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ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16M1OP002-5.004
„МЕРКИ ЗА АДРЕСИРАНЕ НА ТРАНСПОРТА КАТО ИЗТОЧНИК НА
ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5
„ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обявява процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за
адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“.
Конкретни кандидати и партньори по процедурата са:
 община Бургас в партньорство с „Бургасбус” ЕООД,
 община Варна в партньорство с „Градски транспорт” ЕАД – Варна,
 община Враца в партньорство с „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД,
 община Перник в партньорство с „Градски транспорт – Перник“ ЕООД,
 община Плевен в партньорство с „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен,
 община Русе в партньорство с „Общински Транспорт Русе“ ЕАД,
 община Сливен в партньорство с „Пътнически превози“ ЕООД,
 община Стара Загора в партньорство с „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД,
 Столична община в партньорство със „Столичен автотранспорт” ЕАД и със
„Столичен електротранспорт” ЕАД,
 община Хасково в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Хасково,
Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е да
допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване
нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) за достигане на
утвърдените норми в атмосферния въздух чрез адресиране на транспорта като източник на
замърсяване. Процедурата цели опазване на околната среда чрез подобряване
характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт – замяна на
остарелите и амортизирани превозни средства с нов съвременен електрически подвижен
състав (електробуси, тролейбуси и трамваи).
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на
съответната община – допустим бенефициент по процедурата.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата чрез
директно предоставяне на БФП, е 500 000 000 лв. (петстотин милиона лева), от които
средствата от Кохезионния фонд са в размер на 85 % – 425 000 000 лв. (четиристотин
двадесет и пет милиона лева) и национално съфинансиране в размер на 15% – 75 000 000 лв.
(седемдесет и пет милиона лева).
Максималният срок за изпълнение на проектите е 40 месеца, но не по-късно от 31
декември 2023 г.
Пълният комплект документи е публикуван в секция „Оперативна програма Околна
среда“ от Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни
фондове – www.eufunds.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020
г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18:30 часа на
30 август 2019 г.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във
връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на
проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната поща,
посочена по-долу:
Адрес на електронна поща: programming@moew.government.bg.
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