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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  

  ОДОБРИЛ:  

      ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА 

            РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014-2020 Г. 

 

 

 

ОТЧЕТ НА 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

за 2019 г.  

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.  

 

 

Годишният план за действие (ГПД) за 2019 г. на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020) 

бе разработен в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. (НКС) в съответствие с изискванията на 

Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби на Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета. НКС определя рамката за стратегическа комуникация за програмния период 

2014-2020 г. Като част от междуинституционалния процес на взаимодействие и основавайки се на насоките, залегнали в тази 

стратегия, управляващите органи на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), 

разработват всяка година Годишни планове за действие на съответните програми, които да са в тяхно изпълнение. 

 Основни цели на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. са да се повиши 

информираността на целевите групи за визията и приоритетите на Споразумението за партньорство, на бенефициентите и 

потенциалните бенефициенти относно възможностите, предоставяни от Общността, както и общественото признание за ролята 

на ЕС за развитието на регионите. Те се постигат чрез достигането до различни аудитории с широка гама от активни мерки. 

Изпълнението им има за цел да доведе до повишаване прозрачността и публичността при управлението на програмите и 

Споразумението за партньорство, което да способства процеса на нарастващо обществено доверие. 
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Заложените в Годишния план за действие за 2019 г. на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ мерки за информация 

и комуникация бяха разработени в съответствие с Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. и предвиждаха 

изпълнение на всички задължителни дейности на ниво оперативна програма съгласно Регламент 1303/2013 г. Комуникацията 

бе насочена към своевременното задоволяване на следните идентифицирани комуникационни нужди на целевите групи: 

осведомяване на широката общественост за обхвата и целите на програмата; информиране на потенциални бенефициенти, 

партньорски организации и други заинтересовани групи за възможностите за финансиране, които програмата предоставя за 

целия програмен период, както и за целите и очакваните резултати от изпълнението на процедурите за набиране на проектни 

предложения в Индикативната годишна работна програма за 2019 г. Фокусът е и върху повишаване информираността и 

компетентността на бенефициентите при изпълнение на проекти и формиране на екологично съзнание в всички граждани на 

страната, като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки. 

 За постигане на целите, заложени в Годишния план за действие, Управляващият орган на ОПОС отново планира 

дейности, насочени към всички целеви групи, като изборът на конкретни мерки бе обвързан с поставените цели. Използвани 

са разнообразни комуникационни канали и е търсена активна комуникация и обратна връзка с целевите групи. Това позволи 

темите, свързани с управлението на структурните фондове и опазването на околната среда, да бъдат тълкувани и коментирани 

по един по-достъпен за широката общественост начин. 

 Събитията, организирани по ОПОС през 2019 г., са в изпълнение на специфичните цели на НКС и ГПД на програмата 

за 2019 г. – популяризиране на програмата като финансов инструмент за подобряване развитието на България и качеството на 

живот; осигуряване максимална публичност и прозрачност на процеса на управление и изпълнение на програмата; 

информиране на потенциалните бенефициенти за възможностите за финансиране; насърчаване на активно участие на всички 

заинтересовани страни в процеса. 

 През изминалата година се състояха 65 публични събития за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. и ИГРП 2019 г,  като 

10 от тях са в рамките на 3D мапинг кампанията „Нямаме план(ета) „Б“. 

 

Информационна кампания „Нямаме план(ета) Б“ 

 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) реализира кампания с 3D мапинг проект, който показва 

последствията от човешкото въздействие върху околната среда и как с осъзнати действия всеки може да помогне за опазването 

на природата. Визуалният спектакъл се прожектира десет последователни работни дни в периода 9-20 септември, от 21:15 до 

22:00 ч. пред Национална галерия „Квадрат 500”. Инициативата носи посланието „Нямаме план(ета) „Б“, което е продължение 

на кампанията на ОПОС от края на 2018 г. Този път анимациите насочват вниманието върху оползотворяването на природните 

ресурси по устойчив начин с фокус върху темите „Отпадъци“, „Наводнения и свлачища“ и „Качество на атмосферния въздух“. 

https://www.youtube.com/watch?v=u2u88_k8J9g
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3D проектът популяризира идеята, че грижата за природата е обща мисия, в която успехът идва само ако всички полагат 

усилия заедно. Със средства по ОПОС в България се изграждат пречиствателни станции и инсталации за преработка на 

отпадъци, инвестира се в мерки за по-чист въздух, работи се срещу риска от наводнения и свлачища, полагат се грижи за 

опазване на богатото биоразнообразие. Въпреки това осъзнатата грижа за природата е дълг на всеки, който иска по-добра среда 

за живот. „Нямаме план(ета) „Б“ е призив за обединяване около общата кауза за по-чиста и по-сигурна околна среда“. 

Само през 2019 г. 3D анимациите са гледани от над 3000 зрители на живо, имат над 200 000 гледания в социалните 

мрежи и над 150 публикации в печатните и онлайн медии. 
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Повече информация за кампанията може да се види в Youtube канала на ОПОС http://bit.do/OPOS-channel, както и в 

Yutube канала на изпълнителя https://www.youtube.com/watch?v=e35i1eRCMIA:  

 

Публични събития свързани с изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. 

 

На 08.01.2019 г. Зам.-министърът на околната среда и 

водите Атанаска Николова участва в първа копка по 

интегрирания инвестиционен проект във водния сектор на  

агломерация Приморско-Китен.                                                                                                                                                   

 

http://bit.do/OPOS-channel
https://www.youtube.com/watch?v=e35i1eRCMIA
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На 30.01.2019 г. министърът на околната среда и водите 

Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации 

за преработка на отпадъци за общините Елхово и Болярово. 

Проектът включва компостираща инсталация с капацитет 

4000 тона годишно и инсталация за предварително 

третиране с капацитет 1600 тона годишно. 

Общият размер на инвестицията е над 9,7 млн. лв. 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 

7,2 млн. лв.          

 

 

 

На 13.02.2019 г. беше подписан договор за превенция и 

управление на риска от наводнения с община Габрово. 

Проектът предвижда рехабилитация на яз. „Синкевица“ и 

съоръженията към него, така че язовирът да изпълнява 

функциите си на регулиращо съоръжение. С изпълнението 

на договора ще се подобри техническото състояние на 

критичната инфраструктура и ще се повиши готовността за 

реакция при наводнения. 

На 13.02.2019 г. беше подписан договор за превенция и 

управление на риска от наводнения с община Гълъбово. 

Той дава началото на дейностите по възстановяване и 

укрепване на язовирната стена на яз. „Хайдушко кладенче“ 

и съоръженията по нея.  

На 13.02.2019 г. беше подписан договор с община 

Свиленград за превенция и управление на риска от 

наводнения на населените места по поречието на 

„Левченска“ и „Марица“. Ще бъде изградена оповестителна 

система на територията на община Свиленград, като част от 

Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване. 

 

 



6 

 

На 13.02.2019 г. министър Димов подписа договор за 

интегрираният воден проект на агломерация Смолян. Това е 

първият проект с бенефициент ВиК оператор, финансиран 

по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Това е първият проект 

с бенефициент ВиК оператор, финансиран по ОП „Околна 

среда 2014-2020 г.“ Със завършването на проекта от 

подобрено пречистване на отпадъчните води ще се ползват 

допълнително 30 000 жители. Броят на населението с 

достъп до по-качествено водоснабдяване ще се увеличи с 26 

000 жители. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На 20.02.2019 г. Министърът на околната среда и водите 

Нено Димов и кметът на община Лом Пенка Пенкова 

подписаха договор за изграждане на компостираща 

инсталация. По проекта ще се построи съоръжение за 

преработка на разделно събрани зелени и/или 

биoразградими отпадъци, образувани на територията на 

общината. Инсталацията е с капацитет над 3000 тона 

годишно и ще обслужва близо 25 000 жители. 
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На 19.03.2019 г. министър на Димов подписа договор за 

подобряване качеството на атмосферния въздух в община 

Монтана. Това е първият проект по ОП „Околна среда“ 

(ОПОС) за същински инвестиционни мерки, адресиращи 

основния източник на замърсяване на въздуха – битовото 

отопление. 

 

 

 

 

На 26.03.2019 г. министър Димов подписа и договор за 

укрепване на свлачища със средства от Оперативна 

програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. С 

изпълнението на проекта ще се предотвратят свлачищни 

процеси върху площ от 18 хектара и ще се повиши защитата 

на живота и здравето на над 2000 души. 
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На 27 март 2019 г. министърът на околната среда и водите 

Нено Димов и кметът на община Велико Търново инж. 

Даниел Панов подписаха договор за актуализация на 

общинската програма за качество на атмосферния въздух. 

Целта е в новата програма да се дефинират и планират 

адекватни мерки за намаляване на емисиите и достигане на 

установените норми за фини прахови частици във въздуха 

на територията на общината. 

  
 

 

 

На 04.04.2019 г. министърът на околната среда и водите 

Нено Димов и кметът на Столичната община Йорданка 

Фандъкова подписаха договор за подобряване качеството на 

атмосферния въздух в София. Това е вторият проект по 

Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. 

за същински инвестиционни мерки, адресиращи основния 

източник на замърсяване на въздуха – битовото отопление. 
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На 9 април 2019 г. министърът на околната среда и водите 

Нено Димов и кметовете на Хасково Добри Беливанов и 

Горна Оряховица Добромир Добрев подписаха договори за 

актуализация на общинските програми за подобряване 

качеството на атмосферния въздух. 

 

 

 

 

 

По проектите ще бъдат изготвени актуални програми за 

период от пет години (2021-2025 г.), които адресират 

основните източници на замърсяване на атмосферния 

въздух на територията на двете общини. Фокусът е върху 

избор на адекватни към местните условия мерки за 

намаляване на замърсяването с фини прахови частици. 

  

 

 

 

 



10 

 

На 9 април 2019 г.  Министър Димов подписа и договор за 

изграждане на компостираща инсталация в Хисаря. По 

проекта ще се построи съоръжение за преработка на 

разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци, 

образувани на територията на общината. 

Компостиращата инсталация е с капацитет близо 3000 тона 

годишно разделно събрани градински отпадъци от 

домакинства и зелен отпадък от поддръжката на общински 

площи. Съоръжението ще обслужва над 10 000 жители. 

Предвижда се изграждане на съпътстваща инфраструктура 

и доставка на мобилно оборудване. 

  

На 10 април 2019 г. министърът на околната среда и водите 

Нено Димов подписа договор за изграждане на анаеробна 

инсталация за общините Русе, Иваново, Сливо поле, 

Тутракан и Ветово. По проекта ще се построи съоръжение 

за преработка на разделно събрани биoразградими 

отпадъци, образувани на територията на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците за регион Русе. 

С изпълнението на проекта ще се осигури допълнителен 

капацитет за рециклиране на отпадъци от близо 18 000 тона 

годишно. Инсталацията за анаеробно третиране на отпадъци 

ще обслужва над 200 000 жители. 

 

 



11 

 

На 10 април 2019 г. министър Димов подписа и договор за инсталации за преработка на отпадъци с общините Кюстендил, 

Трекляно и Невестино. Проектът предвижда проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци с капацитет 15 500 тона годишно и на инсталация за аеробно компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци 

с капацитет 3000 тона годишно. Съоръженията ще обслужват 53 000 жители. Предварителното третиране на отпадъците ще 

позволи извеждането от обема за депониране на различните полезни суровини. В резултат на това ще бъде постигнато 

намаление на депонираните битови отпадъци с 60,6% (спрямо количеството на входящия поток на отпадъците).  

 

 

 

 

 

 

На 08.05.2019 г. започна реконструкцията на обща 

пречиствателна станция за общините Плевен и Долна 

Митрополия. Това е най-мащабният обект в рамките на 

проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна 

Митрополия”, който се реализира в партньорство от двете 

общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.”. 
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На 30.05.2019 г. министър Димов и кметът на Бургас 

Димитър Николов днес подписаха договор за мерки за 

подобряване качеството на атмосферния въздух в общината. 

Размерът на инвестицията е 13 млн. лв., осигурени от 

Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. 

С изпълнението на проекта ще се намали количеството 

емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията 

на общината с източник битовото отопление с твърдо 

гориво. 

 
 

 

 

 

 

 

На 06.06.2019 г. министърът на околната среда и водите 

Нено Димов днес участва в първа копка на проект за 

изграждане на компостираща инсталация в Пазарджик. 

Съоръжението ще преработва разделно събрани зелени 

и/или биоразградими отпадъци, образувани на територията 

на общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, 

Пазарджик и Септември. 
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На 19 юни 2019 г. министър Димов и кметът на 

Димитровград Иво Димов подписаха договор за 

подобряване качеството на атмосферния въздух. Размерът 

на инвестицията е над 7,5 млн. лв., осигурени изцяло от ОП 

„Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). С изпълнението на 

проекта ще се намали количеството емисии на фини 

прахови частици (ФПЧ10) на територията на общината, 

които са с източник битовото отопление с твърдо гориво.  

 
 

 

 

 

На 19 юни 2019 г. се подписа договор за изготвяне на 

Програма за подобряване качеството на атмосферния 

въздух на територията на Столична община за периода 

2021-2026. Програмата е за намаляване нивата на 

замърсителите и за достигане на утвърдените норми за 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) в съответствие с 

нормативната уредба и по-специално нормите за арсен, 

кадмий, живак, никел и полициклични ароматни 

въглеводороди в атмосферния въздух. 
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На 01.07.2019 г. беше подписан договор за подобряване 

качеството на атмосферния въздух. Размерът на 

инвестицията е 9,6 млн. лв., осигурени изцяло от ОП 

„Околна среда 2014-2020 г.“. 

С изпълнението на проекта ще се намали количеството 

емисии на ФПЧ10 и азотни оксиди, които са с източник на 

битовото отопление с твърдо гориво. Реализирането на 

посочените мерки ще допринесе за подобряване качеството 

на атмосферния въздух за близо 36 000 жители на община 

Смолян, както и за изпълнение на целите, произтичащи от 

националното секторно законодателство.  

 

 

 

На 03.07.2019 г. беше подписан договор за изграждане на 

ВиК инфраструктура. На събитието присъства и областният 

управител на Враца Малина Николова. По проекта ще бъде 

рехабилитирана, реконструирана и/или доизградена общо 

80 км ВиК мрежа за градовете Враца, Мездра, Бяла Слатина 

и Козлодуй. С успешното изпълнение на дейностите по 

проекта още 78 000 жители ще имат достъп до подобрено 

водоснабдяване. 
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На 3 юли 2019 г. министърът на околната среда и водите 

Нено Димов подписа договор за изграждане на 

компостираща инсталация. По проекта ще се построи 

съоръжение с капацитет 2 400 тона годишно за преработка 

на разделно събрани зелени и биoразградими отпадъци на 

територията на общината. Инсталацията ще обслужва близо 

70 000 жители. 

 

 

 

 

 

На 31.07.2019 г. беше подписан договор за изграждане на 

ВиК инфраструктура. Πo пpoeĸтa ще бъде рехабилитирана, 

peĸoнcтpyиpaнa и доизградена общо 123 км ВиК мрежа в 

град Русе. C ycпeшнoтo изпълнeниe на дейностите по 

пpoeĸтa 138 250 жители ще имат достъп до подобрено 

водоснабдяване. Очаква се загубите на вода във 

водопроводната мрежа да намалеят c 19 %. 
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На 31.07.2019 г. министър Димов подписа договори за подобряване качеството на атмосферния въздух с общините Пловдив и 

Видин. Средствата по двата проекта са осигурени изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. С реализирането на заложените 

мерки ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10), които са с източник отопление на твърдо битово 

гориво. Изпълнението на проектите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 345 000 жители 

на община Пловдив и 52 000 жители на община Видин. 

 
 

 

 

 

На 1 август 2019 г. главният директор на Оперативна 

програма "Околна среда" Валерия Калчева участва в 

церемония "Първа копка" за изграждане на компостираща 

инсталация за преработка на зелени и биоразградими 

отпадъци на община Монтана. Капацитетът на 

съоръжението е за преработка на 6150 тона годишно. То ще 

бъде разположено на територията на регионалното депо за 

неопасни отпадъци в местността "Неделище". 
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На 21 август 2019 г. министърът на околната среда и водите 

Нено Димов подписа договор за изграждане на водна и 

канализационна инфраструктура с ВиК-Перник. По проекта 

ще бъде доизградена и реконструирана канализационната 

мрежа за отвеждане на водите до реконструираната 

пречиствателна станция – гр. Батановци. 

 

 

На 21 август 2019 г. министър Димов подписа договор за 

изграждане на водна и канализационна инфраструктура с 

„ВиК“ ЕООД – Видин. C ycпeшнoтo изпълнeниe на 

дейностите близо 40 000 жители ще имат достъп до 

подобрено водоснабдяване. 

 

На 21 август 2019 г. министър Димов подписа договор за 

изграждане на водна и канализационна инфраструктура с 

„ВиК“ ООД – Силистра. Целта е повишаване ефективността 

при ползване на водите и намаляване на загубите на вода 

във водопроводните мрежи на населените места Силистра, 

Айдемир, Калипетрово и Тутракан. С изпълнение на 

дейностите допълнително 45 500 жители ще имат достъп до 

подобрено водоснабдяване. Проектът предвижда 

доизграждане и реконструкция на над 100 км ВиК мрежа и 

довеждащи водопроводи. 

 

 

 

На 28.08.2019 г. министърът на околната среда и водите 

Нено Димов подписа договор за изграждане на ВиК 

инфраструктура с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Пловдив. По пpoeĸтa ще бъде рехабилитирана, 

peĸoнcтpyиpaнa и доизградена общо 42 км ВиК мрежа за 

градовете Пловдив, Хисаря, Карлово, Първомай, 

Стамболийски и Асеновград. C ycпeшнoтo изпълнeниe на 

дейностите по пpoeĸтa над 430 хил. жители ще имат достъп 

до подобрено водоснабдяване. 

 



18 

 

 

 

На 28.08.2019 г. министърът на околната среда и водите 

Нено Димов подписа договор за доизграждане и 

реконструкция на водоснабдителната и канализационна 

система с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол. 

По проекта ще бъде изграден нов външен водопровод от 

помпена станция „Кабиле“ до помпена станция „Ормана“ с 

обща дължина 6,5 км, както и ще бъде реконструиран 

външен водопровод „Воден – Елхово“ с дължина 11 км. 

Предвижда се разширяване на вътрешната водопроводна и 

канализационна мрежа на градовете Ямбол и Елхово. C 

ycпeшнoтo изпълнeниe на дейностите по пpoeĸтa 73 283 

жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване.  
 

 

 

 

 

 

 

На 04.09.201 г. беше обявена предстоящата 3Д мапинг 

кампания „Нямаме план(ета) „Б“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“. 3D проектът популяризира 

идеята, че грижата за природата е обща мисия, в която 

успехът идва само ако всички полагат усилия заедно. 

Инициативата е продължение на кампанията на ОПОС от 

края на 2018 г. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u2u88_k8J9g
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На 17 септември 2019 г. министърът на околната среда и 

водите Нено Димов даде старт на изграждането на 

инсталации за допълнителна инфраструктура на депото - 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци 

и компостираща инсталация за разделно събрани 

биоразградими и/или зелени отпадъци за общините 

Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. 

 

 

 

 

На 20 септември 2019 г. се състоя Годишното 

информационно събитие на ОПОС 2014-2020 г. за 

представяне напредъка по програмата към 2019 г. 

Събитието се състоя в рамките на 3D мапинг кампанията 

„Нямаме план(ета) „Б“, която е призив за обединяване около 

общата кауза за по-чиста и по-сигурна околна среда. 
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На 24 септември 2019 г. министър Димов и инж. Валентин 

Вълканов, управител на „ВиК-Варна“ ООД, подписаха 

договор за изграждане на ВиК инфраструктура. Πo пpoeĸтa 

ще бъдат реконструирани общо 22,5 км магистрални и 

довеждащи водопроводи. Предвижда се изграждане и 

реконструкция на 81 км канализационни мрежи и една 

канално-помпена станция.  

 
 

На 24 септември 2019 г. министър Димов и инж. Севдалин 

Рашев, управител на „Водоснабдяване и канализация - 

Сливен“ ООД, подписаха договор за доизграждане и 

рехабилитация на водоснабдителна и канализационна 

инфраструктура. Мерките предвиждат рехабилитация, 

ремонт и изграждане на 58,2 км водопроводна мрежа и 44,8 

км канализационна мрежа. Ще бъдат реконструирани 

пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - 

Сливен и ПСОВ-Нова Загора. 
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На 7 октомври 2019 г. министърът на околната среда и 

водите Нено Димов, кметът на община Русе Пламен 

Стоилов и изпълнителният директор на „Общински 

транспорт Русе“ ЕАД Александър Георгиев подписаха 

договор за подобряване качеството на въздуха чрез 

инвестиции в екологичен транспорт. 

Това е първият проект по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) с мерки за адресиране на 

транспорта като източник на замърсяване на атмосферния 

въздух с фини прахови частици (ФПЧ10).  

 

 

 

 

 

На 7 октомври 2019 г. министър Димов подписа договор за 

доизграждане и реконструкция на водоснабдителната 

система и канализационни мрежи. C ycпeшнoтo изпълнeниe 

на дейностите по пpoeĸтa над 63 000 жители ще имат достъп 

до подобрено водоснабдяване. Очаква се загубите на вода 

във водопроводната мрежа на обособената територия да 

намалеят c над 7%. 
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На 09.10.2019 г. министрите на околната среда и водите 

Нено Димов подписа три договора за доставка на 

екологични транспортни средства за София с цел 

подобряване качеството на атмосферния въздух в общината. 

С изпълнението на трите проекта ще бъдат доставени общо 

137 електрически превозни средства* за обществения 

транспорт за Столичната община. Очаква се с използването 

на съвременния екологичен градски транспорт 

количеството фини прахови частици да намалее с 4,81 тона 

годишно. 

 
 

 

 

На 14.10.2019 г. заместник министър-председателят 

Томислав Дончев участва в церемония по откриването във 

Видин на пречиствателна станция за отпадни води. Той 

посочи, че инвестицията може да не е от най-видимата, но е 

една от най-важните, защото е инвестиция в околната среда, 

въздуха, здравето и живота на всички граждани. 

Това е втора фаза на проект "Рехабилитиране и разширяване 

на водоснабдителната и канализационна система във 

Видин", финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г.".  
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На 15.10.2019 г. министър Димов и инж. Румен Райков, 

управител на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, подписаха 

договор за изграждане на водоснабдителната система и 

канализационни мрежи в обособената територия, 

обслужвана от дружеството. C ycпeшнoтo изпълнeниe на 

дейностите по пpoeĸтa за агломерации  Стара Загора, 

Казанлък, Раднево и Чирпан над 226 000 жители ще имат 

достъп до подобрено водоснабдяване. 234 000 жители ще се 

ползват от подобрено пречистване на отпадъчни води. 

Предвижда се изграждане на нови външни водопроводи и 

вътрешна водоснабдителна мрежа с обща дължина от 100 

км. 

 

 
 

 

 

На 21 октомври 2019 г. министър Димов подписа договор 

за модернизиране на градския транспорт в община Враца. 

По проекта ще бъдат закупени 13 нови електрически 

автобуса и 9 нови тролейбуса за нуждите на обществения 

транспорт на общината.  С изпълнението на проекта ще се 

намали количеството емисии на фини прахови частици 

(ФПЧ10) с източник транспорта – от 0,37 на 0,18 тона на 

година. Реализирането на дейностите ще допринесе за 

подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 51 

000 жители на община Враца. 
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На 21 октомври 2019 г. министър Димов подписа договор 

за подобряване качеството на обществения транспорт в 

Стара Загора. По проекта ще бъдат доставени нови 33 

електрически автобуса и 18 двойни зарядни станции. С 

изпълнението на мерките по този проект количеството 

ФПЧ10 ще се намали с 0,72 тона годишно, което ще подобри 

екологичните характеристики за над 130 000 жители на 

Стара Загора. 

 

 

 
 

 

На 25 октомври 2019 г. министър Димов подписа договор 

за модернизиране на градския транспорт в община Варна. 

По проекта ще бъдат закупени 60 нови електрически 

автобуса за нуждите на обществения транспорт на община 

Варна. С изпълнението на проекта количеството емисии на 

фини прахови частици (ФПЧ10) с източник транспортът ще 

се намали с 1 тон на годишна база. 
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На 25 октомври 2019 г. министър Димов подписа договор 

за подобряване качеството на атмосферния въздух в Бургас 

чрез модернизиране на обществения транспорт в общината. 

По проекта ще бъдат доставени нови 56 електрически 

автобуса, зарядни станции и допълнително оборудване към 

съществуващите системи за управление на обществения  

транспорт. С изпълнението на мерките по проекта 

количеството ФПЧ10 ще се намали с близо 4 тона годишно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

На 01.11.2019 г. министърът на околната среда и водите 

Нено Димов и изпълняващият длъжността кмет на община 

Червен бряг Вергиния Василева подписаха договор за 

укрепване на свлачища. С изпълнението на проекта ще се 

предотвратят свлачищни процеси и ще се повиши защитата 

на живота и здравето за над 50 000 души. 

Дейностите включват изграждане на укрепителни 

съоръжения за свлачища, които представляват сериозен 

риск за населението. 
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На 14 ноември беше подписан договор между 

Министерството на околната среда и водите и 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството а подпомагане регионалното 

инвестиционно планиране в отрасъл ВиК.  Дейностите по 

проекта предвиждат изготвянето на регионални 

прединвестиционни проучвания (РПИП) за водоснабдяване 

и канализация  за обособените територии, обслужвани от 

ВиК дружествата София, Велико Търново, Габрово, Плевен, 

Търговище и Хасково. 

 

 

 

 

 

 

На 19 ноември 2019 г. министър Димов подписа договор за 

обществен електротранспорт в община Плевен. По проекта 

ще бъдат закупени 14 нови електрически автобуси и 14 

зарядни станции. С изпълнението на проекта ще се намали 

количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) с 

източник транспортът от 0,43 на 0,33 тона на година. 
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На 2 декември министърът на околната среда и водите 

Нено Димов, кметът на община Сливен Стефан Радев и 

управителят на „Пътнически превози“ ЕООД Енчо Петров 

подписаха договор за обновяване на обществения градски 

транспорт в общината. По проекта ще бъдат закупени 4 нови 

екологични електрически автобуса и 6 тролейбуса с 

подобрена енергийна ефективност. Новите превозни 

средства ще заменят 11 от най-амортизирани дизелови 

автобуси и тролейбуси. 

 
 

 

 

 

На 13 декември министър Димов подписа договор за обществен 

електротранспорт в община Хасково. Проектът цели подобряване 

на качеството на атмосферния въздух в община Хасково чрез 

намаляването на нивата на фини прахови частици и азотни окиси. 

Предвижда се да бъдат закупени 5 нови електрически автобуса и 6 

зарядни станции, както и да се изгради необходимата 

инфраструктура за електрозахранване. 
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На 13 декември министър Димов подписа договор за 

опазването на три вида прилепи в Кърджали. Проектът е 

насочен към изследване и подобряване на състоянието на 

Подковонос на Мехели (Rhinolophusmehelyi), Широкоух 

прилеп (Barbastellabarbastellus) и Дългоух нощник 

(Myotisbechsteinii). 

 
 

 

 

 

На 16 декември министър Димов и главен комисар 

Николай Николов днес подписаха договор за надграждане и 

оптимизация на процесите по превенция, готовност и 

реакция на рискове от природни бедствия. Проектът ще се 

изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР. Дейностите са 

насочени към оптимизиране на превенцията, готовността и 

реакциите при бедствия като наводнения и свлачища, както 

и извършване на анализи и оценки на различните рискове. 

Предвижда се изготвяне на предложение за Национален 

план за управление на риска от бедствия, който ще отчита 

вероятните въздействия на промените в климата и 

стратегията за адаптация към тези промени.  
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Партньорството е основен принцип и в работата на Управляващия орган на ОПОС. УО се стреми да  работи в партньорство както с 

бенефициентите на оперативната програма, така и с всички останали заинтересовани организации и лица по управлението и 

изпълнението на програмата.  

УО на ОПОС инициира и участва в редица работни срещи с участието на всички заинтересовани страни – управляващи и контролни 

органи, бенефициенти, представители на общините, работодателски и стопански организации, (НСОРБ). Представители на УО на 

ОПОС участват в заседанията на Регионалните координационни комитети и Регионалните съвети за развитие на шестте района за 

планиране в България – Североизточен, Северозападен, Северен централен, Югоизточен, Югозападен, Южен централен район. На 

заседанията се представя общият напредък, постигнат по оперативната програма и напредъкът по проектите в конкретния район, както 

и друга важна информация. 

През 2019 г. УО на ОПОС проведоха 2 комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ – на 14 

март 2019 г. и на 25 май 2019 г. Проведени са 3 писмени процедури за неприсъствено взимане на решения. 

Проведено е обществено обсъждане по проекта на ИГРП за 2020 г. на интернет страницата на ОПОС и на Единния 

информационен портал (01.10.2019 г.). 

Проведени са 4 бр. обществени обсъждания по процедури чрез подбор на проектни предложения и 4 бр. разяснителни 

кампании: 

- по процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по приоритетна ос 2 

"Отпадъци" на програмата; 

- по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 

биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.; 

- по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 

биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.; 

- по процедура Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата 

за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. 

През 2019 г. са обявени 18 бр. процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

В съответствие с чл. 29 от ПМС №162/2016 г., през 2019 г. са проведени общо проведени 28 обучителни семинара на бенефициенти 

по ОПОС, в които бяха включени 304 експерта, представители на 57 бенефициента на програмата.  

 

На 12 февруари 2019 г. министър Димов участва във форум „Европейски, национални и местни приоритети“ в рамките на 32-

рото Общо събрание на Националното сдружение на общините в България, където обобщи основните приоритети в новия 

програмен период на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). 
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На 18 февруари 2019 г. министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в изнесено заседание на Комисията по 

околната среда и водите на Народното събрание. Министърът запозна комисията с напредъка по изпълнението на ОПОС 2014-

2020 г. и с хода на подготовка на следващия програмен период. 

 

На 5 юни 2019 г. УО на ОПОС участва в организирането на изложение по случай Световния ден  на околната среда, съвместно с 

МОСВ и Столичната община. Световният ден на околната среда 5 юни е най-мащабното ежегодно събитие, посветено на защита 

на природата. Инициативата е основен механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за 

опазване на околната среда.  
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На 28 юни 2019 г. министър Димов взе участие в 

заключителната конференция на Националното сдружение на 

общините в Република България (НСОРБ) за мандат 2015-

2019 г. на тема „Бъдещето на местното самоуправление за 

предстоящите 10 години“. Той очерта възможностите за 

инвестиции в общините в сферата на опазването на околната 

среда с европейски средства. 

 

На 14 ноември ръководителят на Управляващия орган на ОПОС Валерия Калчева участва в Единадесета юбилейна национална 

среща на евроекспертите от общините - 14.11.2018 г., дискусия „Напредък в реализацията на мерките за по-добра околна среда. 

Визия за програмен период 2021-2027“. 

На 11 декември министърът на околната среда и водите Нено Димов участва във встъпителен форум на НСОРБ за мандат 2019-

2023 г., организиран от Националното сдружение на общините в Република България. 
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През 2019 г., в изпълнение на Националната комуникационна стратегия, бяха сключени договори с 25 национални и 

регионални български медии за програмно време с цел популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  

 

  

 

Изработените аудио и видео клиповете бяха излъчени общо 952 излъчвания (642 излъчвания в национални и регионални 

телевизии и 310 радио спота в радиа) в медиите: Българска национална телевизия, БТВ, Нова Телевизия, Телевизия Европа, 

телевизия Канал 3, телевизия България 24, Телевизия Черно море, ТВ Русе, ТВ Дартс Благоевград, ТВ Враца, ТВ Стара Загора, ТВ 

Скат, ТВ Видин, БГ Радио, Радио 1, радио Фокус, Дарик Радио, Българско национално радио, Radio Fresh!, Радио FM+, Радио 

Енерджи, Радио Сити, Радио Мелоди, Радио Nova News. Z-Rock, Радио К2, Радио NJOY, bTV Radio. 

От началото на 2019 г. актуалната информация за програмата се публикува в www.eufunds.bg, в секция Оперативна програма 

„Околна среда“. Онлайн платформата eufunds.bg е свързана директно към Информационната система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), откъдето бързо и лесно може да се достъпят актуалните процедури, напредъка 

по програмата, действащите проекти и друга полезна информация, свързана с управлението на ОПОС. За осигуряване на 

максимална публичност и прозрачност на процеса на управление и изпълнение на програмата, нейните резултати и добри практики, 

https://www.eufunds.bg/bg/opos
https://www.eufunds.bg/bg/opos
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са извършени публикации и качени файлове с информация на интернет страницата на ОПОС www.eufunds.bg/bg/opos и в Единния 

информационен портал  (169 бр.), качени на интернет страницата и изпратени до медиите са 80 бр. прессъобщения.  

 

През 2019 г. продължи актуализирането на съдържанието на страницата на ОПОС. За периода 1 януари 2019 г. до 31 декември 

2019 г. за интернет страницата на ОПОС са регистрирани 97 557 посещения от 10 081 потребители, със средна продължителност 

на сесията 4м22сек.. Най-посещавани секции в страницата са „Новини“, „Отворени процедури“, „Комитет за наблюдения за 

членове“, „Проекти“.  

 

 

 

http://www.eufunds.bg/bg/opos


35 

 

Интернет търсачките предоставят достъп до страницата на 12% от посетителите. Връзки от външни сайтове осигуряват 5% от 

посещенията, от които над половината са през сайта на МОСВ (http://www.moew.government.bg/)    
 

През 2019 г. на интернет страницата на програмата регулярно бяха публикувани новини, документи и съобщения за 

информиране на бенефициентите на програмата, всички други заинтересовани страни и широката общественост по актуалните 

теми свързани с изпълнението на ОПОС. Периодично е актуализиран общият напредък по програмата. Общият брой на 

публикуваните новини на страницата е 66.  

 

През 2019 г. са изработени и доставени над 3070 бр. рекламни материали. Артикулите са изготвени от щадящи околната среда 

материали, в съответствие с НКС и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020.  

През 2019 г. от УО на ОПОС е инициира провеждането на национално представително социологическо проучване за 

измерване на нивото на обществена осведоменост, в резултат на реализираните мерки за информация и комуникация по ОП 

„Околна среда 2014-2020 г. ОПОС е най-разпознаваемата оперативна програма, на първо място сред останалите оперативни 

програми в България. Нивото на обществена осведоменост за програмата възлиза на 76%. 

Според разработената методология за провеждане на националното представително изследване е дефинирана извадка, която 

обхваща общо 3000 души. Изследвана e съвкупност от български граждани, постоянно живеещи на територията на страната, на 

възраст над 18 години, т.е. 5 805 865 души. В сравнение с останалите програми, ОПОС се откроява по популярност (54%). В 

допълнение, други 22% от анкетираните са чували както за името на програмата, така и за конкретни реализирани проекти по 

нея. Най-добре информирани за конкретни проекти по ОП „Околна среда“ са висшистите (36%), хората на възраст 30-39 г. 

(27%) и живеещите в областните градове (26%). 

http://www.moew.government.bg/
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Графика 1 Необходимост от информация за ОП „Околна среда“. База: 3000, повече от един възможен отговор 
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Какво ни струва на нас, гражданите, реализирането 
на проекти по програмата

Какво ще се подобри за мен след като се реализира 
даден проект по програмата

Какви мерки се вземат, за да няма корупция при 
изпълнението на проектите по програмата

Как се контролира изпълнението на проектите

Какви проекти се финансират

Колко европейски средства са изхарчени по 
програмата

Кои са бенефициентите по програмата/ кой печели 
проектите

Друго

Неотговорил

Сега нека говорим конкретно за ОП „Околна среда“. Вие лично, кои от 
следните неща бихте искали да знаете за реализирането на тази програма?
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Изпълнени дейности: 

 

Специфична цел на 

НКС 

Дейност по ОПОС Целева група Постигнат индикатор  Времеви 

обхват/Локация 

*Реално 

изплатен 

бюджет/лв. с вкл. 

ДДС 

Популяризиране  на  

отделните  програми  

като  финансов  

инструмент  за 

подобряване на 

развитието на 

България и качеството 

на живот 

Провеждане на 3D видео 

мапинг кампания през 2019 г. 

Широка 

общественост 

Бенефициенти 

Потенциални 

бенефициенти 

Администрация, 

ангажирана с 

управлението на 

фондовете на ЕС и 

Медиатори 

Над 3000 зрители са 

гледали анимациите на 

живо. 

Над 200 000 гледания в 

социалните мрежи. 

Над 150 публикации в 

печатните медии. 

Септември 2019 г. 130 800 лв. 

Интернет кампания в 

социална мрежа 

 

Широка 

общественост 

Бенефициенти 

Потенциални 

бенефициенти 

Медиатори 

 

1 бр. проведена интернет 

кампания във връзка с 3D 

видео мапинг кампания 

„Нямаме план(ета) Б“ 

Facebook 

Youtube 

Септември 2019 г. 0,00 лв. 

Годишно информационно 

събитие  

Широка 

общественост 

Бенефициенти 

Потенциални 

бенефициенти 

Администрация, 

ангажирана с 

управлението на 

фондовете на ЕС и 

Медиатори 

1 бр. 

Годишното информационно 

събитие за отчитане 

напредъка по програмата 

към 2019 г 

20 септември 2019 

– гр. София 

0,00 лв. 

(Събитието е 

проведено в 

рамките на 3D 

видео мапинг 

кампанията на 

ОПОС) 

Осигуряване  на  

максимална  

публичност  и  

прозрачност  на  

процеса  на 

Провеждане на заседания на 

Комитета за наблюдение на 

ОПОС 2014-2020 г.  

Медиатори Проведени са 2 заседания на 

КН на ОПОС 

14 март 2019 г. 

25 май 2019 г. 

 

гр. София 

27 405,60 лв. 
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управление и 

изпълнение на 

програмата, нейните 

резултати и добри 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в Единния 

информационен портал на 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове 

 

Широка 

общественост 

Бенефициенти 

Потенциални 

бенефициенти 

Администрация, 

ангажирана с 

управлението на 

фондовете на ЕС и 

Медиатори 

 

169 бр. Януари-декември 

2019 г. 

0,00 лв. 

 

Прессъобщения до медиите Широка 

общественост 

Бенефициенти 

Потенциални 

бенефициенти 

Администрация, 

ангажирана с 

управлението на 

фондовете на ЕС и 

Медиатори 

80 бр. Януари-декември 

2019 г. 

0,00 лв. 

 Комуникация с граждани 

чрез официалната електронна 

поща на ОПОС 

Широка 

общественост 

Съгласно получени мейли Януари-декември 

2019 г. 

0,00 лв. 
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Информиране   на   

потенциалните   

бенефициенти   за   

възможностите   за 

финансиране, 

предоставяни от 

програмите 

Срещи и информационни дни 

с потенциални бенефициенти 

и браншови организации за 

представяне на отворени 

процедури и допустимите 

дейности в Индикативната 

годишна работна 

Потенциални 

бенефициенти, 

Медиатори, 

Широка 

общественост 

 

 

  

Проведени са 4 бр. 

обществени обсъждания по 

процедури чрез подбор на 

проектни предложения и 4 

бр. разяснителни кампании 

 

Проведени 5 обучения на 40 

представители на 10 

потенциални бенефициента 

(за подобряване на 

капацитета на структурите в 

рамките на МОСВ за 

изпълнение на проекти по 

ОПОС) 

 

 

Януари-декември 

2019 г. 

 

 

 

 

Декември 2019 г. 

11 559,84 лв. 

 

 

 

 

 

 

13 500 лв. 

Повишаване 

информираността и 

компетентността на 

бенефициентите при 

изпълнение на проекти 

Обучителни 

семинари/информационни 

срещи за бенефициенти за 

изпълнение на проекти, 

финансирани по ОПОС 

 

Бенефициенти Проведени са общо 28 

обучителни семинара на 

бенефициенти по ОПОС, в 

които бяха включени 304 

експерта, представители на 

57 бенефициента на 

програмата 

 

Проведени са 5 обучения на 

48 представители на 12 

бенефициента (за 

подобряване на капацитета 

на структурите в рамките на 

МОСВ за изпълнение на 

проекти по ОПОС) 

 

 

Януари-декември 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Декември 2019 г. 

   

 

0,00 лв. 

 

 

 

 

 

16 200 лв. 

Насърчаване  на  

активното  участие  на  

всички  

заинтересовани  

страни  в 

процеса на изпълнение 

на СП и програмите 

Провеждане на обществено 

обсъждане по проекти на 

документация по нови 

процедури за подбор на 

проекти и на ИГРП за 2020 г. 

 

 

Потенциални 

бенефициенти, 

Медиатори, 

Широка 

общественост 

1 бр.  

Публикуване  за 

обществено обсъждане на 

ИГРП  за 2020 г. на 

интернет страницата на 

ОПОС и на единния 

информационен портал 

01.10.2019 0,00 лв. 
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*Посочените суми са с ДДС  

 

 

Изпълнение на индикаторите към Националната комуникационна стратегия: 

➢ Брой информационни събития 

През 2019 г. се състояха 65 публични събития за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г.   

➢ Брой уникални посещения на месец на интернет страницата на УО 

За периода за интернет страницата на ОПОС са регистрирани 97 557 посещения от 10 081 уникални потребители.  

 

Изводи: 

• През 2019 г. УО на ОПОС е изпълнил задължителните изисквания, съгласно Национална комуникационна стратегия на 

програмите, в съответствие с чл. 116 от Регламент 1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г.; 

• Използвани са разнообразни комуникационни канали според различните целеви групи и е осъществена активна 

комуникация и обратна връзка с целевите групи; 

• Мерките за комуникация и информация на програмата са още по-ефективни на ниво потенциални бенефициенти, 

бенефициенти, медиатори/разпространители на информация, медии; 

• Задоволени са идентифицираните в ГПД на ОПОС за 2019 г. комуникационни нужди на целевите групи. 

Информирани са потенциалните бенефициенти, партньорски организации и други заинтересовани групи за 

възможностите за финансиране, които програмата предоставя за целия програмен период с фокус върху процедурите 

в Индикативната годишна работна програма за 2019 г.;  

• Иновативната кампания за формиране на екологично съзнание в гражданите на страната и за информиране за 

секторите, подпомагани със средства по ОПОС е реализирана успешно, с широк медиен и положителен обществен 

отзвук; 

• Поддържането на добър имидж на програмата продължава да е пряко свързано с адресирането на очакванията на 

хората за прозрачност и отчетност на разходваните за реализацията на проектите средства.  

• Планираните през 2019 г. дейности по комуникация и информация са част от интегрирана комуникационна стратегия на 

ОПОС за целия програмен период и са стабилна основа, върху която да се работи през 2020 г. 
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• По данни от социологическо проучване за 2019 г. най-съществените изводи и препоръки са в следните основни 

направления: Необходимо е по-обстойно да се изследват и обсъдят ползите от задълбочаването на ролята на 

гражданския сектор в планирането и реализирането на оперативните програми, както и подбора на оптималните 

канали и механизми за информиране; Необходимо е при бъдещо популяризирани на оперативната програма да се 

наблегне на ползите, които следват от нея за отделния гражданин. Следва да се намери подходящ начин тя да се 

„разкаже“ като значима с посочване на конкретни примери и факти.  

 


