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Към края на 2018 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ са 

сключени 109  договорa/издадени заповеди за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) в размер на 1,68 млрд. лв. или  49 % от бюджета. В процес 

на изпълнение са 97 броя проекта с БФП близо 1,64 млн. лв., а успешно приключени 

са 12  проекта с усвоен ресурс в размер на 45,7 млн. лв. 

По приоритетна ос „Води“ през 2018 г. са сключени 2 договора и е издадена 1 

заповед за предоставяне на безвъзмездно финансиране на обща стойност 127 356 951 

лв. В рамките на 2018 г. са приключени 2 проекта – на Изпълнителна агенция по околна 

среда и на община Банско, с които приключилите проекти по оста стават 4. Подписано е  

финансово споразумение с „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД 

(ФМФИБ) на стойност 282 736 722 лв. Сключено е оперативно споразумение между 

ФМФИБ ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие за финансиране на 

инвестиции във ВиК сектора в България чрез предоставяне на публични средства под 

формата на дългосрочни заеми на ВиК операторите, както и гаранции за търговски банки, 

предоставящи кредити за тези цели. 

През 2018 г. по приоритетна ос „Отпадъци“ са сключени 25 договора за 

предоставяне на БФП в размер на 375 400 459 лв. Към края на 2018 г.  се изпълняват 32 

проекта на обща стойност 468 871 349 лв., в това число и финансовото споразумение с 

„Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ на стойност 52 431 582 лв. По 

приоритетна ос 2 "Отпадъци" се отчита изпълнение на всички заложени в програмата 

етапни цели. 

През отчетния период по приоритетна ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ са 

договорени 13 проекта за 34 046 494 лв. и е приключен 1 проект. Предвид забавянето 

на нормативното установяване на органите за управление на Натура 2000, са предприети 

целенасочени действия за преразглеждане на Стратегическия план, като е предложено 

финансиране на консервационни мерки преди въвеждане на управленския подход. В 

резултат Комиетът за наблюдение одобри методология и критерии за оценка на проекти по 
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4 процедури: изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони, мерки за подобряване 

природозащитното състояние на птици, изготвяне/актуализиране ПД за видове, 

провеждане на кампании за изграждане на споделена визия за Натура 2000. 

През 2018 г. по приоритетна ос „Превенция и управление на риска от 

наводнения и свлачища“ са договорени 7 проекта за 21 741 655 лв. Единият от 

индикаторите от рамката за изпълнение, а именно „Предотвратяване и управление на 

риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“ не е постигнат, 

докато изпълнението по индикатор „Укрепени свлачища“ е значително – 174 % от 

междинната цел. Принос към постигането на тази стойност имат проектите по оста, 

изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Луковит. 

През 2018 г. по приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния 

въздух Подобряване качеството на атмосферния въздух“ не са сключени договори за 

БФП, но успешно са приключени 3 проекта с бенефициенти – ИАОС, общините 

Пловдив и Благоевград. През 2018 г. УО извърши редица действия, които бяха насочени 

към постигане на заложените в рамката за изпълнение цели в максимален обем. Стъпка в 

тази посока беше ревизирането на финансовия индикатор на оста (743 161 евро), като по 

този начин беше постигнат на 101 % или 749 137 евро. Показател „Подадени проекти, 

насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx“ също беше преизпълнен - бяха 

подадени 3 броя проектни предложения от общините Столична, Бургас и Монтана, с които 

през 2019 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с 

което стартира реалното изпълнение на мерките за по-чист въздух. 

В периода януари-декември 2018 г. са проведени три заседания на Комитета за 

наблюдение на ОПОС 2014-2020 г., както и две писмени процедури за неприсъствено 

вземане на решения. 

Към края на 2018 г. по ОПОС 2014-2020 г. са изплатени 552 324 477 лв. или 

16% от бюджета на програмата. Сертифицираните средства пред Европейската комисия 

са в размер на 458 643 612лв., представляващи 13,2% от бюджета на програмата, от които 

341 070 190 лв. само за 2018 г.  

 


