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ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”
Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна
среда и развитие на екологичната инфраструктура. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
– Опазване и подобряване състоянието на водите;
– Подобряване управлението на отпадъците и защитата на

почвите;
– Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

ФИНАНСОВА РАМКА: 3.52 млрд. лв.

ОПОС – ЦЕЛИ И ФИНАНСОВА РАМКА



ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
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Текущи процедури в сектор “ВОДИ”
1. За строителство:

Кандидати: общини, които попадат в 124-те
приоритетни агломерации
Бюджет: 600 млн. лв.
Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2012 г.

2. За подготовка на проекти и строителство:
Кандидати: общини, които попадат в 124-те
приоритетни агломерации, но са с ниска степен на
проектна готовност
Бюджет: 850 млн. лв.
Краен срок за кандидатстване: 1 ноември 2010 г., 
31 януари 2011 г. и 30 юни 2011 г. 



ОПОС – ОБЩ НАПРЕДЪК /ОС 1/
• В процес на изпълнение – 148 договора;
• Успешно приключили – 10 договора на стойност

6,5млн. лв.;
• Текущи процедури: 

– За строителство на ВиК мрежа и ПСОВ – бюджет
600 млн. лв.;

– За подготовка на проекти и строителство –
бюджет 850 млн. лв.



ОПОС – ОБЩ НАПРЕДЪК /ОС 2/
• В процес на изпълнение – 30 договора;
• Успешно приключили – 1 договор на стойност

233хил.лв.;
• Текущи процедури: 

– През 2010г. бяха изпратени покани за
представяне на проектни предложения до 14 
региона;

– През 2011г. предстои изпращане на покани до
Пазарджик, Кочериново, Провадия и Своге.



ОПОС – ОБЩ НАПРЕДЪК /ОС 3/
• В процес на изпълнение – 27 договора на обща
стойност над 55млн. лева;

• Текущи процедури: 
– За опазване на биологичното разнообразие – бюджет

34 млн. лв. 
– За разработване на планове за управление на
защитени зони за опазване на птици, които не се
припокриват със зони за опазване на местообитания –
бюджет 3 млн. лв.

– Теренни проучвания на разпространение на видове –
бюджет 10 млн. лв. с бенефициент ИАОС



ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2011 Г.
Сектор “Води”:
• Актуализиране на планове за управление на речните басейни и разработване

на планове за управление на риска от наводнения: 20.5 млн. лв. Плановете
за управление на риска ще включват мерки за предотвратяване влошаването
на състоянието на водите и постигането на добро състояние на качеството на
водите. 

Сектор “Отпадъци”:
• Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при постигане на

проектна готовност: региони Кочериново, Пазарджик, Провадия и Своге: 87.5
млн. лв.

Сектор “Биоразнообразие”:
• Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие: 25 млн.лв.;
• Актуализиране на Плана за управление на Национален парк “Пирин”: 4 

млн.лв.;
• Разработване и актуализиране на планове за управление на поддържани

резервати: 2 млн.лв.;
• Разработване на планове за управление на защитени местности извън

обхвата на националните и природни паркове: 2 млн.лв.



Устойчиво развитие:
насърчаване на по-ефективна от гледна точка на

ресурсите, зелена и конкурентна икономика; 

изпълнение на целите на ЕС в областта на климата
и енергетиката; 

подкрепа за разработване на екоиновации; 

подкрепа за икономично използване на ресурсите.

ПРИОРИТЕТИ НА ЕС – 2020 г.



формулиране на национална визия, стратегически цели и приоритети на
България; 
дефиниране на нуждите (какво е необходимо за постигане на

стратегическите цели); 
приоритизиране на нуждите и актуализиране на секторните планове за

развитие; 
остойностяване на нуждите и избор на източници на финансиране;
установяване на партньорство за разработване на програмата; 
съгласуване подготовката на програмата с разпоредбите на проекто-

регламентите на ЕС за периода 2014 – 2020 г.;
извършване на предварителна и екологична оценка на програмата;
координиране на оперативната програма с НСРР, други оперативни

програми и междуведомствено съгласуване;
изпращане на оперативната програма до ЕК за одобрение.

ЕТАПИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО



ПРИОРИТЕТИ НА МОСВ В СЕКТОР
“ОКОЛНА СРЕДА” - 2014-2020

• Продължаване на инвестициите за
инфраструктурни проекти в сектор “Води”;

• Подобряване на ефективността на големите
горивни инсталации;

• Намаляване и предотвратяване на
последиците от изменението на климата;

• Устойчива политика за подобряване
качеството на въздуха.



Контакти
Управляващ орган на ОП
„Околна среда”
Дирекция „Кохезионна политика
за околна среда”
Министерство на околната среда
и водите
тел.: 02 940 61 01; 02 940 66 94
факс: 02 980 67 29
e-mail: ope@moew.government.bg
website: 
http://ope.moew.government.bg
адрес: бул. „Мария Луиза” № 22
гр. София п.к. 1000

Междинно звено на ОП
„Околна среда”
Дирекция „Фондове на ЕС за
околна среда”
Министерство на околната
среда и водите
тел.: 02 940 65 57; 02 940 66 81
факс: 02 987 23 55
адрес: бул. „Мария Луиза” № 22
гр. София п.к. 1000



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


