
 

РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 

НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“ (ОПОС 2014-2020)  

ЗА 2016 г. 

 

 

През 2016 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ са 

обявени 9 процедури на обща стойност 403 323 122 лв., с което 

финансовият ресурс, от който могат да се възползват бенефициентите по 

програмата става 1 391 489 687 лв. или 43% от бюджета на програмата. 

 

От тях 5 в сектор „Води“ на обща стойност 161 489 791 лв. за изпълнение на  

„ранни“ ВиК проекти с цел осигуряване на непрекъснатост на процеса по 

изграждане на ВиК инфраструктурата до подготовката на регионални 

прединвестиционни проучвания (РПИП); за подобряване на мониторинга на 

водите с цел постигане на съответствие с изискванията на европейското и 

националното законодателство и подпомагане регионалното планиране на 

ВиК инвестиции на територията на Столична община. 

Една процедура, с бенефициенти общини е обявена в областта на отпадъците 

за 169 014 132 лв. за осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране 

на зелени и биоразградими отпадъци и капацитет за предварително третиране 

на битови отпадъци. 

Обявена е една процедура по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 

биоразнообразие“ на стойност 4 300 000 лв., насочена към повишаване на 

информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000. 

През 2016 г. беше обявен и целият ресурс от 65,5 млн. лв. за превенция и 

управление на риска от свлачища, а в сектор „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ беше обявен ресурс от 3 млн. лв., от които могат да се 

възползват общините с нарушено качество на атмосферния въздух, за да 

разработят или актуализират програмите си за намаляване на замърсителите и 

постигане на утвърдените норми за ФПЧ10 и азотен оксид. 

 

През 2016 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ бяха 

договорени 552 536 000 лв., което представлява 17 % от бюджета на 
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програмата. В изпълнение са 24 проекта, като най-много от тях – общо 15, са 

в сектор „Води“. Към 31.12.2016 г. в изпълнение са фазираните проекти на 

Враца, Банско, Варна -Златни пясъци, Видин, Раднево, Тервел и Ямбол, които 

бяха започнати със средства от първия програмен период и ще бъдат 

завършени с финансиране от новия. Вече приключи и първият от тях - 

пречиствателната станция на Шумен, която беше открита на 8 септември 

2016 г. Проект с изключителна важност за черноморското крайбрежие е 

модернизацията на ПСОВ-Златни пясъци, която е строена преди 33 години и 

е напълно амортизирана.  

През 2016 г. стартираха и два от големите „ранни“ проекти. Това е водният 

цикъл на Добрич. Инвестицията е в размер на 114 901 132 лв. и ще реши 

проблеми във ВиК сектора, които са трупани с години. През годината започна 

реализацията и на още една мащабна инвестиция – водният цикъл на 

Асеновград на стойност 106 млн. лв.  

През 2016 г. бяха подписани и първите договори по приоритетна ос 4– 

„Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. Единият е за 

изграждане на 6 регионални центъра за реакция при бедствия и кризи на 

стойност 39 млн.лв. с бенефициент е Главна дирекция „Пожарна безопасност 

и защита на населението“ към МВР. Беше подписана и заповед за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на пилотен 

проект за наблюдение на р. Искър и притоците й в реално време. Модерна 

система ще дава информация на институциите и населението не само за 

рисковете от наводнение, но и от засушаване. Целта е да се повиши 

готовността за реакция при настъпване на природни бедствия. 

 

Към края на 2016 г. по ОПОС 2014-2020 г. са изплатени 69 579 557 лв. или 

2,14 % от бюджета на програмата. Сертифицираните средства пред 

Европейската комисия са в размер на 5 661 911 лв. или 0,17 % от ресурса по 

ОПОС.  

 

През 2016 г. се състояха 32 публични събития за популяризиране на ОПОС 

2014-2020 г. и ИГРП 2016 г, като 11 от тях бяха в рамките на Националната 

информационно-образователна кампания „Яко е да си еко“, която стартира през 

2015 г. и се разгърна през 2016 г.  

 
 


