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Индикативен график и задачи на 

работната група за изготвяне на 

оперативна програма за околна 

среда за периода 2014 -2020 г. 



Програмиране на политиката за околна среда и за изменение на климата за периода 
2014 -2020 г.  

Действие 
Отговорна 

институция 
Етап на изпълнение 

1. Стратегическо съответствие  

1.1. Възлагане разработването на Национална 

приоритетна рамка за действие по Натура 

2000 

МОСВ 

 

Разработена документация за обявяване на 

поръчката, обявяване през септември 2012г. 

1.2. Възлагане разработването на анализ, 

оценка и управление на риска от екстремни 

явления и бедствия, етап от разработването на 

Национална стратегия за адаптация 

МОСВ 
Разработен проект на договор, предстои 

сключване на договор 

1.3. Възлагане на предварителна и екологична 

оценка на ОП за ОС 
 

МОСВ 

Разработена документация за обявяване на 

поръчката, обявяване през септември – октомври 

2012 г. 

2. Разработване на насоки за интегриране на политиката по околна среда във фондовете от ОСР 

2.1. Създаване на вътрешноведомствена РГ МОСВ Приключила работа с концепция за насоки   

2.2. Съгласуване с други ведомства МОСВ 
Получени коментари от МРРБ, МИЕТ, МТСП, 

МЗХ, МТИТС 

2.3. Разработване на насоки МОСВ 

Предстои провеждане на срещи с ведомствата, 

финализиране  на насоките и предоставяне на 

СКУСЕС и МС 



Индикативен график и задачи на РГ (1) 
 

Изготвяне и съгласуване на ОП 

за ОС 
График за изпълнение 

Отговорни 

участници 

Дирекция 

КПОС 

РГ за 

ОП за 

ОС 

1. Изготвяне на проект на анализ на 

настоящата ситуация (АНС) 
юни 2012 – август 2012 X   

2. Разглеждане и съгласуване на 

проекта на АНС 
септември 2012 - октомври 2012   X 

3. Изготвяне на проект на обща 

стратегия, специфични цели и 

приоритети на ОП 

юли 2012 - октомври 2012 X   

4. Разглеждане и съгласуване на 

проекта по т. 3 
ноември 2012 - декември 2012   X 

5. Изготвяне на проект на план за 

изпълнение на предварителните 

условности (ПУ) 

юли 2012 – септември 2012 X   

6. Разглеждане и съгласуване на 

проекта по т.5 
септември 2012 - октомври 2012  X 

 

 



Индикативен график и задачи на РГ (2) 
 

Изготвяне и съгласуване на ОП 

за ОС 
График за изпълнение 

Отговорни 

участници 

Дирекция 

КПОС 

РГ за 

ОП за 

ОС 

7. Изготвяне на проект на допустимите 

за финансиране дейности (действия) 

по всеки от приоритетите, вкл. 

бенефициентите по всеки приоритет 

септември 2012 - ноември 2012 X  

8. Разглеждане и съгласуване на 

проекта по т.7 
ноември 2012 – декември 2012  X 

9. Актуализация и допълване на 

проекта по т. 7 
декември 2012 – април 2013  X 

10. Разглеждане и съгласуване на 

актуализирания  проект по т.7 
май 2013 – юни 2013 X 

11. Изготвяне на проект на финансов 

план на ОП 
октомври 2012 - ноември 2012 X 

 

 



Индикативен график и задачи на РГ (3) 
 

Изготвяне и съгласуване на ОП за 

ОС 
График за изпълнение 

Отговорни участници 

Дирекция 

КПОС 

РГ за ОП 

за ОС 

12. Разглеждане и съгласуване на 

проекта по т.11 
ноември 2012 - декември  2012   X 

13. Изготвяне на проект на 

институционална рамка и механизъм 

за реализация на ОП 

декември 2012 – февруари 2013 X   

14. Разглеждане и съгласуване на 

проекта по т.13 
февруари 2013 – март 2013   X 

15. Изготвяне на проект на описание 

(дейности) за осигуряване на 

съответствие с основни принципи и 

законодателство, приложими за 

фондовете от ЕС и на мерки за 

намаляване на административната 

тежест 

декември 2012 – февруари 2013 X   

16. Разглеждане и съгласуване на 

проекта по т.15 
февруари 2013 – март 2013 X 

 

 



Индикативен график и задачи на РГ (4) 
 

Изготвяне и съгласуване на ОП за ОС График за изпълнение 

Отговорни участници 

Дирекция 

КПОС 

РГ за ОП 

за ОС 

17. Изготвяне на проект на индикатори на ОП февруари 2013 – март 2013  X 

18. Разглеждане и съгласуване на проекта по 

т.17 
април 2013  - май 2013  X 

19. Проверка на съответствието на ОП с ДП, 

координация и допълняемост (демаркация) с 

другите ОП 

текущо от 

юли 2012 – декември 2013 
X  X 

20. Проверка и актуализация на плана за 

изпълнение на ПУ 

текущо от 

юли 2012 – декември 2013 
X X  

21. Отразяване на резултатите от 

предварителната оценка в ОП 
текущо до юли 2013 X 

22. Отразяване на резултатите от ЕО в ОП текущо до юли 2013 X 

23. Изготвяне, разглеждане и съгласуване на 

окончателен вариант на ОП за изпращане в ЕК 
юли 2013 – август 2013 X X 

24. Съгласуване на ОПОС с ЕК и отразяване 

на коментарите на ЕК по текста на 

окончателен вариант  на програмата 

текущо от септември 2012 

до декември 2013 
X 

 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” 
www.ope.moew.government.bg 

Решение за 
по-добър живот 

Благодаря за вниманието! 

 


