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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2010 г.
ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”
Управляващ орган на ОПОС, дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, Министерство на околната среда и водите
Приоритетни оси, операции или дейности
Максимален процент на
Месец/период на
Допустими
Максимален размер на
на ОПОС, по които се отпуска
съфинансиране, осигурен от
публикуване на
бенефициенти
безвъзмездно финансиране (лева)
безвъзмездната финансова помощ
договарящия орган
обявата
Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”
КФ - 80 %;
Конкретни
2010 г.
Проекти, идентифицирани като приоритетни в
Национално съфинансиране - 20 %
бенефициенти:
(при постигане на
339 787 140,25 лв.
Механизма за управление на приоритетна ос 1
от общите допустими разходи
общини
проектна готовност)
по проект
Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”
Изграждане на регионалните системи за управление на отпадъците
Регион Видин
Регион Плевен
Регион Своге
Регион Габрово
Регион Добрич
Регион Луковит
Регион Провадия
Конкретни
Регион Ямбол
ЕФРР - до 85%;
бенефициенти:
2010 г.
Национално съфинансиране - 15%
Регион Разлог
Регионални
(при постигане на
322 514 517,59 лв.
от общите допустими разходи
Регион Костенец
сдружения или
проектна готовност)
по проект
Регион Бяла
общини
Регион Варна
Регион Велико Търново
Регион Левски
Регион Панагюрище
Регион Кочериново
Регион Пазарджик
Регион Стара Загора
Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007 - 2013
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Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”
Разработване на планове за управление на
Общини; НПО;
защитени зони за опазване на птици, които не
Юни 2010 г.
структури на
се припокриват със зони за опазване на
МОСВ и ДАГ
местообитания
Изпълнение на дейности, включени в
Общини; НПО;
одобрени планове за действие за видове;
Септември 2010 г.
ЕФРР - до 85%;
структури на
изпълнение на дейности за ограничаване на
МОСВ и ДАГ
Национално съфинансиране - 15%
негативно влияние на инвазивни видове
от общите допустими разходи
Разработване на планове за действие за
по проект
Общини; НПО;
растителни и животински видове по чл. 52 и
структури на
Декември 2010 г.
чл. 53 от Закона за биологоичното
МОСВ и ДАГ
разнообразие
Общини; НПО;
Опазване и възстановяване на биологичното
структури на
Декември 2010 г.
разнообразие
МОСВ и ДАГ

Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007 - 2013
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3 000 000 лв.

2 000 000 лв.

1 500 000 лв.

18 000 000 лв.
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