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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

• Навременно изпълнение на проектните 
дейности и постигнати целеви индикатори
• Изграден публичен електронен регистър, 
свързан с информационната система на 
ИАОС
• Проведени пресконференции, публикувани 
прессъобщения, разпространени 
информационни и рекламни материали. сред 
максимално широк кръг от заинтересовани 
страни.
• Удовлетворени потребности на целевите 
групи

Разработването на софтуер за управление и 
поддръжка на публичния регистър по чл.30л на 
Закона за чистотата на атмосферния въздух 
ще осигури съответствие с изискванията 
по директива 2010/75/ЕС, като едновременно 
с това ще обезпечи процеса по електронно 
подаване, централизирана обработка и 
съхранение на информацията в ИАОС. Това 
от своя страна ще осигури прозрачност 
на процеса по осъществяване на контрол 
и спазването на регулациите, свързани с 
опазване чистотата на атмосферния въздух, 
във връзка с емисиите на летливи органични 
съединения. 
 
За крайните ползватели на резултатите 
от проекта - гражданите и бизнеса, ще се 
постигне по-бързо, качествено и прозрачно 
административно обслужване.

БЮДЖЕТ: 484 292,50 лева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 27.08.2015 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“

ПРИОРИТЕТНА ОС III „
КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО 
УПРАВЛЕНИЕ“

Проект
”Изграждане на публичен 
електронен регистър на 

инсталациите, източници на 
емисии на летливи органични 

съединения  и свързването 
му с поддържаната в ИАОС 
информационна система”

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В РАМКИТЕ НА 
ДОГОВОР №14-32-21/27.08.2014 Г. ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ ПО ОПАК, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС 

ЧРЕЗ ЕСФ

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/14/3.2-06

http://www.opac.government.bg/



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общи цели:
• изграждане на регистър на инсталациите, 
източници на емисии на летливи органични 
съединения (ЛОС) и софтуерно осигуряване 
на дейностите по управление и поддръжка на 
централизирания регистър;
• модернизация на работата в държавната 
администрацията и оптимизиране на 
работните процеси. 

Специфични цели: 
• Осигуряване на подаването и обработката 
на информацията, по смисъла на чл. 30л.от 
ЗЧАВ,  по електронен път чрез изграждане 
на централизиран регистър на инсталациите, 
източници на емисии на летливи органични 
съединения. 
• Постигане на прозрачност и информираност 
на гражданите, бизнеса и свързаните 
администрации относно осъществявания 
контрол и спазването на регулациите, свързани 
с опазване чистотата на атмосферния въздух.

Общите и специфичните цели на проекта 
са в пълен синхрон със стратегическата цел 
на ОПАК: „Подобряване на работата на 
държавната администрация за реализиране на 
ефективни политики, качествено обслужване 
на гражданите и бизнеса и създаване на 
условия за устойчив икономически растеж 
и заетост“ и съответстват напълно на 
целта на подприоритет 3.2. „Стандартна 
информационно-комуникационна среда и 
оперативна съвместимост”.

Специфичните цели на проекта 
отговарят и на едната от основните 
цели на приоритетна ос ІІІ „Качествено 
административно обслужване и развитие 
на електронното управление”, която 
се стреми към постигане на модерно 
обслужване от страна на администрацията 
и на съдебната система.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

• Изпълнителна агенция по околна среда 
• Министерство на околната среда и 
водите 
• Регионални инспекции по околна среда 
• Граждани и бизнеса 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 2. Разработване и внедряване 
на публичен електронен регистър 
съгласно чл. 30л от ЗЧАВ и свързване с 
информационната система на ИАОС
Дейност 3. Информация и публичност на 
проекта

Изграждането на публичен електронен 

регистър на инсталациите, извършващи 

дейности по приложение № 1 от Наредба  

№ 7 от 2003 г. за норми за допустими 

емисии на летливи органични съединения, 

изпускани в околната среда, главно в 

атмосферния въздух в резултат на 

употребата на разтворители в определени 

инсталации, е обусловено от изискванията 

на чл. 30л от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух,  включително и 

свързването му с поддържаната в ИАОС 

информационна система за инсталациите, 

източници на емисии на летливи органични 

съединения.


