраструктурен
проект – Воден цикъл на
гр. Враца

ноември 2009 г.:ноември 2009 г.:
 Механизъм  за развитие на

инфраструктурата за управление на
отпадъци с подкрепата на ОПОС

 Подход и методология за подбор на
проектите по приоритетна ос 1 на ОПОС

21 декември 2009 г.:21 декември 2009 г.:
Подписан е първият
голям инфраструктурен
проект – Воден цикъл на
гр. Враца



2010 г.2010 г.

февруари 2010 г.февруари 2010 г. – логичен ход по пътя на доброто финансово управление
на програмата – финализиране на повторния преглед и анексиране на
договори в сектор „води“

23 февруари 2010 г.23 февруари 2010 г. – подписан е втори
голям инфраструктурен проект в сектор
„води“ –
Воден цикъл на гр. Габрово

23 февруари 2010 г.23 февруари 2010 г. – подписан е втори
голям инфраструктурен проект в сектор
„води“ –
Воден цикъл на гр. Габрово

26 февруари 2010 г.26 февруари 2010 г. – Столична
община подава проекта си за
управление на отпадъците
Одобрен от МОСВ само два
месеца по-късно



2010 г. (2)2010 г. (2)
февруари 2010 г.февруари 2010 г. – ЕК даде положителна оценка на съответствието на
системите за управление и контрол

1515 юни 2010 г.юни 2010 г. - Първи пуснат в експлоатация
инфраструктурен обект - Община Приморско

Стартираха процедурите за набиране на
проектни предложения, съобразени с новия
подход в сектор „води“ – юни и август 2010 г.юни и август 2010 г.
1,2 млрд. лв.1,2 млрд. лв. за общините

Стартираха процедурите за набиране на
проектни предложения, съобразени с новия
подход в сектор „води“ – юни и август 2010 г.юни и август 2010 г.
1,2 млрд. лв.1,2 млрд. лв. за общините

Поканени да представят проектни предложения в
сектор „отпадъци“ бяха 19 региона: Столична община,
Ботевград, Перник, Видин, Бургас, Малко Търново,
Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново,
Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски
(Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог,
Стара Загора и Ямбол



Продължихме да откриваме обекти:

2010 г. (3)2010 г. (3)



Към края на 2010 г.2010 г. по ОПОС:
• се изпълняват 237237 проекта на стойност 965965 млн. лв.
(27%27% от общия бюджет)
• са пуснати в експлоатация първите обекти в 5
общини: Приморско, Сопот, Белослав, Благоевград,
Казанлък
• са извършени плащания за 243243 млн. лв. (7%7% от
бюджета)

2010 г. (4)2010 г. (4)

• се изпълняват 237237 проекта на стойност 965965 млн. лв.
(27%27% от общия бюджет)
• са пуснати в експлоатация първите обекти в 5
общини: Приморско, Сопот, Белослав, Благоевград,
Казанлък
• са извършени плащания за 243243 млн. лв. (7%7% от
бюджета)



2011 г.2011 г.
юни 2011 г.юни 2011 г. – стартира най-големият проект в сектор
“биоразнообразие”: „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І”
на стойност 2626 млн. евро

ноември 2011 г.ноември 2011 г. – Беше увеличен финансовият ресурс на процедурата за
инфраструктура в сектор “води”:

600600 млн. лв. 1,21,2 млрд. лв.

Поглед и към по-малките населени места: през ноември 2011 г.ноември 2011 г. е
обявена процедура за изграждане на ВиК инфраструктура в
населеление места между 2000 и 10 000 е.ж.



Продължи сключването на договори:

2011 г. (2)2011 г. (2)

...и откриването
на завършени обекти:



Към края на 2011 г.:

• са договорени 53%53% от ресурса по ОПОС – 1,871,87 млрд. лв.
• успешно са приключили 6767 проекта
• са пуснати в експлоатация обекти следните общини:
Столична община, Бургас, Хисаря, Троян, Каварна,
Перник, Вълчи дол, Главиница
• са извършени плащания за 387387 млн. лв. (11%11% от
бюджета)

2011 г. (3)2011 г. (3)

• са договорени 53%53% от ресурса по ОПОС – 1,871,87 млрд. лв.
• успешно са приключили 6767 проекта
• са пуснати в експлоатация обекти следните общини:
Столична община, Бургас, Хисаря, Троян, Каварна,
Перник, Вълчи дол, Главиница
• са извършени плащания за 387387 млн. лв. (11%11% от
бюджета)



Договаряне със засилени темпове

Подкрепа за реформата във ВиК сектора – 1212 млн. лв.

януариянуари –– март 2012 г.март 2012 г.
Нови 33 големи проекта са изпратени за оценка в ЕК –
Пловдив, Добрич и Асеновград – за 347347 млн. лв.

2012 г.2012 г.

Договаряне със засилени темпове



Усилено строителство и нови обекти

2012 г. (2)2012 г. (2)



5 години по5 години по--късно:късно:

• Договорени са близо 123%123% от ресурса на
програмата – 4,3204,320 млрд. лв.
• В изпълнение са 225225 проекта
• Приключени са 116116 проекта
• 2121 инвестиционни обекта са пуснати в
експлоатация
• Извършени са плащания за близо 557557 млн. лв.
(15,78%15,78% от бюджета)

• Договорени са близо 123%123% от ресурса на
програмата – 4,3204,320 млрд. лв.
• В изпълнение са 225225 проекта
• Приключени са 116116 проекта
• 2121 инвестиционни обекта са пуснати в
експлоатация
• Извършени са плащания за близо 557557 млн. лв.
(15,78%15,78% от бюджета)



Междувременно, за тези пет години:

• Организирахме информационни дни

• Провеждахме обучения за
бенефициенти

• Организирахме кампании за
насърчаване на активността по
програмата и зеленото мислене

•Участвахме в доброволчески
инициативи

• Ставахме все по-добри и успешни!

• Организирахме информационни дни

• Провеждахме обучения за
бенефициенти

• Организирахме кампании за
насърчаване на активността по
програмата и зеленото мислене

•Участвахме в доброволчески
инициативи

• Ставахме все по-добри и успешни!



ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!


