
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"  
Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." -  

дирекция "Кохезионна политика за околна среда",  
Министерство на околната среда и водите 

 
Приоритетни оси, 
операции или 
дейности на ОП 

"Околна среда 2007-
2013 г.", по които се 

отпуска 
безвъзмездната 

финансова помощ 

Допустими бенефициенти
Максимален процент на съ-
финансиране, осигурен от 

договарящия орган 

Месец/период 
на публикуване 
на обявата 

Максимален 
размер на 

безвъзмездно 
финансиране 

(лева) 

Приоритетна ос № 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени 
места с над 2 000 EЖ и населени места под 2000 ЕЖ, попадащи в градски агломерационни ареали.
Подготовка на 
проекти за 
финансиране по 
Приоритет 1

Общини март 2008 г. 74 034 219

Изграждане и 
реконструкция на 
ГПСОВ и 
съпътстващи 
канализационни и 
водоснабдителни 
мрежи

Общини

Съ-финансиране от КФ - до 
80% от общите допустими 
разходи по проект 
 
Национално съ-
финансиране - 20% от 
общите допустими разходи 
по проект 
 
* При спазване правилата, 
отнасящи се за проекти, 
генериращи приходи

май 2008 г. 723 890 138

Приоритетна ос № 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.
Подготовка на 
проекти за 
финансиране по 
Приоритет 2

Общини, регионални 
сдружения от общини март 2008 г. 41 343 424

април 2008 г. 250 363 050
септември  

2008 г. 188 298 242Изграждане на 
регионални системи 
за управление на 
отпадъци

Общини, регионални 
сдружения от общини

Съ-финансиране от ЕФРР - 
до 85% от общите 
допустими разходи по 
проект  
 
Национално съ-
финансиране - 15% от 
общите допустими разходи 
по проект  
 
* При спазване правилата, 
отнасящи се за проекти, 
генериращи приходи

декември  
2008 г. 214 070 865

Приоритетна ос № 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Развитие на мрежата 
НАТУРА 2000 и 
устойчиво 
управление на 
защитените 
територии

Общински 
администрации; 
сдружения на общини; 
дирекции/отдели в 
рамките на МОСВ, които 
отговарят за управлението 
на националните паркове, 
НАТУРА местата и 
защитените територии; 
НПО; природни паркове 
 

Съ-финансиране от ЕФРР - 
до 85% от общите 
допустими разходи по 
проект  
 
Национално съ-
финансиране - 15% от 
общите допустими разходи 
по проект 

април 2008 г. 26 067 770



май 2008 г. 3 620 523

юли 2008 г. 3 620 523

Опазване и 
възстановяване на 
биоразнообразието

Общински 
администрации; 
сдружения на общини; 
дирекции/отдели в 
рамките на МОСВ, които 
отговарят за управлението 
на националните паркове, 
НАТУРА местата и 
защитените територии; 
неправителствени 
организации; природни 
паркове

октомври  
2008 г. 5 857 884

  


