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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 
Кратко описание на проекта 

Начална и 

крайна дата 

на проекта 

Обща 

стойност на 

проекта в лв. 

Процент 

на 
съфинансиране 

 от ЕС 

Място 

на изпълнение 
Държава 

Област на 

интервенци

я 

 

 
Дата 

 на последна 

актуализация 

 

 

 

Главна 

дирекция 

"Пожарна 

безопасност и 

защита на 

населението" - 

Министерство 

на вътрешните 

работи 

 

Центрове за 

повишаване 

готовността на 

населението за 

реакция при 

наводнения 

 

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 

20.07.2016 - 

30.06.2024 

39 116 460.95 85% България България 087 25.07.2016 
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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; 

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 
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създаване на стратегия за 

последващи действия. 

 

 

 


