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ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.” 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Цел: „Сближаване” 

Допустима област: България 

Програмен период: 2007 – 2013 г. 

Референтен номер на програмата (кодов ССІ №): 

2007BG161PO005 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

Наименование на програмата: 

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” 

Година, за която се отнася доклада: 2010 г. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Дата на одобряване на годишния доклад от 
мониторинговия комитет: 10 юни 2010 г. 

 

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

2.1. РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК 

Информация за физическия напредък на оперативната програма: 

Ключови индикатори 

Индикатори  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо 

Индикатор 2: 

Допълнително 
население, 
обслужвано от 
проекти за 
отпадъчни води 

Напредък 

0 0 0 
65 
893 

     
65 
893 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 
1 295 
000 

  
1 845 
000 

   

 Базова 
стойност 

45 
000 

45 
000 

45 
000 

45 
000 

      

Индикатор 5: 

Изградени и 
завършени 
интегрирани 
системи за 
управление на 
отпадъците 

Напредък 

0 0 0 0      0 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 12   27    

 Базова 
стойност 

5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5)       
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Допълнителни индикатори  

Индикатори  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо 

Индикатор 1: 

Население, 
свързано към 
ПСОВ 

Напредък 

0 0 0 5%      5% 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 58.04%   
66.46 
% (2) 

   

 Базова 
стойност 

40.5 
% (3) 

40.5 
% (3) 

40.5 
% (3) 

40.5 % 
(3) 

      

Индикатор 2: 

Нови и 
рехабилитирани 
ПСОВ 

Напредък 

0 0 0 2      2 

 Целева 
стойност (1) 0 0 0 22   65    

 Базова 
стойност 

1(4) 1(4) 6(4) 11(4)       

Индикатор 3: 

Население, 
обслужвано от 
регионални 
системи за 
управление на 
отпадъците 

Напредък 

0 0 0 0      0 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 
1 983 
264 

  
3 967 
000 

   

 Базова 
стойност 

467 
000 

467 
000 

467 
000 

467 
000 

      

Индикатор 4: 

Процент от 
НАТУРА 2000 
(защитени зони и 
защитени 
територии), 
които да бъдат 
картирани/ 
управлявани 

Напредък 

0 0 0 0      0 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 2.6   8    

 Базова 
стойност 

0 0 0 0       

Индикатор 5: 

Брой картирани 
защитени 
територии и зони 
от мрежата 
НАТУРА 2000 

Напредък 

0 0 0 0      0 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 14   44    
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Индикатори  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо 

 Базова 
стойност 

0 0 0 0       

Индикатор 6: 

Брой 
разработени 
планове за 
управление на 
защитени 
територии и 
защитени зони 
от мрежата 
НАТУРА 2000 

Напредък 

0 0 0 0      0 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 14   44    

 Базова 
стойност 

0 0 0 0       

(1) В ОПОС целевите стойности за всички индикатори са дефинирани за 2010 г. и 2013 г. 
(2) Стойността в края на периода цели да измери единствено резултатите постигнати с финансиране от ОП 
“Околна среда 2007 - 2013 г.” 
(3)  Годишна публикация на НСИ “Околна среда” – данните са за 2004 г.  Впоследствие са публикувани 
данни за 2007 (42,2 %), 2008 (43,8%) и 2009 г. (45,2%) 
(4)  Стойността за базовата година се отнася за ПСОВ изградени с финансова помощ от програма ИСПА. 
През 2009 г. са изградени 5 нови ПСОВ, a през 2010 и 2011 г. са изградени още 5 нови ПСОВ 
(5)  Стойността за базовата година се отнася за интегрирани системи за управление на отпадъците 
изградени с финансова помощ от програма ИСПА. 
  

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ (ВСИЧКИ ФИНАНСОВИ ДАННИ СЕ ИЗРАЗЯВАТ В ЕВРО) 

Приоритетни оси според източник на финансиране (EUR) 

 Общо 
финансиране по 
оперативната 
програма (от 
Съюза и от 
държавите-
членки) 

Основа за 
изчисляване на 
вноските от 
Съюза 

(публични или 
общи разходи) 

Обща сума на 
сертифицирани
те допустими 
разходи, 
платени от 

бенефициентит
е (1) 

Съответстващо 
публично участие 

(1) 

Коефициент 
на 

изпълнение 
в проценти 

  a b c d е= d/a за 
публичните 
разходи 

Приоритетна ос 1 
(КФ+ДБ) 1 284 207 841 Публични 

разходи 
18 039 618 18 039 618 1,40 

Приоритетна ос 2 

(ЕФРР+ДБ) 
366 743 574 Публични 

разходи 718 442 718 442 0,19 

Приоритетна ос 3 

(ЕФРР+ДБ) 
103 308 048 Публични 

разходи 12 785 12 785 0,01 

Приоритетна ос 4 

(ЕФРР+ДБ) 
46 488 622 Публични 

разходи 739 658 739 658 1,59 

Общ сбор  
1 800 748 085 

 
19 510 503 19 510 503 1,08 

(1) Информацията се представя с натрупване и включва периода от 01.01.2007 до 31.12.2010 г. 
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Общите получени траншове от ЕК по ОПОС към 31.12.2010 г. възлизат на 148 451 
537,90 евро, разпределени както следва: 

Авансови плащания от ЕК:  

- приоритетна ос 1: 107 873 458,67 евро от КФ 

- приоритетна ос 2:  28 055 883,42 евро от ЕФРР 

- приоритетна ос 3:   7 903 065,69 евро от ЕФРР 

- приоритетна ос 4:  3 556 379,61 евро от ЕФРР 

Получени авансови плащания от ЕК: 147 388 787,39 евро 

Междинни плащания от ЕК: 

- приоритетна ос 1:              0,00  евро от КФ 

- приоритетна ос 2:  461 922,45 евро от ЕФРР 

- приоритетна ос 3:     1 964,41 евро от ЕФРР 

- приоритетна ос 4: 598 863,65 евро от ЕФРР 

Получени междинни плащания от ЕК: 1 062 750,51 евро 

Общо получени плащания от ЕК: 148 451 537,90 евро 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗБИВКАТА НА УСВОЯВАНЕТО НА ФОНДОВЕТЕ ПО КАТЕГОРИИ 

 

Индикативно разпределение на средствата от Общността в евро по категории: 

Приоритетна 
тема 

Форма на 
финансиране 

Територия 
Стопанска 
дейност 

Местоположение 
Сума на 

общността 

44 01 01 12 BG 293 443 504,00 

45 
01 
 

01 
 

9 
 

BG   
 

166 433 336,00 
 

46 
01 
 

01 
 

9 
 

BG 
 

768 469 973,00 

50 01 01 12 BG 2 701 931,00 

51 01 00 21 BG 80 786 894,00 

81 01 00 22 BG 146 686 777,00 

85 01 00 22 BG 3 951 533,00 

86 01 00 22 BG 3 951 533,00 

Общо 1 466 425 481 
 

Стойност на сключените договори от Общността за ОПОС по категории към 
31.12.2010 г.: 

Приоритетна 
тема 

Форма на 
финансиран

е 
Територия 

Стопанска 
дейност 

Местополо
жение 

Стойност на 
сключените 
договори по 

приоритетни теми (в 
евро) 
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44 01 01 12 BG 7 362 833,38 

45 

46 
01 
 

01 
 

09 
 

BG 
 

346 340 174,76  

50 01 01 12 BG 0,00 
51 01 00 21 BG 28 351  946,10  
81 01 00 22 BG 110 164 043,12  
85 01 00 22 BG 0,00 
86 01 00 22 BG 0,00 

Общо 
492 218 997,36 

  
 

Легенда: 

Кодове по приоритетни теми 

Kод Приоритетна тема 

44 Управление на битовите и промишлени отпадъци 

45 Питейна вода (управление и водоснабдяване) 

46 Отпадна вода (пречистване) 

50 Рехабилитация на промишлени площадки и замърсени терени 

51 Насърчаване на биоразнообразието и защита на природата (включително 
НАТУРА 2000) 

81 Механизми, позволяващи усъвършенстването на процеса на изработване, 
мониторинг и оценка на политики и програми на национално, регионално и 
местно равнище, укрепването на капацитета за прокарване на политики и 
програми 

85 Подготовка, изпълнение, проследяване и контрол 

86 Оценки и разработки; информация и комуникация 

 

Форма на финансиране 

01 – безвъзмездна помощ 

Кодове за тип територии 

00 – неприложимо 

01 – градски зони 

Кодове за стопанска дейност 

09 - водохващане, пречистване и водоснабдяване 

12 – строителство 

21 – дейности, свързани с околна среда 

22 – други , неуточнени услуги 

Код за местоположение 

 BG - България 
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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩИ ПО ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 Не може да бъде представена информация по тази точка. 

 

ВЪЗСТАНОВЕН ИЛИ ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАН ПРИНОС 

Във връзка с извършен преглед на проектите, одобрени през 2008 г. в сектор води 
и с оглед гарантиране на съответствието на разходите, финансирани по ОПОС с 
принципите на добро финансово управление, икономичност и ефективност на 
инвестицията с Решение № 72 /26.02.2010 г. на основание чл. 98 (2) от Регламент (ЕО) 
1083/2006 беше оттеглено финансирането от 37 проекта – 5 за изграждане на ВиК обекти 
и 32 за техническа помощ. Общия размер на средствата, които в резултат на това 
решение могат да бъдат използвани за финансиране на други проекти, е 105 105 971,87 
лв. 

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Индикативна годишна работна програма за 2010 г.  

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. 
Проекти, идентифицирани като 
приоритетни в Механизма за 
управление на приоритетна ос 1 

Конкретни 
бенефициенти: 

общини 

КФ – до 80% 
Национално 

съфинансиране – 
20% от общите 
допустими 
разходи по 
проект 

2010 г. 
(при постигане 
на проектна 
готовност) 

339 787 140,25 

Приоритетна Ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци 

Регион Бургас 
Регион Видин 

  Август 2010 г  

Регион Бяла  
Регион Плевен 

Регион Стара Загора 
Регион Габрово 
Регион Добрич 
Регион Луковит 
Регион Панагюрище 
Регион Разлог 

Регион Костенец 

Регион Ямбол 

Регион Левски  

Регион Варна 

Регион Велико Търново 

 

Конкретни 
бенефициенти: 
Регионални 
сдружения или 

общини 

ЕФРР – до 85% 
Национално 

съфинансиране – 
15% от общите 
допустими 
разходи по 
проект 

 
 
 
 
 
 
Ноември  2010 
г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

322 514 517,59 
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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) 

Регион Провадия  
Регион Кочериново 

Регион Пазарджик 

Регион Своге  

2011 (при 
постигане на 
проектна 
готовност) 

Приоритетна Ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие 

Разработване на планове за 
управление на защитени зони за 
опазване на птици, които не се 
припокриват със зони за 
опазване на местообитания 

Общини, НПО, 
структури на 
МОСВ и ДАГ 

Юни 2010 г. 3 000 000 

Изпълнение на дейности, 
включени в одобрени планове за 
действие за видиове, 
изпълнение на дейности за 
ограничаване на негативното 
влияние на инвазивни водиве 

Общини, НПО, 
структури на 
МОСВ и ДАГ 

Септември 
2010 г. 

2 000 000 

Разработване на планове за 
действие за растителни и 
животински видове по чл. 52 и 
чл. 53 от Закона за 
биологичното разнообразие 

Общини, НПО, 
структури на 
МОСВ и ДАГ 

Декември 2010 
г. 

1 500 000 

Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие  

Общини, НПО, 
структури на 
МОСВ и ДАГ 

ЕФРР – до 85% 
Национално 

съфинансиране – 
15% от общите 
допустими 
разходи по 
проект 

Декември 2010 
г. 

18 000 000 

 

Основните промени в секторите „Води" и „Отпадъци" (приоритетни оси 1 и 2), заложени 
в Индикативната годишна работна програма за 2010 г. са в съответствие с 
актуализираните механизми за изграждане на инфраструктура в секторите "Води" и 
„Отпадъци".  

В рамките на приоритетна ос 1 бяха обявени две процедури, като по първата от тях 
бенефициентите могат да подават проектни предложения при постигане на пълна 
проектна готовност от тяхна страна. Втората позволява получаване на техническа помощ 
за постигане на такава готовност и последващо изпълнение на инфраструктурната част 
от проектното предложение. 

По отношение на приоритетна ос 2 процедурите са обявени така, както е заложено в 
ИГРП, а именно при постигане на проектна готовност от страна на бенефициентите. 

По приоритетна ос 1  

• На 30 юни 2010 г. беше обявена покана за кандидатстване по процедура 
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. Формулярът за 
кандидатстване, договорът и изискванията към подготовката на инвестиционни 
проекти са достъпни на интернет страницата на ОПОС. Крайният срок за 
подаване на проектни предложения е 20 февруари 2012 г.  

• На 18 август 2010 г. беше обявена покана за кандидатстване по процедура 
BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за 
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подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
агломерации над 10 000 е.ж.”. Формулярът за кандидатстване, договорът и 
изискванията към подготовката на инвестиционни проекти са достъпни на 
интернет страницата на ОПОС. Проектни предложения могат да бъдат подавани 
до: 1 ноември 2010 г., 31 януари 2011 г. и 30 юни 2011 г.  

 

По приоритетна ос 2:  

• През месец август 2010 г. УО обяви процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/09/2.10/04/17 "Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъци в регион Видин". Целта на 
процедурата е да се подпомогне регион Видин, да намери трайно решение на 
управлението на битовите отпадъци на територията на общината, чрез 
изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите 
отпадъци. Проектното предложение е подадено на 8 октомври 2010 г. и е в процес 
на оценка. Общият финансов ресурс по поканата за представяне на проектно 
предложение възлиза на 19 427 990,87  лева. 

• Също през месец август 2010 г. УО обяви процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/2.10/05/18 "Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас". Целта на 
процедурата е да се подпомогне регион Бургас, да намери трайно решение на 
управлението на битовите отпадъци на територията на общината, чрез 
изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите 
отпадъци. Проектното предложение е подадено на 02 ноември 2010 г. и 
понастоящем е в процес на оценка. Общият финансов ресурс по поканата за 
представяне на проектно предложение възлиза на 40 730 237,99 лева. 

• На 4 ноември 2010 г. УО обяви процедура BG161PO005/10/2.10/06/21 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Малко Търново". Целта на процедурата е да се подпомогне регион Малко 
Търново, да намери трайно решение на управлението на битовите отпадъци на 
територията на общината, чрез изграждането на интегрирана система от 
съоръжения за третиране на битовите отпадъци. Крайният срок за представяне на 
проектното предложение е 30 май 2011 г.  Общият финансов ресурс по поканата 
за представяне на проектно предложение възлиза на 2 538 311 лева. 

• На 23 ноември 2010 г. УО обяви процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 
“Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: 
Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, 
Разлог, Стара Загора и Ямбол”.  Целта на процедурата е да се подпомогнат 
горепосочените 13 региони за намиране на трайно решение на управлението на 
цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията им. 
Индикативният бюджет, който е заложен по процедурата е на стойност 239 
340 689 млн.лв. Крайният срок за представяне на проектните предложения е 31 
август 2011 г. 

Процедурите за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците на 
общините Кочериново, Провадия, Пазарджик и Своге не са обявени поради липсата на 
проектна готовност от страна на бенефициентите. Съгласно индикативната годишна 
работна програма за 2011 г. поканите до региони Пазарджик и Кочериново ще бъдат 
изпратени не по-късно от юни 2011 г., а на останалите два региона – Своге и Провадия 
до края на 2011 г. В случай че общините демонстрират напредък в достигането на 
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проектна готовност, поканите ще бъдат изпратени по-рано от гореспоменатите срокове. 
УО подпомага усилията на бенефициентите за преодоляване забавянето на подготовката 
на проектите. 

 

Приоритетна ос 3  

По отношение на приоритетна ос 3: Процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за 
опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”, 
планирана за обявяване през месец декември 2010 г., беше обявена на 25 октомври 2010 
г. През месец юни 2010 г. на сайта на ОПОС бяха публикувани проект на покана и 
насоки за кандидатстване по процедурата, с цел получаване мнението на потенциалните 
бенефициенти. Тази процедура беше обединена с процедурата за Опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие, заложена в ИГРП 2009, чието обявяване 
беше отложено поради необходимостта от изменение на ПМС 121/2007 г. Процедурата 
включва 3 компонента: Изпълнение на дейности в резервати и паркове, Изпълнение на 
дейности извън резервати и паркове и Разработване на планове за действие за 
растителни и животински видове по чл. 52 и чл. 53 от Закона за биологичното 
разнообразие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде 
предоставена е 34 281 147 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения бе 
21 февруари 2011 г. След издаване на заповед РД-ОП-8/31.01.2001 г. на министъра на 
околната среда и водите, крайният срок за подаване на проектни предложения беше 
удължен до 21 март 2011 г. Общият брой на проектните предложения, получени по 
процедурата е 42 като от тях 5 са подадени от регионални инспекции по околната среда 
и водите, 3 от регионални дирекции по горите, 9 от дирекции на природни паркове, 16 от 
общини и 9 от неправителствени организации. 

С цел по-доброто управление на приоритетната ос, УО реши 2-те процедури, заложени 
за обявяване през месеците септември и декември 2010 г. („Изпълнение на дейности, 
включени в одобрени планове за действие за видове, изпълнение на дейности за 
ограничаване на негативното влияние на инвазивни видове” и „Разработване на планове 
за действие за растителни и животински видове по чл. 52 и чл. 53 от Закона за 
биологичното разнообразие”), да бъдат включени като два отделни компонента в 
гореспоменатата процедура.  

По отношение на процедура „Разработване на планове за управление на защитени зони 
за опазване на дивите птици, които не се припокриват със защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна”, заложена за обявяване през 2010 
г., през месец юни на сайта на ОПОС бяха публикувани проект на покани и насоки за 
кандидатстване по процедурата, с цел получаване мнението на потенциалните 
бенефициенти. С оглед приоритетната работа по отношение обявяването на процедура 
„Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република 
България”, обявяването на другата процедура се забави. Процедурата бе обявена на 1 
февруари 2011 г. Крайният срок за подаване проектни предложения по 
BG161PO005/11/3.1/02/23 „Разработване на планове за управление на защитени зони за 
опазване на дивите птици, които не се припокриват със защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна” бе 9 май 2011 г. След издаване на 
заповед РД-ОП-21/04.05.2001 г. на министъра на околната среда и водите, крайният срок 
за подаване на проектни предложения беше удължен до 13 юни 2011 г. 

 
2.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩНОСТТА 
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Във връзка с успешното изпълнение на ОПОС са идентифицирани мерки за 
усъвършенстване на националното законодателство в областта на околната среда, 
устройството на територията и провеждането на обществени поръчки, както следва: 

Законът за водите претърпя две изменения през 2010 г., с броеве 61 от 06.08.2010 г. и 98 
от 14.12.2010 г. на Държавен вестник. Основната промяна се отнася до въвеждане на 
нова цел при интегрираното управление на водите, свързана с ограничаване на заплахите 
и последствията от вредното въздействие на водите. Въвежда се приоритетност при 
изпълнението на политиките свързани с водите, като ще се обръща особено внимание на 
мерките включени в плановете за управление на речните басейни и в плановете за 
управление на риска от наводнения. Регламентира се, че съоръженията и мрежите, 
изградени със средства от ЕС и бенефициенти по проектите са били общините, остават 
общинска собственост. Определя се, че при предоставяне на общинска ВиК мрежа и 
съоръжения на концесия, на концесионера се възлагат дейностите по управление и 
поддръжка на отдадените активи. С изменението се въвежда и ред, по който в случай на 
отдаване на активи на концесия, се издава разрешение за ползване/удостоверение за 
ползване. С изменението на закона се поставят основите на политиката по опазване от 
наводнения, посредством въвеждане на задължения за създаване на карти, планове и др. 
Мероприятия, свързани с управлението на този риск. 

Законът за устройство на територията претърпя пет промени през 2010 г., 
обнародвани в броеве №№ 15, 41, 50, 54, 87. Измененията, имащи отношение към ОПОС 
се отнасят до обявяване и влизане в сила на Общия устройствен план (ОУП) и тяхното 
обявяване на заинтересованите лица. Решението за одобряване на плана се обнародва в 
"Държавен вестник". 

Строежи на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за 
отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран се определят като 
втора категория. За изграждане на национален или общински обект от първостепенно 
значение не се представя документ за собственост, а влязъл в сила подробен устройствен 
план и документи, удостоверяващи, че е преведено определеното в акта за отчуждаване 
обезщетение.  

Законът за обществените поръчки също претърпя голям брой изменения и допълнения 
през годината. Законът беше изменян и допълван в бр. 52 от 9.07.2010 г., бр. 54 от 
16.07.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г. С измененията на закона се 
определя, че решенията на възложителите по реда на закона се явяват индивидуални 
административни актове, като се определят минималните реквизити, които следва те да 
съдържат. С измененията се дава правомощие на изпълнителния директор на АОП да 
обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решенията на възложители, с 
които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена 
поръчка, установени от Европейската комисия до сключването на договора. Определят 
се прагове, при които възложителите следва задължително да публикуват предварително 
обявление, минимален състав на комисиите за избор и наличието на един правоспособен 
юрист в състава й, както и участието на външен експерт в работата й. Изрично се 
изброяват случаит,е в които възложителят следва да прекрати възлагането на дадена 
поръчка. Определят се сроковете, в които възложителите могат да сключат договор с 
избрания изпълнител, реда за сключване на договора и реда за обявяване на неговата 
недействителност. С изменението на закона се допуска изменение в срока на договора в 
резултат на непредвидени обстоятелства. Не могат да участват в процедура за възлагане 
на обществена поръчка кандидати или участници: при които лицата са свързани лица по 
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация. С цел улеснение на потенциалните изпълнители се 
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изброяват документите, които следва да се поставят в съответните пликове към 
офертата. Регламентира се и поредността на отваряне на пликовете на кандидатите.   

Законът за управление на отпадъците е част от основните нормативни документи, 
имащи отношение към прилагането на ОПОС. През годината той бе изменен и допълнен 
в бр. 41 от 1.06.2010 г., изм., бр. 63 от 13.08.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г. на Държавен 
вестник. Въвеждат се редица забрани свързани с неконтролираното третиране на 
отпадъците, въвеждането в експлоатация на строежи по реда на Закона за устройство на 
територията, без наличие на разрешение за дейности с отпадъци,  както и въвеждането в 
експлоатация на депа за опасни и неопасни отпадъци по реда на Закона за устройство на 
територията, без наличие на определен размер на отчисленията за единица депониран 
отпадък. Въвеждат се конкретни отговорности по управление на отпадъците за 
кметовете на общини. Регламентира се кои лица членуват в общото събрание на 
регионалните сдружения за управление на отпадъците, реда за избор на председател и 
вземане на решения. Определя се начинът за финансиране на регионалните системи за 
управление на отпадъците, вкл. закриване и рекултивация на депа.  
 
Постановления и Решения на Министерски съвет 
 

• ПМС № 134 от 5 юли 2010 г. за приемане на Методология за определяне на 
финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с 
изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните 
инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за рибарство. С методологията се урежда 
определянето на финансови корекции във връзка с отделни или системни 
нередности, установени в операции или оперативни програми, финансирани от 
ЕС. Целта на финансовите корекции е да възстанови ситуацията, при която 100 % 
от разходите одобрени за финансиране са в съответствие с националното и 
приложимото европейско законодателство. Въвеждането на методологията 
позволи да бъдат възобновени плащанията към бенефициенти, при които са 
установени различни типове нарушения. До влизането й в сила, плащанията бяха 
преустановявани до произнасянето на компетентните органи по допуснатото 
нарушение. Възобновените финансови потоци помогнаха на бенефициентите да 
продължат с изпълнението на проектите.  

 
• ПМС № 203 от 13 септември 2010 г. за изменение и допълнение на нормативни 

актове на Министерски съвет. Беше направено изменение в Наредбата за 
прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, 
посредством което се създаде длъжността „сътрудник по управление на 
европейски проекти и програми”. С това се даде възможност на органите, имащи 
отношение към управлението на оперативните програми да привлекат 
специфична експертиза при подготовката, управлението, изпълнението, 
мониторинга и, оценката и контрола на проектите  

 
• ПМС № 269 от 17 ноември 2010 г. за изменение и допълнение на Постановление 

№ 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна 
на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните 
фондове на Европейския съюз, програма ФАР на Европейския съюз и от 
финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. С 
постановлението беше разширен кръгът от бенефициенти, които следва да 
избират изпълнители по реда на постановлението. Изменението се отнася и за 
бенефициенти, които не се явяват възложители по ЗОП/НВМОП или които за 
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извършването на определени дейности в рамките на проекта не попадат в обхвата 
на ЗОП/НВМОП.  

 
• РМС № 592 от 06 август 2010 г. за увеличаване размера на авансовите плащания 

по изпълнението на проекти и дейности от бенефициенти по оперативна програма 
„Регионално развитие” в Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, оперативна програма „Транспорт” в Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията и оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.” в Министерството на околната среда и водите. С 
решението се дава възможнoст УО на оперативните програми да увеличат 
размера на авансовите плащания към бенефициентите до 35 % от договорения 
размер на безвъзмездна финансова помощ.  

 
• ПМС № 179 от 10 август 2010 г. беше прието за определяне на механизма за 

верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния 
фонд на ЕС с цел осигуряване регулярност на плащанията и постоянен финансов 
поток към общините. 

 

2.3. СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

В резултат от прилагането на Oперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” през 
2010 г. бяха установени редица важни проблеми, оказващи влияние върху програмата, 
като те  могат да бъдат разделени в няколко основни групи: 

• Проблеми, свързани с Бенефициентите и предприети мерки за 
решаването им:  

По отношение на бенефициентите основният проблем е забавената подготовка на 
проекти за кандидатстване по ОПОС. Подготовката и разработката на инвестиционните 
проекти трябва да става при стриктно спазване на разпоредбите на европейското и 
национално законодателство, като от УО е отчетено, че бенефициентите срещат 
значителни затруднения на всеки един етап от подготовката. Предизвикателствата в 
някои случаи започват от формирането на проектната идея, което се дължи на 
непознаване на изискванията, които следва да спазват при подготовката на проектите. В 
резултат от това се включват недопустими за финансиране дейности, което налага 
последваща промяна на обхвата на проекта и съответно на редица документи. 
Бенефициентите срещат значителни затруднения с процедурите, свързани с издаване на 
разрешителни съгласно екологичното законодателство. Поради дългия период на 
подготовка на проектите, в определени случаи липсва съответствие между параметрите 
на разрешителните и обхвата на проектите. По време на подготовката в много от 
случаите се променят инвестиционните намерения на кандидатите, като същевременно 
има издадено решение или преценка за определена част от инвестицията. Като се имат 
предвид сроковете за издаване на нови разрешителни и изменение на разрешителни, това 
създава затруднения и забавя подготовката на проектите.  

С оглед преодоляване на това предизвикателство, УО на ОПОС предприе мерки с цел 
подпомагане на общините да подготвят и представят качествени проектни предложения.  
Преди официалното подаване на проектни предложения се провеждат консултации за 
преглед на подготвената документация. В рамките на консултациите кандидатите по 
процедурите могат да поискат разяснения във връзка с попълването на формуляра за 
кандидатстване или други въпроси по процедурите. В резултат на проведените 
консултации УО на ОПОС издава становище, след получаването на което кандидатите 
могат да подават проектни предложения.  
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При процедури на директно предоставяне на БФП кандидатите могат да искат 
разяснения във връзка с попълването на формуляра за кандидатстване и подготовката и 
окомплектоването на документите, посочени в поканата като изпращат писмено 
въпроси (по пощата, по електронна поща или по факс), до 15-то число на всеки 
месец, до изтичането на крайния срок за представяне на проектни предложения. 

При процедури на директно предоставяне на БФП след получаване на поканата и преди 
представянето на проектното предложение, кандидатите могат да инициират провеждане 
на допълнителни консултации с Управляващия орган във връзка с попълването на 
формуляра за кандидатстване, подготовката и окомплектоването на необходимите 
документи. Консултациите се провеждат в рамките на приемния ден по оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Заявки за участие в приемния ден се подават 
предварително по електронна поща (ope@moew.government.bg).  

Значително предизвикателство представляват отчуждителните процедури на 
имоти/терени частна собственост, необходими за изпълнение на инвестиционни проекти.  
Проектите обхващат голяма площ и е необходимо отчуждаването на голям брой частни 
имоти, което създава затруднения. Промяната на предназначението на земята (в 
повечето случаи – земеделска) е значително предизвикателство за бенефициентите и 
забавя стартирането на проектите. МОСВ се обърна към Министерството на земеделието 
и храните и структурите на Министерство на околната среда и водите с молба и указания 
за приоритетно третиране на преписки, свързани както с ОПОС, така и с други 
оперативни програми. 

С оглед осигуряване регулярност на плащанията и постоянен финансов поток към 
общините, особено в условия на икономическа и финансова криза, на 10 август 2010 г. 
беше прието Постановление на МС № 179 за определяне на механизма за верифициране 
на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, 
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Въпреки че 
приетото постановление на МС определя времевата рамка за извършване на 
верификации и плащания по оперативните програми по договори за безвъзмездна 
финансова помощ, сключени след влизане в сила на Постановлението, амбицията и 
желанието на екипа на оперативната програма е да приложи новите срокове за 
извършване на плащания и към изпълняваните в настоящия момент договори (сключени 
преди датата на постановлението). В тази връзка и с оглед необходимостта от 
ускоряване на темповете на възстановяване на извършените от страна на 
бенефициентите разходи, в рамките на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 
г.” е възприет нов подход за извършване на верификации и плащания, в резултат на 
който плащания към бенефициентите се извършват ежеседмично. Този нов механизъм за 
плащания позволява да се осигури постоянен поток от средства към бенефициентите, 
които по ОПОС са основно общини, а това е от съществено значение особено при 
изпълнението на инфраструктурни проекти, по които извършваните разходи са 
значителни по размер. От друга страна, с ускоряването на темповете на плащания по 
програмата водят до подобряване на показателите за усвояемост на средствата от ЕС. 

Поради допуснати нарушения при провеждането на процедури по Закона за 
обществените поръчки от страна на бенефициентите, с цел гарантиране на доброто 
финансово управление, Управляващият орган възприе подхода да налага финансови 
корекции съгласно Насоките на Европейската комисия за определяне на финансови 
корекции, които следва да бъдат направени спрямо разходите, съфинансирани от 
Структурните фондове или Кохезионния фонд при неспазване на правилата за 
обществените поръчки. Констатирани са нарушения с различна тежест и често водят до 
финансови корекции в размер на 25 % от стойността на некоректните договори с 
изпълнители. В абсолютна стойност, когато засегнатия договор е за изпълнение на 
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строителство и в условията на финансова и икономическа криза, те застрашават 
финансовата стабилност на общините. 

Причините за значителните по брой и обем финансови корекции се коренят в няколко 
основни фактора. От една страна липса на достатъчно капацитет за възлагане и 
управление на сложни договори. От друга страна, налагането на финансови корекции е 
нова практика за страната. До сега подобни нарушения са били констатирани и 
санкционирани от контролните органи (Сметна палата, АДФИ), които постановяват 
административни наказания в не особено големи размери. Същевременно много от 
нарушенията установени по поръчки проведени преди началото на 2009 г. са свързани с 
тълкуване на законодателството във връзка с Директивите. 

Въз основа извършения анализ на причините за допусканите нарушения УО и МЗ 
предприемат мерки за минимизиране на риска при провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. Проведени са обучения на бенефициенти, на които се 
обръща внимание на най-често допусканите грешки. Публикува се редовна информация 
на интернет страницата и др. 

Налице са проблеми във връзка с осигуряването на финансови средства за проектите, за 
които съгласно Решение № 72/26.02.2010 г. на Ръководителя на УО се оттегля 
финансирането по ОПОС. Независимо от взетите решения (на СКУСЕС и на оперативно 
заседание на Министерския съвет) за осигуряване на средствата от националния бюджет, 
в проекта на Закон за бюджета за 2011 г. се предвижда такива средства да бъдат 
осигурявани от бюджетите на съответните първостепенни разпоредители, което влиза в 
противоречие с вече взетите решения. 

Друг проблем е, че към края на 2010 г. все още не е решен въпроса относно 
осигуряването на собствения принос от общините по проекти, финансирани със средства 
от фондовете на ЕС (в изпълнение на РМС № 705 от 2009 г.), нито дали това се отнася до 
проекти, които генерират приходи. Следва да се обърне внимание, че общините не 
разполагат с достатъчно собствени приходи, за да финансират собственото си участие в 
големите инфраструктурни проекти. Още повече, по отношение на проекти, генериращи 
приходи, доходността се формира от цената на услугата, която се събира от 
ползвателите, но от страна на оператора, а не собственика на инвестицията. Макар това 
да отговаря на методологията за изготвяне на Анализа разходи-ползи, в същото време 
изкривява реалното задължение за осигуряване на собственото участие. В допълнение, 
неяснотата относно прилагането на Закона за водите възпрепятства създаването на 
механизъм за ангажиране на оператора с частично или цялостно финансиране на 
собственото участие на бенефициента към проекта. Тези факти поставят под съмнение 
последователния и еднозначен подход за прилагане на това РМС.  

Осигуряването на собствения принос на общините представлява сериозно 
предизвикателство за изпълнение на проектите. УО на ОПОС нееднократно е поставял 
пред Министерството на финансите въпроса за изменение на кредитното споразумение с 
Европейската инвестиционна банка с цел включване на възможност за финансиране и на 
частта от допустимите разходи над размера на финансовия дефицит, определен в 
Анализа разходи-ползи за съответния проект.  

По приоритетна ос 3 забавянето на картирането и оценката на благоприятния 
природозащитен статус от своя страна забавя важни последващи проекти за 
кандидатстване по ОПОС, като разработването и одобрението на планове за управление 
за защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Предприети са мерки за повишаване на 
капацитета на бенефициентите за подготовка и управление на проекти посредством 
специализирани обучения. 
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• Административен капацитет на Управляващия орган и Междинното 
звено  на ОПОС 

На база на обявените процедури за набиране на проектни предложения, отново възниква 
въпросът за недостатъчния капацитет на УО и МЗ за изпълнение на отговорностите им 
съгласно Вътрешните правила за оценка по процедури за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ. Както двете звена, така и останалите дирекции в МОСВ 
не разполагат с достатъчен брой квалифицирани експерти, както за провеждане на 
предварителните консултации, така и за включване в състава на експертните работни 
групи.  

УО и МЗ са наясно със сериозната разлика между свободните позиции и 
новоназначените експерти през 2010. Причините за тази разликата са очевидни, а 
именно, че въпреки острата нужда от квалифициран персонал в двете дирекции, на 
конкурсите не се явяват достатъчно квалифицирани кандидати за свободните позиции. 
Конкурсите се провеждат съобразно изискванията на Закона за държавния служител и 
съответните разпоредби. Конкурсите за УО и МЗ се обявяват в съответствие с нуждите 
от персонал за специфичните компетенции в различните отдели и сфери на работа. 
Например двете дирекции обявяват свободни позиции за експерти в областите финанси, 
право, инженерни науки, информационни системи, връзки с обществеността, но имайки 
предвид, че в наши дни тези сфери са доста предпочитани в консултантския бизнес, 
експертите се насочват предимно към него. Друга причина е по-ниското заплащане в 
публичния сектор, в сравнение с частния. 

С оглед преодоляване на това сериозно предизвикателство бяха предприети действия в 
няколко направления: 

Основната мярка, която предприе УО на ОПОС е в сътрудничество с останалите 
управляващи органи да се постави на вниманието на правителството, необходимостта от 
привличане на специализирана експертиза, която да подпомогне експертите както в 
централните администрации, така и при бенефициентите. В резултат от тези усилия беше 
предложено да се създаде длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти 
и програми”, на която длъжност да бъдат наемани високо квалифицирани експерти в 
необходимите на УО области. Предвид необходимите качества, за тези експерти са 
определени възнаграждения, които са конкурентни с възнагражденията в частния сектор. 

На 13 септември 2010 г. на заседание на МС беше разгледано и одобрено предложението 
за създаване на  длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и 
програми” и съответно промени в щатните разписания на администрациите в които са 
разположени УО на оперативните програми. На база на тази промяна щатът на дирекция 
„Кохезионна политика за околна среда” беше увеличен с 15 експертни бройки, а на 
дирекция „Фондове на ЕС за околна среда” с 20 бройки.  

През месец ноември 2010 г. започна набирането на експерти в дирекция КПОС, като 
търсените експерти бяха в области покриващи жизнения цикъл на проектите – ВиК 
специалисти (мрежи и пречистване на отпадни води), специалисти в областта на правото, 
управлението на отпадъци и финансите. В резултат от проведения подбор, в началото на 
тази година бяха наети 4 ВиК специалисти, 3 юристи, 1 експерт по управление на 
отпадъците и 1 финансист. Предвид факта, че липсват добре подготвени проектни 
предложения, привлечените експерти са насочени основно към консултиране на 
бенефициентите по време на подготовката на проектните предложения и издаването на 
„предварителни становища”, които са предпоставка за последващо подаване на 
проектното предложение.  

През месец декември 2010 г. дирекция ФЕСОС също обяви процедура за набиране на 
експерти, които да я подпомогнат в процеса на управление на изпълняващите се проекти 
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при условията на Заповед № РД – 1103 /23.12.2010 г. с профил право, ВиК, 
пречиствателни процеси и ПГС. Избраните кандидати следва да подпомагат процесите по 
осъществяване на предварителен и последващ контрол по документациите /процедурите 
за възлагане на обществени поръчки от бенефициентите, проверки на място за 
констатиране на физическото изпълнение на обектите, верификация на исканията за 
средства по строителни обекти, оценка на постъпилите проектни предложения за 
финансиране по ОПОС.  

През 2010 г. бяха проведени 3 конкурса за попълване персонала на дирекция ФЕСОС до 
броя, определен съгласно щатното разписание. За нуждите на МЗ на ОПОС бяха  
проведени конкурси за назначаване на експерти, обявени със Заповеди с №№ РД – 366. 
РД-545 и РД-923 на Министъра на околната среда и водите. От проведения първи 
конкурс бяха назначени 6 експерта, а от следващите два конкурса не бяха назначени 
експерти. Вторият и третият конкурс бяха обявени за подсилване капацитета на отдел 
„Предварителен контрол” в МЗ, където се наблюдаваха значителни проблеми при 
издаване на становища относно законосъобразност на проведените обществени поръчки 
от бенефициентите на ОПОС. Представените кандидатури по време на конкурсите не 
успяха да покрият изискванията към кандидатите. 

И двете дирекции са наясно с нуждата от мотивация на персонала като един от 
механизмите за задържане и привличане на експертен капацитет. В резултат от работата 
на дирекциите беше разработена и предложена за одобрение от министъра на околната 
среда и водите Методология за определяне размера на допълнително материално 
стимулиране за служителите на дирекции КПОС и ФЕСОС. Оценката се извършва на 
база на няколко показателя, даващи преценка за цялостната дейност на служителя през 
месеца. Показателите са свързани със степен на постигане на изпълнението на преките 
изисквания, степен на показване на компетентности, поведение и отношение към 
възложените задачи и умения, инициативност и стремеж за изпълнение на поставените 
пред дирекцията цели. Методологията беше одобрена със Заповед № РД-ОП-
34/08.10.2010 г. на министъра на околната среда и водите.  

С оглед укрепване и надграждане на съществуващия административен капацитет в УО 
бяха проведени 102 обучения, в които взеха участие 56 служители на дирекцията. 
Темите на обученията са както следва: 

  
№ ТЕМА 

1. 

Доставките и услугите до 50 000 лв. И строителството до 200 000 лв. Като сделки на 
бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми 
регионално развитие, околна среда, административен капацитет, техническа помощ, 
човешки ресурси и по програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 

2. 
Практическо прилагане на Закона за обществените поръчки и избягване на често 
допускани нарушения 

3. Новите изменения и допълнения в ЗОП 

4. 
Професионален отговор на съвременни въпроси в сферата на риска, обществените 
поръчки и раходването на средствата от Европейските фондове 

5. Приложение на закона за обществени поръчки в инфраструктурните компании 
6. Закон за устройство на територията - практически проблеми и решения 
7. Идентифициране на  подходящи индикатори 
8. Подобряване на процеса на верификация на исканията за средства  
9. Идентифициране на  подходящи индикатори  
10. Анализ ”Ползи- разходи” 
11. Вътрешен одит: принципи, процедури и практика 
12. Борба с корупцията срещу средствата по фондове и програми на ЕС 
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13. Докладване на нередности по фондове и програми на ЕС  

14. 
Процедури по оценки на въздействието върху околната среда и разрешителни 
процедури за инсталации за управление на отпадъци  

15. 
Предварителна, междинна, последваща и тематична оценка на програми, 
финансирани със средства от ЕС  

16. 
Управление и мониторинг на оперативни програми финансирани с фондове на 
Европейския съюз 

17. Управление на програмите, финансирани със средства от ЕС 
18. Симпозиум „Средства на ЕС – 2010 -ЕФРР,ЕСФ,КФ и ЕФРСР” 

19. 
Възможности за финансиране, предоставени от Европейската комисия в областта на 
околната среда: Политики, програми и технически инструменти за подготовка и 
управление на проекти 

20. Техническа помощ  по ЕСФ, ЕФРР и ЕФРСР 
21. Ефективно управление на средствата по структурните фондове 
22. Европейска политика за околната среда. ОВОС 
23. Разработване на стратегии и формиране на политики 
24. Делови умения – водене на срещи, преговори и презентиране (на английски език) 
25. Управление изпълнението на проекти с MS PROJECT 
26. Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) 
  
С цел укрепване на административния капацитет на служителите на МЗ на ОПОС, 
експерти от дирекция ФЕСОС взеха участие в следните специализирани обучения: 
 
№ Тема 

1 Професионален отговор на съвременните въпроси по обществени поръчки 
2 Методология на обществените поръчки в светлината на досегашната практика и 

последните изменения на ЗОП 
3 Доставките и услугите до 50 000 лв. и строителството до 200 000 лв. като сделки 

на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми 
регионално развитие, околна среда, административен капацитет, техническа 
помощ, човешки ресурси и по програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 

4 Новите изменения и допълнения в ЗОП и нови аспекти на обжалването в 
контекста на Директива 2007/66/ЕО 

5 Практическо прилагане на ЗОП и избягване на често допускани нарушения 
6 Последните промени  в ЗОП, Практически проблеми при възлагането на  

обществени  поръчки, Предварителен контрол 
7 Провеждане на обучение на служителите от Дирекция ФЕСОС относно анализ, 

тълкуване и решаване на правни проблеми, възникнали при изпълнението на 
договори за строителство, чието финансиране е предвидено по Приоритетна ос 1 
на ОПОС. 

8 Механизми за противодействие на корупцията при обществени поръчки 
9 Закон за устройство на територията – практически проблеми и решения 
10 Анализ разходи  ползи на проекти финансирани от Европейския съюз 
11 Изготвяне на проектен бюджет и отчет 
12 Структурни фондове – подобряване на процеса на верификация на исканията за 

плащане 
13 Ефективно управление на средствата по Структурните фондове 
14 Структурните фондове – по-добро управление на проекти и програми 
15 Управление на проекти – Preparation for success 
16 Управление и оценка на изпълнението 
17 Оценка и мониторинг: Определяне на подходящи индикатори 
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18 
 

Система за управление на нередностите 

19 Управление на строителни и инженерингови договори с използване на 
договорните условия на FIDIC/ФИДИК и Практическо управление на договори по 
Жълтата и Червената книга на FIDIC 

20  
21 Семинар по прилагане на чл.6 от Директива 92/43/ЕИО и свързаните с него оценки 
22 Създаване и управление на планове за действие с Microsoft Project 2007 за проекти 

в сектор „отпадъци”, финансирани от ОПОС 
23 Управление на биоразградими отпадъци. Изграждане на инфраструктура за 

разделно събиране и третиране на биоразградими отпадъци на регионален 
принцип 

24 Биологично пречистване на отпадни води – съвременни технологии, иновации и 
развитие. Представяне на иновативна технология и съоръжения за биологично 
пречистване на отпадъчни води с представители на общините и ВиК дружествата 
от Р.България 

В посока засилване на административния капацитет, служителите на дирекции КПОС и 
ФЕСОС взеха участие в работни посещения в Рим (Италия), Лисабон (Португалия) и 
Талин (Естония). Срещите позволиха на участниците да се запознаят с програмите в 
сектор „Околна среда” на други държави членки на ЕС и да почерпят идеи от добри 
практики от тяхното прилагане. Генерираните идеи по време на посещенията спомогнаха 
за включването на нови техники в работния процес по пътя към подобряването на 
управлението и изпълнението на ОПОС. 
Обученията на служителите от дирекция „Кохезионна политика за околна среда” и 
„Фондове на ЕС за околна среда” са важно средство за систематизирано и фокусирано 
повишаване на капацитета на кадрите в структурите. Участието на експертите в курсове 
и семинари през 2010 г. даде отражение в ефективното и ефикасно изпълнение на 
техните задължения, а оттук и допринесе за по-доброто управление на проекти, 
финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.  

• Други  

Основни причини за временното забавяне на изпълнението на ОПОС: 

1. Преглед на проектите в сектор "Води" и сключване на допълнителни споразумения: 

В изпълнение на задълженията си съгласно Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 
юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 
1260/1999 и по настояване на Европейската комисия, Управляващият орган (УО) на 
ОПОС предприе преглед на проектите във водния сектор, одобрени за финансиране по 
програмата.  

Извършеният преглед на проектните предложения, одобрени по приоритетна ос 1 на 
ОПОС през 2008 г. показа, че част от тях не отговарят на стратегическите приоритети в 
сектор „води”, тъй като засягат агломерации под 2 000 е. ж., за които директивата не 
предвижда задължението за изграждане на централизирана канализационна система. 
Тези проекти решават въпроси от местно или общинско значение и несъмнено имат 
социално-икономическо значение за населението в населените места, за които се 
отнасят, но са нецелесъобразни за финансиране по оперативната програма, тъй като 
кохезионната политика следва да решава въпроси от регионално, национално и дори 
европейско равнище.  

Във връзка с това, финансовото изпълнение на програмата бе забавено поради 
необходимостта от извършване на този преглед на всички проекти в сектор води, който 



 20

продължи до края на 2009 г. В резултат на прегледа и с оглед необходимостта от 
промяна на обхвата на голяма част от вече договорентие проекти се наложи да се 
пристъпи към сключване на допълнителни споразумения – процес, който ангажира 
голяма част от експертния ресурс през 2010 г., който в друга ситуация би бил фокусиран 
във верифицирането на плащания. Към настоящия момент, работата е нормализирана, а 
процесите за верификация оптимизирани, с което възстановяването на разходите на 
бенефициентите вече е значително ускорено.  

2. Период на сключване на първите договори по програмата  

ОП "Околна среда 2007 – 2013 г." е подписана през месец Ноември 2007 г. и първите 
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с бенефициентите 
по приоритетни оси 1 и 2 са сключени в периода Декември 2008 – Януари 2009 г. На 
практика физическото изпълнение на програмата стартира в началото на 2009 г., което 
неминуемо рефлектира върху финансовото такова. Следва да се има предвид, че до края 
на второто тримесечие на 2009 г. по ОПОС са извършвани предимно авансови плащания 
към бенефициентите (98 % от всички плащания към 30 юни 2009 г. представляват 
аванси), като след този период е отбелязано значително подобряване на показателите за 
усвояемост. Към 31 декември 2010 г. 54,83% от всички плащания са авансови, 44,58% са 
междинни и 0,59% окончателни. Общият размер на плащанията към 30 юни 2009 г. е 
приблизително 39,8 млн. лв., а към 31 декември 2010 г. съответно 243,2 млн. лв. 

3. Прекратени процедури в сектор води  

Във връзка с необходимостта от въвеждане на допълнителни изисквания и критерии за 
оценка на проектни предложения, включително и вече подадени такива на 02 юли 2009 
г. по ОПОС са прекратени две процедури за подбор на проекти на обща стойност 1,09 
млрд.лв.  Процедурите са обявени в периода септември-декември 2008 г. с краен срок за 
кандидатстване – първо тримесечие на 2009 г., като от потенциалните бенефициенти са 
представени общо 201 проектни предложения. Тези проектни предложения се 
характеризират с незадоволително качество и страдат от проблемите, довели до 
необходимостта от извършването на повторен преглед на одобрените през 2008 г. 
проекти и поради които програмата беше в риск от спиране на плащанията. В 
дългосрочен план, това ще доведе до по-ефективно използване на ресурса по ОПОС, но 
към настоящия момент изразходваният времеви и човешки ресурс за провеждане на 
срещи и консултации, отговори на въпроси на бенефициенти, получаване и регистриране 
на проектните предложения, както и тяхната оценка на практика не се материализира 
под формата на договорени средства. Това съществено забавяне в договарянето на 
средства през 2009 г. доведе и до ниски темпове на усвояване през следващата 2010 г.  

4. Други проблеми, оказващи влияние върху процеса на усвояване на средствата от ЕС 

Съгласно правилата и процедурите по ОПОС междинни и окончателни плащания към 
бенефициентите се извършват само при наличието на издадени от отговорния за това 
отдел становища за законосъобразност. Включените в проектите дейности се изпълняват 
предимно чрез възлагане на обществени поръчки – за услуги, доставки и строителство, 
по договорите за БФП се сключват значителен брой договори с изпълнители. В резултат 
на ситуацията с дирекция ФЕСОС, в рамките на която функционира отдел 
„Предварителен контрол”, описана в предходната точка през лятото на 2009 г. беше 
установено наличието на много голям брой натрупани преписки за издаване на 
становища за законосъобразност за предварителен/последващ контрол. Значителна част 
от представените от бенефициентите искания за средства не можеха да бъдат 
верифицирани именно поради липсата на становища за законосъобразност. 

УО и МЗ на ОПОС поеха отговорността за гореспоменатите проблеми, съзнавайки 
негативното им отражение върху постигането на целите на индикаторите на програмата 
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за 2010 г., но същевременно предприеха мерки за ускоряване на темповете на договаряне 
и плащане по ОПОС. 

 

2. Предприети мерки от екипа на ОПОС за ускоряване изпълнението на 
програмата: 

2.1. Съкращаване на сроковете за верификация и плащания към бенефициентите 

През месец август 2010 г. беше прието постановление на МС № 179 за определяне на 
механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова 
помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на ЕС. Въпреки че приетото постановление на МС определя срокове 
за извършване на верификации и плащания по договори за безвъзмездна финансова 
помощ, сключени след влизане в сила на Постановлението, амбицията и желанието на 
екипа на оперативната програма е да прилага новите срокове за извършване на плащания 
и към изпълняваните в настоящия момент договори. В тази връзка и с оглед 
необходимостта от ускоряване на темповете на възстановяване на извършените от страна 
на бенефициентите разходи в рамките на оперативна програма „Околна среда 2007 – 
2013 г.” беше възприет нов подход за извършване на верификации и плащания, в 
резултат на който плащания към бенефициентите се извършват ежеседмично. Този 
подход беше одобрен на 15 септември 2010 г. и прилагането му дава добри резултати. 
Този нов механизъм за плащания позволява да се осигури постоянен поток от средства 
към бенефициентите, които по ОПОС са основно общини, а това е от съществено 
значение особено при изпълнението на инфраструктурни проекти, по които 
извършваните разходи са значителни по размер.  

2.2. Строг контрол и регулярен анализ на финансовото изпълнение на ОПОС 

Управляващият орган на ОПОС извършва периодични анализи на финансовото 
изпълнение на програмата с оглед необходимостта от предприемането на своевременни 
действия за ускоряване темповете на верификация на представените от бенефициентите 
искания за средства. 

В тази връзка настоящият доклад представя и друга мярка, предприета от УО на ОПОС 
за по-добро финансово изпълнение на програмата - изготвяне на тримесечен план за 
действие за извършването на верификации и плащания по програмата. Първият план за 
действие беше изготвен на 23 септември 2010 г. и обхващаше периода октомври-
декември 2010 г. Отчитайки полезния ефект в резултат от прилагането на подобен 
подход за по-стриктен контрол по отношение на постъпилите за проверка документи, 
УО съвместно с МЗ прилага този стил на работа и през настоящата година (2011 г.). Така 
с поставянето на краткосрочни и по-конкретни цели се дава по-добра възможност за 
проследяване изпълнението им и предприемане на корективни мерки при констатирани 
закъснения. Въпреки че плана за действие е тримесечен, експертите в оперативната 
програма ежемесечно извършват преглед и текущ анализ на изпълнението на 
планираните стойности.  

2.3. Структурни промени в рамките на МОСВ 

До октомври 2009 г. дирекция ФЕСОС изпълняваше функциите на Управляващ орган по 
КФ (Регламент 1164/94). и Междинно звено по ОПОС. Едни и същи експерти бяха 
ангажирани в изпълнението на програма ИСПА и оперативната програма, което беше 
предпоставка за неефективно изпълнение на задълженията им. Това от своя страна 
създаваше проблеми, свързани с приоритизацията на работата по двете програми.   

С приемането на Устройствения  правилник на МОСВ от Ноември 2009 г., на дирекция 
ФЕСОС се вмениха само функциите на МЗ по ОПОС и се създаде нова дирекция – ЕМП, 
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която да е Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94). С това се 
подобри организацията и се гарантира ефективно и своевременно изпълнение на 
задачите по двете програми, които се изпълняват в много динамичен контекст. 

2.4. Налагане на финансови корекции  

Една от основните причини за ниското ниво на финансово изпълнение по ОПОС през 
2009 г. и началото на 2010 г. е липсата на единна методология и национална 
законодателна основа за налагане на финансови корекции при установяване на 
нередност. Като резултат, придвижването на част от исканията за средства бе блокирано, 
тъй като бяха установени нередности, но липсваше механизъм за налагане на финансови 
корекции на национално ниво. Това водеше до спиране на плащанията по конкретния 
договор като цяло. Поради тази причина при сключването на допълнителните 
споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ, МОСВ възприе 
механизъм за налагане от страна на УО на финансови корекции по сключени договори 
между бенефициентите и избрани изпълнители, след издадено становище по 
законосъобразност от МЗ. Този механизъм се основава на Указанията на ЕК за налагане 
на финансови корекции и представлява временен инструмент за засилен контрол, но 
същевременно ускори усвояването до изработването на единна национална методология, 
приложима за всички оперативни програми.  

2.5. Назначаване на тесни специалисти към УО и МЗ за подсилване на 
административния капацитет на звената  

С приемането на ПМС № 203 от 13 септември 2010 г. на звената, ангажирани в 
изпълнението и управлението на европейски програми се предостави възможност да 
назначават специалисти, с които да се подсили административния капацитет на тези 
звена. В резултат на приетото постановление, в рамките на УО и МЗ стартираха 
конкурси за назначаване на сътрудници по управление на европейски проекти и 
програми. В периода 01.12.2010 г. – до 16 май 2011 г. в УО и МЗ на ОПОС бяха 
назначени 21 бр. (12+9) сътрудници по управление на европейски проекти и програми, с 
което допълнително беше подсилен административния капацитет на звената, 
ангажирани в управлението и изпълнението на ОПОС. 

Във връзка с необходимостта от ускоряване издаването на становища за 
законосъобразност по проведените от бенефициентите в качеството им на възложители 
процеудри на 13.08.2010 г. между МОСВ и външен изпълнител се сключи договор за 
услуга с продължителост от 1 година. По този начин допълнително се подсили и ускори 
издаването на становищата. 

2.6. Активна подкрепа на бенефициентите 

По отношение на качеството на представяните проектни предложения за финансиране от 
ОПОС усилията в тази насока се изразяват в провеждане на постоянни срещи и 
консултации с бъдещите бенефициенти на програмата. Тъй като новите процедури по 
ОПОС са процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
липсва конкурентния елемент, което от своя страна води до по активен диалог с 
бенефициентите на всеки етап от проекта и съответно подготовката на по-качествени 
проектни предложения.   

Предприемането на гореспоменатите мерки с цел подобряване фокуса, управлението и 
изпълнението на оперативната програма, изискаха допълнителни усилия от експертите 
на Управляващия орган и Междинното звено. Бяха идентифицирани проблемните 
области и бяха предприети поредица от действия (допълнителен преглед на проекти, 
сключване на допълнителни споразумения, оттегляне на финансиране от неприоритетни 
проекти, изменение и допълнение на системите за управление и контрол), често извън 
компетенциите на УО и МЗ. Успешното изпълнение на тези дейности доведе до 
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признание и благодарност за положените усилия от всички компетентни органи 
ангажирани с управлението и наблюдението на оперативната програма.  

 

   
2.4. ИЗМЕНЕНИЯ В КОНТЕКСТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПОС (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО) 

На Деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС, проведено на 08 декември 
2010 г., членовете на комитета одобриха допълнение в т. 2.4 „Типология на дейностите, 
включени в приоритетната ос” от оперативната програма. Допълнението цели  
дейностите по закупуване на съдове, подпомагащи разделното събиране на отпадъци и 
автомобили за транспортирането им (като част от системата за събиране и 
транспортиране на отпадъците), да се добавят към индикативните типове дейности, 
заложени в приоритетна ос 2 на ОПОС”. Мярката ще гарантира интегрираност на 
проектите и ще улесни разделното сметосъбиране. 

 

2.5. ВАЖНИ ИЗМЕНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 57 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1083/2006 (КОГАТО 
Е ПРИЛОЖИМО) 

През отчетния период няма съществени изменения съгласно чл. 57 от Регламент (ЕО) 
№1083/2006.   

 

2.6. ДОПЪЛНЯЕМОСТ С ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ 

Разделителни линии, идентифицирани и включени в текста на ОПОС: 

Разделителна линия с Програмата за развитие на селските райони: 

По приоритетна ос 1 на ОПОС могат да получават финансиране общини, в рамките на 
които попадат агломерации с над 2000 екв.ж. и/или общини, включени в Приложение 7 
от ОПОС. Дейностите във връзка с изграждане и подобряване на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в населени места с под 2 000 екв. жители от селските райони, 
извън изброените в Приложение 7, се финансират със средства от мярка „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони. 

В настоящия момент прилагането на Оперативна програма „Околна среда” в сектор 
„Води” е изцяло фокусирано върху агломерациите с население от над 10 000 екв. ж., но 
са предприети превантивни мерки за спазване на разделителната линия. (вж. Мерки за 
предотвратяване на двойно финансиране по ОПОС) 

Разделителна линия с Програмата за регионално развитие:  

Финансирането на дейности по водоснабдяване и канализация на населени места с над 
2000 екв.ж. попадат под отговорността на МОСВ и ОПОС. По ОП „Регионално 
развитие” се финансират, където е необходимо, единствено дейности, свързани с 
изграждането, реконструкцията и рехабилитацията на водопроводни и канализационни 
връзки и съоръжения, свързващи главни мрежи с отделни обекти на икономическата и 
социалната инфраструктура, допустими за финансиране по ОП „Регионално развитие”. 

Инструменти, по които е предвидено осигуряване на съфинансиране по ОПОС: 

На 11 юли 2008 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Кредитно 
споразумение за структурен програмен заем (съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-
2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка (обн. ДВ бр. 
66/2008 г.), с което ЕИБ отпуска на централния бюджет на Република България 700 
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(седемстотин) млн. евро за осигуряване на съфинансиране на проекти, които се очаква да 
ползват безвъзмездни помощи от ЕС през програмния период 2007-2013. 

Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ подкрепя общините за 
успешно изпълнение на проекти по оперативните програми, посредством осигуряване на 
средства за „мостово” финансиране на разходите на общините по проектните 
предложения. Фондът си взаимодейства с УО на програмите, като най-голям процент от 
исканията за кредити е от страна на бенефициентите по ОП „Регионално развитие” и 
ОПОС. Механизмът на финансиране предвижда различни степени на подпомагане на 
общините.  

През 2010 г. са сключени 13 договора с общини-бенефициенти по ОПОС за отпускане на 
заеми на обща стойност 10 032 709 лв. Пълната сума на проектите е 49 072 478 лв. 
Кредитираните проекти във водния сектор са 10, от които 7 са за техническа помощ, а 
три са инфраструктурни. Предоставени са средства и по три проекта за техническа 
помощ в сектор “Отпадъци”. 

Кредитирани проекти по ОПОС от фонд ФЛАГ през 2010 г.: 

Процедура по ОПОС Брой 
кредитирани 
проекти 

Стойност на 
одобрените 
заеми (лв.) 

Сума по 
кредитираните 
проекти (лв.) 

BG161PO005/08/1.30/01/01 
Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1  

7 1 313 261,00 7 946 649,00 

BG161PO005/08/1.10/01/02 
Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни 
и отпадъчни води 

3 8 044 693,00 38 096 559,00 

BG161PO005/08/2.30/01/03 
Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 

3 674 755,00 3 029 270,00 

Общо 13 10 032 709,00 49 072 478,00 
 

Мерки за предотвратяване на двойно финансиране по ОПОС: 

Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от 
структурните инструменти на ЕС в България е съществена част от мерките за 
предотвратяване на двойното финансиране между оперативните програми. ИСУН е 
разработена в съответствие с изискванията на европейските регламенти относно 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за наличие на надеждни системи за 
мониторинг и финансова отчетност. Системата е изградена така, че да отговаря на 
специфичните нужди на България - в съответствие с броя на оперативните програми, като 
системата е с контролиран достъп, като потребителите й се определят със специални 
заповеди на министрите, отговорни за европейските фондове. Разработени и въведени в 
експлоатация са модули „Регистрация”, „Оценка”, „Договори”, „Управление на проекти”, 
Финансов модул - частта за „Искане за плащане” и „Финансов отчет” (на ниво договор), 
и модул „Проверки на място и управление на нередности” - частта, свързана с „Проверки 
на място” и „Подозрения за нередности”. С цел осигуряване на пълна информация 
относно финансирането на проектите от ЕС, през 2010 г. беше разработен интерфейс 
връзка между Информационната система за администриране и контрол, поддържана от 
Държавен фонд „Земеделие” и ИСУН. По този начин бе дадена възможност проектите за 
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изграждане/реконструкция на ВиК инфраструктура, финансирани по мярка 321 „Основни 
услуги за икономиката и населението в селските райони” да бъдат отразени в ИСУН и по 
този начин УО на ОПОС да извършва необходимите проверки преди финансиране на 
подобни проекти. 

Отделно от възможностите, които предоставя ИСУН, ОПОС има собствен механизъм за 
избягване на двойно финансиране, който функционира в рамките на Комитета за избор и 
координация на проекти (КИКП), предвиден в оперативната програма, както и в чл. 26, 
ал. 1 от ПМС 121/2007. 

Поименният състав на КИКП е определен със Заповед РД-345/07.04.2010 г., изменена със 
Заповед РД-ОП-41/08.12.2010 г  на министъра на околната среда и водите и функционира 
в три състава в зависимост от приоритетната ос на оперативната програма. В състава на 
КИКП са включени представители на УО на ОПОС, МЗ на ОПОС, съответните 
специализирани дирекции на МОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда, 
управляващите органи на оперативните програми, Програмата за развитие на селските 
райони и Програмата за рибарството и аквакултурите, Министерство на финансите, както 
и представители на изпълнителните агенции по предприсъединителните инструменти. 
Експертите събират информация и докладват пред КИКП относно припокриване на 
преминалите оценка и предложени за финансиране проекти по ОПОС с други проекти и 
други източници на финансиране. 

Комитетът за избор и координация на проекти работи на основание на Вътрешни 
правила, приети със Заповед РД-ОП-31/2.12.2009 г. на министъра на околната среда и 
водите. КИКП извършва проверка дали всеки един от проектите, предложени за 
финансиране в доклада от оценителната комисия, както и включените в него дейности, не 
се финансират от други фондове и инструменти на ЕС. Целта на тази проверка е да се 
гарантира, че едни и същи дейности не се финансират от повече от един източник. Ако се 
установи припокриване на финансирането на цял проект или отделни дейности от него, 
същият бива изключен от списъка на проектите, предложени за финансиране от ОПОС. 
При процедурите за директно предоставяне на БФП, тази проверка се извършва в 
рамките на оценката на проектните предложения от експертната работна група, чрез 
писмена процедура.  

През 2010 г. са проведени неприсъствени заседания на КИКП по обявените и проведени 
от ОПОС процедури. Съгласно докладите от работата на КИКП,  бе идентифицирано 
наличие на двойно финансиране за дейността ”Изготвяне на работен проект на депо за 
битови отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе”, включена в подадено 
проектно предложение по процедура BG161PO005/09/2.10/02/14 „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград”. Дейността е 
финансирана са Договор за БФП № 4986/27.05.2005 г. от ПУДООС. Дейността бе 
изключена от списъка с допустимите за финансиране дейности по проектното 
предложение. 

От друга страна, експерти от УО на ОПОС присъстват като членове на Комитетите по 
наблюдение на другите ОП, което дава допълнителна гаранция за избягване на двойното 
финансиране. 

2.7. УСЛОВИЯ И РЕД НА МОНИТОРИРАНЕ 

 

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Комитетът за наблюдение на ОПОС е създаден в изпълнение на чл. 63 от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 и при съблюдаване на принципа на партньорство. 
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Поименният състав на КН е определен със Заповед № РД–ОП-40 от 25.11.2010 г. на 
министъра на околната среда и водите (допълнена със Заповед № РД–ОП-40 от 1.12.2010 
г. на министъра на околната среда и водите) в съответствие с ПМС № 182 от 21.07.2006 
г. за създаване на Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна 
рамка и Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и КФ на ЕС 
(посл. изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г.). КН на ОПОС следи за ефективното и 
качествено изпълнение на програмата, като разглежда и одобрява критериите за избор на 
проекти за финансиране, годишните и окончателни доклади за изпълнението на 
програмата, други стратегически за програмата документи и следи напредъка по 
изпълнението на програмата. 

През 2010 г. бяха проведени две присъствени заседания на КН по ОПОС и една писмена 
процедура, на които комитетът одобри следните документи: 

1. Осмо заседание (15 юни 2010 г.): 

• Годишен доклад за напредък за 2009 г.; 

• “Механизъм за управление на приоритетна ос 3 на Оперативна програма 
“Околна среда 2007-2013 г.” 

• Изменения в Стратегическия план за Техническа помощ за периода 2007-
2013г. 

2. Девето заседание (08 декември 2010 г.): 

• Индикативна годишна работна програма за 2011 г.; 

• Изменения във Вътрешните правила за работа на КН; 

• Предложение за допълнение в Оперативната програма,  чиято цел е да се 
финансира закупуването на сметосъбираща и сметоизвозваща техника, след 
отпадането на тази възможност в рамките на оперативна програма 
“Регионално развитие 2007-2013 г.”, което ще гарантира интегрираност на 
проектите и ще улесни разделното сметосъбиране. 

3. Писмена процедура (септември – октомври 2010 г,) 

• Актуализация на Стратегически план за Техническа помощ за периода 2007-
2013 г. 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕС 

В Република България функционира централизирана Информационна система за 
управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от Структурните и Кохезионния фонд 
на ЕС, която обслужва всички административни структури, участващи в процеса на 
управление, мониторинг и контрол. Информационна система представлява интернет-
базирано приложение и разполага със система за контрол на достъпа на потребителите, в 
съответствие с техните административни права и задължения. За целта на определени 
със заповед на министъра на околната среда и водите служители от МЗ, УО на ОПОС и 
дирекция “Вътрешен одит” (ВО) са осигурени права за достъп до съответните модули на 
ИСУН. 

През октомври 2010 г. част от информацията в единната система стана публична, като се 
предоставят данни за сключените договори по седемте оперативни програми. Достъпни 
са финансови данни, данни по приоритетните оси на програмите и за самите проекти. 

Основните модули, с които работят оторизираните служители са: 

Регистрация. Експертите от МЗ използват модула за въвеждане на информация 
по оси 1, 2 и 3, а експертите от УО – по ос 4; 
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Финансов модул. Експертите от финансовите отдели в двете дирекции въвеждат 
и обработват информация по оси 1, 2, 3 (МЗ) и ос 4 (УО). 

Нередности и проверки на място. Данните относно извършени и докладвани 
нередности по оси 1, 2 и 3 се въвеждат в модул „Нередности и проверки на място” от 
лицето по нередности в МЗ, а по ос 4 - от лицето по нередности в УО на ОПОС. 

Управление на проекти. Експертите от мониторинговите отдели в двете 
дирекции въвеждат и обработват информация по оси 1, 2, 3 (МЗ) и ос 4 (УО). 

Информация относно цикъла на управление на проектите по отделните оперативни 
програми се въвежда в модул „Управление на проекти”. Конкретно по ОПОС, 
бенефициентите ежемесечно изготвят месечни справки (или доклад за напредък, ако има 
искане за средства през съответния месец), които по оси 1, 2 и 3 се проверяват и 
въвеждат в модул „Управление на проекти” на системата от експерти в МЗ на ОПОС – 
дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда” (ФЕСОС). Докладите за 
напредък към искане за средства по ос 4 (не се подават месечни справки) се въвеждат от 
експерти в УО. Резултатът от работата на експертите, на които е възложено горното, 
подлежи на контрол от страна на служител, определен съответно от началника на отдел 
“Мониторинг” в МЗ или началника на отдел МД в УО. 

При въвеждане на данни в Системата се прилага Ръководство за потребителя за 
използване на ИСУН на структурните фондове и Кохезионния фонд. Данните се 
въвеждат регулярно. Инцидентни забавяния се забелязват при смяна на служители или 
при други извънредни обстоятелства. 

Създадени са профили на всички служители в дирекция ФЕСОС, чиито длъжностни 
характеристики и служебни задължения предполагат достъп до ИСУН.  

В дирекция КПОС са създадени профили на всички служителите, за да се 
постигне гъвкавост и да се оптимизира работата на Дирекцията. 

2.8. НАЦИОНАЛЕН РЕЗЕРВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО И В ГОДИШНИЯ 
ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ПРЕДСТАВЕН ЕДИНСТВЕНО ЗА 2010г.) 

Не е приложимо. 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ 

3.1. ПРИОРИТЕТНА ОС 1 “ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ 

И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА С НАД 2000 ЕКВ.Ж. И В НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ПОД 
2000 ЕКВ.Ж., ПОПАДАЩИ В ГРАДСКИ АГЛОМЕРАЦИОННИ АРЕАЛИ”  

 

3.1.1 РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК 

 

Информация за материалния и финансов напредък по приоритети 

Индикатор 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Индикатор за резултат 

Индикатор 1: 

Население, 
свързано към 
ПСОВ 

Напредък 

0 0 0 5%      5% 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 
58.04

% 
  

66.46 
% (2) 
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Индикатор 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Индикатор за резултат 

 Базова 
стойност 

40.5 
% (3) 

40.5 
% (3) 

40.5 
% (3) 

40.5 
% (3) 

      

Индикатор 2: 

(ключов 
индикатор) 

Допълнително 
население, 
обслужвано от 
проекти за 
отпадъчни води 

Напредък 

0 0 0 
65 

893(5) 
     65 893(5) 

 Целева 
стойност (1) 0 0 0 

1 295 
000   

1 845 
000    

 Базова 
стойност 

45 
000 

45 
000 

45 
000 

45 000       

Индикатор 3: 

Нови и 
рехабилитирани 
ПСОВ 

Напредък 

0 0 0 2      2 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 22   65    

 Базова 
стойност 

1(4) 1(4) 6(4) 11(4)       

(1) В ОПОС целевите стойности за всички индикатори са дефинирани за 2010 г. и 2013 г. 
(2) Стойността в края на периода цели да измери единствено резултатите постигнати с финансиране от ОП 
“Околна среда 2007 - 2013 г.”. 
(3)  Годишна публикация на НСИ “Околна среда” – данните са за 2004 г.  Впоследствие са публикувани 
данни за 2007 (42,2 %) , 2008 (43,8%) и 2009 (45,2%) 
(4)  Стойността за базовата година се отнася за ПСОВ изградени с финансова помощ от програма ИСПА. 
(5) Стойността е за обектите, пуснати в експлоатация до 31.12.2010 г. С обектите, пуснати  в експлоатация 
през първото тримесечие на 2011 г. общият брой на присъединените екв.ж. е 155 171. 
  

*Освен представените в таблицата по-горе резултати, в резултат от изпълнението на 
проектите за изграждане на инфраструктура, е постигнат следния напредък: 

1. По отношение на канализационната мрежа:   

- 48 км изградена и 15 км реконструирана канализационна мрежа 

- 34 км изградени колектори  

2.  По отношение на водопроводната мрежа 

    - 5 км изградена водопроводна мрежа 

    - 65 км реконструирана водопроводна мрежа 

3. Помпени станции – 3 бр. 

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ  

Вследствие измененията в законодателството за ВиК сектора и препоръките за въвеждане 
на критерии за икономическа ефективност при подготовката и оценката на проектните 
предложения, както неведнъж беше подчертавано, беше възприет нов подход за 
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управлението на приоритетна ос 1 на ОПОС. УО на ОПОС разработи нов подход и 
методология за управление на приоритетна ос 1, включително нови критерии за 
предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, представени и одобрени на Комитета 
за наблюдение на ОПОС на 27 ноември 2009 г.  

Механизмът въведе изисквания за икономическа ефективност и екологична и техническа 
целесъобразност, както и ограничения по отношение на обхвата на проектите, които 
могат да бъдат финансирани по ОПОС, така че да се гарантира добро финансово 
управление и фокусиране на ограничения ресурс. 

През месец август 2010 г. Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда" 
отправи покана за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ към общините, на чиято територия се намират 124-те 
агломерации – Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е. ж.”. 
Процедурата е с общ финансов ресурс 600 милиона лева. Подадените проекти се 
оценяват от експертни работни групи, които се свикват на всеки два месеца или след 
постъпване на 10 проекта. Крайният срок за подаване на проекти е 20 февруари 2012 г., а 
кандидатите следва да планират дейностите по строителство така, че те да приключат не 
по-късно от 31 декември 2014 г. Към 29.04.2011 г. проекти са подали общините Кнежа, 
Тервел, Столична, Козлодуй, Трявна, Средец, Пирдоп, Хисаря, Кричим, Пещера, Ловеч, 
Монтана и Велики Преслав – общо 13 бенефициента. Общата им сума е 339,7 млн. лв. 

Управляващият орган на ОПОС отправи покана за кандидатстване по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към 36 общини за подготовка 
и изпълнение на инвестиционни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води и 
канализационни системи в агломерации с над 10 000 е. ж. -  BG161PO005/10/1.11/03/19 
„Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. Поканата е насочена към 
общините с ниска степен на проектна готовност, които не са получавали публично 
финансиране до момента, нямат извършен анализ на нуждите на агломерациите и не са 
приоритизирали обектите и мерките, които трябва да се изпълнят. На първо място, те ще 
бъдат подпомогнати в подготовката и изпълнението на проекти, с които се постигат 
изискванията на европейското и българското законодателство. Инвестиционните 
проекти, одобрени за финансиране по процедурата се изпълняват на два етапа: етап 
подготовка и етап изпълнение на инвестиционния проект. Процедурата първоначално 
беше обявена с финансов ресурс от 600 млн. лв., но в началото на годината беше 
извършена преоценка на ресурса на база на подадените проекти, в резултат от което бе 
взето решение за увеличаване на ресурса до 850 милиона лева. Съгласно изискванията 
на поканата, проектните предложения могат да бъдат представяни до 01 ноември 2010 г., 
31 януари 2011 г. и 30 юни 2011 г. Те се разглеждат от експертни работни групи, които 
се свикват след изтичане на всеки от сроковете. Общините следва да планират 
подготвителните и строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 
декември 2014 г.  

До изтичане на първия от заложените срокове (01 ноември 2010 г.) по процедурата бяха 
подадени 9 проектни предложения от общините Айтос, Дряново, Чирпан, Елин Пелин, 
Левски, Разлог, Смолян, Радомир и Попово. Проектите са на обща стойност около 340 
млн. лева. Kъм настоящия момент (18 май 2011 г.) са одобрени за финансиране 7 от 
проектните предложения и са сключени договори със 7 общини: Разлог, Айтос, Дряново, 
Чирпан, Радомир, Левски и Попово на обща стойност 257,3 млн.лв. 

В рамките на втория от заложените срокове (31 януари 2011 г.) по процедурата бяха 
подадени 12 проектни предложения от общините Тутракан, Дулово, Разград, Бургас (кв. 
Меден рудник и кв. Сарафово), Нова Загора, Пазарджик, Елхово, Варна (к. к. Златни 
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пясъци), Балчик (за града и к. к. Албена) и Ихтиман, на обща стойност над 333 млн. лв., 
които са в процес на оценка.  

С цел подпомагане на работата на бенефициентите, изпълняващи проекти по ОПОС, до 
средата на 2010 г. продължи практиката от предходната година за провеждане на 
Приемни дни всеки четвъртък. По време на срещите експерти от УО и МЗ на 
оперативната програма както и представители на специализираните дирекции в МОСВ 
отговарят на поставени въпроси от бенефициентите и търсят решения на трудности или 
специфични казуси, възникнали в процеса на изпълнение на проектите им. В периода 01 
януари - 30 юни 2010 г. са проведени 20 приемни дни с представители на 42 
бенефициента по програмата. 

С цел гарантиране на качество на одобрените за финансиране проекти, от 01 юли 2010 г. 
УО въведе практиката за провеждане на ежеседмични предварителни консултации 
между експерти и сътрудници на КПОС с потенциални бенефициенти, подготвящи  
проектни предложения във връзка с обявените процедури в сектор „Води”. В резултат от 
проведените консултации УО на ОПОС предоставя на всеки кандидат еднократно 
писмено становище за съгласуване на основните параметри на проектното предложение, 
което впоследствие е предмет на оценка в рамките на експертна работна група. В 
периода 15 юли – 31 декември 2010 г. са проведени 83 консултации с представители на 
66 общински администрации. 

По Приоритетна ос 1 се изпълняват 133 договора/заповеди за предоставяне на БФП (99 
за техническа помощ, 26 за инфраструктура и 1 заповед за Басейнова дирекция – 
Благоевград и 7 договора за предоставяне на БФП по процедура 
BG161PO005/10/1.11/03/19) на обща стойност над 1 млрд. лв. 

Съгласно Решение № 72/26.02.2010 г. на Ръководителя на УО се оттегля се 
финансирането от ОПОС на 17 договора, от които 15 за Техническа помощ и 2 за 
инфраструктура. Прекратени са 26 договора, от които 23 за техническа помощ и 3 за 
инфраструктура. 

В рамките на Приоритетната ос се изпълняват и 2 големи проекта - „Интегриран проект 
за водния цикъл на гр. Враца” (подписан на 21 декември 2009 г.) и „Интегриран проект 
за водния цикъл на град Габрово” (подписан на 23 февруари 2010 г.), на обща стойност 
близо 241 милиона лева. 

През 2010 г. бяха пуснати в експлоатация първите пет инвестиционни обекта в 
сектор води, финансирани от ОПОС: 

• "Изграждане на канализация на Северни, Южни територии и селищно 
образувание "Узунджата", II етап-Канална ПС № 1А, Канална ПС № 2А с 
колектори и тласкатели до ПСОВ Китен, гр. Приморско", обща стойност на 
проекта 21 млн.лв.;   

• "Комплексно пречистване водите на гр. Сопот и строителство на ПС за питейна и 
битово-отпадни води с довеждащи колектори - Етап 1. Изграждане на ПСОВ на 
община Сопот”, обща стойност на проекта 18 млн.лв.;  

• “Изграждане на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща 
ГПСОВ и водоснабдителна мрежа гр. Белослав” – обща стойност на проекта 21,6 
млн. лв.;  

• „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежа в кварталите “Струмско”, 
“Грамада” и “Баларбаши” на гр. Благоевград” – обща стойност на проекта 10 
млн. лв. 
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• „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 1: Изграждане на 
канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. 
„Христо Ботев” и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател, с. 
Овощник” – обща стойност на проекта 6,1 млн.лв. 

От началото на 2011 г. бяха пуснати в експлоатация нови три инвестиционни обекта 
в сектор „Води”, финансирани от ОПОС: 

• „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря: Компонент 
1. Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ на гр. Хисаря”, обща 
стойност на проекта - 22,2 млн. лв.; 

• „Изграждане на канализация на кв. Долно Езерово и тласкател до ПСОВ”, 
община Бургас, обща стойност на проекта - 5,4 млн. лв.;  

• „Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян”, 
обща стойност на проекта - 7,9 млн. лв.  

По приоритетната ос успешно са изпълнени 20 договора по процедурата за 
техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Общата усвоена 
безвъзмездна финансова помощ по тези проекти възлиза на над 13 млн. лв. 

 
3.1.2 СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

Преглед на проектите в сектор "Води" и сключване на допълнителни 
споразумения: 

В изпълнение на задълженията си съгласно Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 
юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 
1260/1999 и по настояване на Европейската комисия, Управляващият орган (УО) на 
ОПОС през 2009 г. извърши преглед на проектите във водния сектор, одобрени за 
финансиране по програмата през предходната година. 

Извършеният преглед показа, че част от тях не отговарят на стратегическите приоритети 
в сектор „води”, тъй като засягат агломерации под 2 000 е. ж., за които директивата не 
предвижда задължението за изграждане на централизирана канализационна система. 
Тези проекти решават въпроси от местно или общинско значение и несъмнено имат 
социално-икономическо значение за населението в населените места, за които се 
отнасят, но са нецелесъобразни за финансиране по оперативната програма, тъй като 
кохезионната политика следва да решава въпроси от регионално, национално и дори 
европейско равнище.  

Във връзка с горното финансовото изпълнение на програмата бе забавено. В резултат на 
прегледа и с оглед необходимостта от промяна на обхвата на голяма част от вече 
договорентие проекти, се наложи да се пристъпи към сключване на допълнителни 
споразумения – процес, който ангажира голяма част от експертния ресурс през 2010 г., 
който в друга ситуация би бил фокусиран във верифицирането на плащания. През 2010 г. 
са сключени 285 допълнителни споразумения към договорите за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ. 

В резултат на положените усилия във връзка с прегледа на проектите от Управляващия 
орган (УО) на ОПОС, на 26 февруари 2010 г. беше издадено Решение № 72 на 
Ръководителя на УО, с което бяха определени 4 групи от проекти и необходимите 
действия по отношение на всяка от тях. По отношение на 119-те проекта, одобрени по 
процедура ВС161РО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на проекти за 
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, включени в 
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Приложение 4 на Решението, бе взето решение да бъдат спрени плащанията по тях до 
анексирането им. Извършените промени въвеждат, където е възможно, промяна на 
обхвата на проектите за техническа помощ с цел привеждането им в съответствие със 
стратегическите приоритети и цели на ОПОС, установени с Подхода и методологията за 
подбор на проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС. В някои случаи беше трудно да бъде 
коригиран първоначалния обхват на проектите поради факта, че вече са били сключени 
договори за обществени поръчки за консултантска помощ и проектиране. За такива 
проекти бяха предприети мерки за намаляване на риска с въвеждане на серия от 
хоризонтални мерки, целящи установяване на засилен контрол. Основните разпоредби, 
включени в анексите са: 

• задължение на бенефициента да изпълнява проекта в съответствие с новите 
Подход и методология за подбор на проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС; 

• удължаване срока за изпълнение на договорите, за да се компенсира закъснението 
в резултат на временното преустановяване на процеса на провеждане на 
обществени поръчки за периода на извършване на прегледа; 

• задължение на бенефициента да предостави актуализиран график на 
обществените поръчки и актуализиран бюджет; 

• възможност договарящият договор да спира изпълнението на проекта в случаи на 
настъпване на непредвидени обстоятелства и регистрирани нередности; 

• възможност за налагане на финансови корекции по процедури за обществени 
поръчки на бенефициенти по ОПОС, за които са били установени нередности; 

• задължение на бенефициента да провежда проверка за двойно финансиране;  
• опростяване на процеса на докладване. 

Междувременно екип от Генерална дирекция „Регионална политика” извърши одит на 
Системите за финансово управление и контрол, вкл. преглед на предприетите 
корективни мерки с цел осигуряване на доброто финансово управление на приоритетна 
ос 1 на ОПОС. Независимо от констатираните значителни слабости в процеса на избор 
на проекти през 2008 г., одиторският екип оценява усилията на УО да коригира 
несъответствията на процедура ВС 161РО005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, което не изключва възможността да 
бъдат извършени последващи одити или проверки по отделните проекти. Въз основа на 
този преглед одиторите са получили достатъчна увереност относно приложените 
корективни мерки за отстраняване на пропуските. 

В допълнение, договорите за горецитираните проекти бяха анексирани с въвеждането на 
засилен контрол върху процеса на провеждане на обществени поръчки и допустимостта 
на извършените разходи. Въведена беше и възможността за налагане на финансови 
корекции в случаи на установени нередности. 

Беше изискана и получена допълнителна обосновка от бенефициентите за избраните 
технически решения по някои неприоритетни проекти, в резултат на което в някои 
случаи: (1) бяха ревизирани дейности, в съответствие с препоръките от доклада по 
прегледа; (2) беше намалена сумата на безвъзмездната финансова помощ в резултат на 
редуцирания обхват. 

Гореописаните действия осигуриха предотвратяване извършването на неоправдани и 
неправомерни извършени разходи със средства от ОПОС. 

Поради възприетия подход при системния одит и като се имат предвид резултатите от 
одита на ЕК, ситуацията беше преосмислена. Беше взето предвид, че в рамките на одита 
на ЕК бе извършен преглед и оценка на корективните мерки, предприети от УО на 
ОПОС, в резултат на което е направена положителна констатация в доклада. С оглед на 
гореизложеното, беше окончателно прието, че одитният доклад на ЕК е документ, който 
дава достатъчно увереност за завършване на предприетите мерки по отношение на тези 9 



 33

проекта. Това е отразено в Решение № 92 от 5 август 2010 г. на Ръководителя на УО на 
ОПОС, съгласно което се възобновяват плащанията по проекти, включени в приложение 
2 на Решение № 72 от 26 февруари 2010 г. на Ръководителя на УО на ОПОС. 

Що се отнася до групата от 32 проекта по процедура ВС161РО005/08/1.30/01/01 
„Техническа помощ за подготовка на проекти за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” и 5-те проекта по процедура 
ВС161РО005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води”, включени в Приложение 1 на Решение № 72 от 26 февруари 2010 г. на 
Ръководителя на УО на ОПОС, решението предвижда оттегляне на финансиране от 
ОПОС по тези проекти, поради непоправими пропуски в стратегически, технически и 
финансов аспект. Всички засегнати бенефициенти са информирани за решението и по 
тези проекти не са извършвани плащания. 

Седемнадесет от тридесет и двата договора за техническа помощ са прекратени. 
Останалите са били в напреднал етап на изпълнение и по този начин не е възможно да 
бъдат прекратени. 

Процесът на верификация на искания за плащания беше възобновен за всички проекти 
по приоритетна ос 1 на ОПОС, включени в Приложение 2, 3 и 4 на Решение № 72 от 26 
февруари 2010 г. 

Към настоящия момент работата е нормализирана, а процесите за верификация 
оптимизирани, с което възстановяването на разходите на бенефициентите вече е 
значително ускорено. 
Виж също т. 2.3 „Срещани важни проблеми и предприемани мерки за решаването им”. 

 

3.2. ПРИОРИТЕТНА ОС 2 “ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА 

ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ”  

 

3.2.1 РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК 

 

Информация за материалния и финансов напредък по приоритети 

 

Индикатор 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Индикатор за резултат 

Индикатор 1: 

Население, 
обслужвано от 
регионални 
системи за 
управление на 
отпадъците 

Напредък 0 0 0 0      0 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 
1 983 
264 

  
3 967 
000 

   

 Базова 
стойност 

467 
000 

467 
000 

467 
000 

467 
000 

      

Индикатор за резултат 
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Индикатор 2: 

Изградени и 
завършени 
интегрирани 
системи за 
управление на 
отпадъците 

(ключов 
индикатор) 

Напредък 0 0 0 0      0 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 12   27    

 Базова 
стойност 

5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2)       

(1)  В ОПОС целевите стойности за всички индикатори са дефинирани за 2010 г. и 2013 г. 
(2)  Стойността за базовата година се отнася за интегрирани системи за управление на отпадъците 
изградени с финансова помощ от програма ИСПА. 
N/A – не е налична информация, която да бъде предоставена 
 

* През отчетния период не e реализиран напредък по индикаторите на ниво ОПОС. 
Следователно не може да бъде представена информация по тази точка. 

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Към момента по приоритетна ос 2 на ОПОС се изпълняват 1 договор за изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците и 26 договора за предоставяне на 
техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетната ос 2, 
които са на обща стойност над 31,2 млн. лв. През годината са прекратени 2 договора, 
единият от договорите (община Провадия) е прекратен поради невъзможност да бъде 
осигурена площадка за изграждане на депо, а вторият е прекратен по молба на 
бенефициента (община Варна). 

Към 16 май 2011 г. по приоритетната ос успешно са изпълнени 3 договора по 
процедурата за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Общата 
усвоена безвъзмездна финансова помощ по тези проекти възлиза на 873 128,98 лв. 
От отправените през 2009 г. покани, всички бенефициенти успяха да подготвят и 
представят преди крайните срокове своите проектни предложения, като това са проекта 
за "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник" – 
21 млн. лв., както и големият проект за “ Изграждане на интегрирана система от 
съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”,  който е на 
стойност 256 милиона лева. На 19 април 2010 г. приключи оценката на национално ниво 
(от МОСВ) на проекта и той бе изпратен за оценка в Европейската комисия, съгласно 
разпоредбите на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 г. Обменени са мнения по отношение 
на проекта между ЕК, УО и бенефициента, като дадените препоръки са взети предвид и 
са отразени в съответните документи. Предстои решение на ЕК по отношение на първа 
фаза на проекта на Столична община. 

Подаденото по процедура BG161PO005/09/2.10/02/14 проектно предложение за 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград", 
премина успешно етапа на оценка и със свое Решение № 95/07.10.2010 г. Ръководителят 
на УО одобри доклада от проведената оценка. На 23 ноември 2010 г. бе подписан 
договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и 
бенефициента. Проектът е на обща стойност 17,5 млн. лв. Договорът по ОП "Околна 
среда" е за 14,5 млн. лв., от които над 12,3 млн. лв. се осигуряват от Европейския фонд за 
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регионално развитие на ЕС, а остатъкът е национално съфинансиране. Срокът за 
реализация на проекта е 1 март 2012 г. 

От отправените през третото тримесечие на 2010 г. покани, с краен срок през същата 
година, община Бургас и община Видин представиха в срок своите проектни 
предложения. 

На 08 октомври 2010 г. община Видин внесе проекта си за „Изграждане на интегрирана 
система за управление на отпадъците в регион Видин”.  Общата му стойност е 20,5 млн. 
лв., като 19,4 млн. лв. се предвижда да се предоставят от Европейския фонд за 
регионално развитие на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма "Околна 
среда 2007 - 2013 г.". Останалите 1,1 млн. лв. ще се осигурят от общината под формата 
на собствен финансов принос. Издадено е Решение на Ръководителя на УО за 
предоставяне на БФП за проекта на община Видин. Скоро се очаква да бъде подписан 
договорът за предоставяне на БФП по проекта. 

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е община Видин в партньорство с 
общините Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, Ружинци, Белоградчик, 
Чупрене и Макреш. 

Целта на процедурата, по която кандидатства общината, е да се подпомогне регион 
Видин, да намери трайно решение на управлението на битовите отпадъци на 
територията на региона, чрез изграждането на интегрирана система от съоръжения за 
третиране на битовите отпадъци. 

Дейностите, които могат да бъдат финансирани по проекта са: 
• Проектиране и изграждане на първа клетка от депо за неопасни отпадъци, 

включително доставка на оборудването, необходимо за неговата експлоатация; 
• Проектиране и изграждане на съоръжение за компостиране и доставка на 

оборудването, необходимо за експлоатацията му; 
• Проектиране и изграждане на съоръжение за рециклиране на строителни 

отпадъци и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията му; 
• Проектиране и изграждане на центрове за рециклиране и доставка на 

оборудването, необходимо за експлоатацията им; 
• Дейности, свързани със закриването на депото за битови отпадъци на община 

Видин, тъй като е технически неразделно свързано с изграждането на новото 
депо; 

• Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, която обслужва само 
обектите на регионалната система за управление на отпадъците; 

• Инфраструктурни мерки, необходими за осигуряване на площадките за обектите, 
включени в системата. 

На 02 ноември 2010 г. община Бургас представи проекта си за „ Изграждане на 
интегрирана система за управление на отпадъците в регион Бургас”.  Общият размер 
на безвъзмездната финансова помощ е 40 730 238 лв., от които 34 620 702 лв. са 
предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, а 6 109 536 лв. са от 
държавния бюджет. Конкретен бенефициент е община Бургас в партньорство с 
общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. 

Целта на проекта е регион Бургас да получи помощ в намирането на трайно решение за 
управлението на битовите отпадъци чрез изграждане на интегрирана система за 
третиране. Дейностите, които за които се кандидатства за финансиране, са: 

• Проектиране и изграждане на първата клетка от депо за неопасни отпадъци, 
включително доставка на оборудването, необходимо за неговата експлоатация; 
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• Проектиране и изграждане на претоварни станции, доставка на оборудването и 
подготовка за изграждане на сепариращи, компостиращи и рециклиращи 
инсталации; 

• Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, която обслужва само 
обектите на регионалната система за управление на отпадъците; 

• Инфраструктурни мерки, необходими за осигуряване на площадките за обектите, 
включени в системата. 

Изпълнението на двата проекта ще осигури екологосъобразното обезвреждане на 
битовите отпадъци, генерирани на територията на регионите, в съответствие с 
изискванията на националното и европейско законодателство, което ще подобри 
екологичните компоненти и ще сведе до минимум риска за човешкото здраве. Поради 
значимостта на проектите, те са включени като приоритетени в Националната програма 
за управление на дейностите по отпадъците 2009 - 2013 г. 

Проектите на региони Бургас, Перник и Столична община са в оценка. 

На 04 ноември 2010 г. УО на ОПОС отправи покана за кандидатстване по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към община Малко Търново 
за "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко 
Търново" (Процедура BG161PO005/10/2.10/06/21). Индикативният бюджет, който е 
заложен по ОПОС за проекта е на стойност 2,5 милиона лв. Крайният срок за 
представяне на проектното предложение е 30 май 2011 г. УО на ОПОС, в 
предварителното си становище, изпрати на бенефициента коментари по представената за 
преглед проектна документация. Необходимостта от тяхното отразяване наложи 
удължаване на срока за подаване на проекта с две седмици, като на 13 юни 2011 г. 
община Малко Търново подаде проектното си предложение.   

На 23 ноември 2010 г. УО на ОПОС отправи покана за кандидатстване по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/2.10/07/22 
“Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони Борово 
(Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), 
Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” . 
Индикативният бюджет, който е заложен по процедурата е на стойност 219 млн. лв. 
Крайният срок за представяне на проектното предложение е 31 август 2011 г. 

 
3.2.2 СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

От направеният от УО на ОПОС анализ на изпълнението на приоритетната ос през 2009 
г., беше направен изводът, че процедурите по изграждането на необявените 20 от общо 
23 регионални системи за управление на отпадъците не са обявени поради липса на 
готовност от страна на конкретните бенефициенти, най-често предизвикана от лошо 
качество на проектите, проблеми с обхвата на разрешителните за ОВОС и КР, 
несъответствия с обхвата на прединвестиционните проучвания, дългия период на 
проектиране, проблеми със собствеността на площадките, несъгласие на някои общини с 
регионалното разпределение.  

В резултат от това на 07 април 2010 г. стартираха редовните месечни срещи по ОПОС. 
Управляващият орган инициира тази практика за общинските администрации, 
подготвящи проекти за изграждане на 23-те регионални системи за управление на 
отпадъците, предвидени за финансиране по ОПОС. По време на срещите потенциалните 
бенефициенти представят напредъка в изготвянето на проектните им предложения, както 
и трудностите, които срещат при подготовката. Ръководителят на УО и представители от 
Междинното звено и специализираните администрации в МОСВ отговарят на въпроси по 
възникнали конкретни казуси и оказват пълно съдействие на общините в този процес. В 
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резултат от тези действия в края на 2010 г. бяха отправени покани до 14 региона, като 
съгласно анализа на УО те ще бъдат договорени най-късно в средата на 2011 г. 
Значителни забавяния и затруднения се реализират по проектите на четири от регионите 
(Кочериново, Своге, Провадия и Пазарджик). 

Съгласно индикативната годишна работна програма за 2011 г. поканите до региони 
Пазарджик и Кочериново ще бъдат изпратени не по-късно от юни 2011 г., а на 
останалите два проекта – община Своге и регион Провадия до края на годината. В 
случай на доказана проектна готовност от страна на общините е възможно да бъдат 
изпратени и по-рано. 

Потенциалът за усвояване на средства по тази приоритетна ос (и ЕФРР като цяло) е 
разпределен най-вече между инфраструктурните проекти. В тази връзка е от съществено 
значение да се ускори сключването на ДБФП и започването на строителство. 
Изискванията за кандидатстване по тази приоритетна ос 2 не предполагат да има 
изготвени работни проекти. Ето защо инвестиционнните проекти са в различна степен на 
готовност.  

Необходимо е да се възприеме гъвкав подход по отношение на всеки един от 
проектите и за тези от тях, които имат готовност да започнат строителство в 
рамките на годината да се предприемат мерки за по-срочното им кандидатстване, 
дори това да означава, че ще подадат проекта докато още чакат издаването на някои 
административни документи или  процедури. Само така ще може да се съкрати времето 
за оценка на проекта, като се съвмести с изчакването на съответните документи. 
Наличието им, разбира се трябва да бъде условие за завършване на оценката. Като 
такива могат да бъдат посочени проектите на регион Ямбол и Разлог, а в поцеса на 
ежемесечния преглед е възможно да бъдат идентифицирани и други. 

Освен това на четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма 
“Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, проведено на 30 април 2009 г., бе взето решение да 
се извърши реалокиране на средствата от схема „Подкрепа за подобряване на жизнената 
среда чрез организиране на системи за сметосъбиране и сметоизвозване”, към схемата за 
подкрепа прилагането на мерки за енергийна ефективност и внедряване на възобновяеми 
енергийни източници в образователни институции – общинска собственост. Това води до 
нарушаване на допълняемостта между двете оперативни програми, предвид факта, че 
общините не биха могли да осигурят финансов ресурс за закупуване на такава техника, 
която се явява съществен елемент от системите за управление на отпадъците. По 
отношение на възникналия проблем УО на ОПОС разработи и внесе за разглеждане на 
Деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС, предложение за допълнение на 
допустимите за финансиране дейности по ос 2. На проведеното на 08 декември 2010 г. 
заседание, членовете на КН на ОПОС одобриха следната промяна в допустимите 
дейности: „Дейностите по закупуване на съдове, подпомагащи разделното събиране на 
отпадъци и автомобили за транспортирането им (като част от системата за събиране и 
транспортиране на отпадъците), да се добавят към индикативните типове дейности, 
заложени в приоритетна ос 2 на ОПОС. Това решение позволи на УО да предприеме 
действия по информиране на общините за тази промяна, с цел изграждане на ефективни 
регионални системи за управление на отпадъците”. 

Виж също т. 2.3 „Срещани важни проблеми и предприемани мерки за решаването им”. 
 

3.3. ПРИОРИТЕТНА ОС 3 “ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО 
РАЗНООБРАЗИЕ”  

3.3.1 РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК 
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Информация за материалния и финансов напредък по приоритети 

 

Индикатор 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Индикатор за резултат 

Индикатор 1: 

Процент от 
НАТУРА 2000 
(защитени зони 
и защитени 
територии), 
които да бъдат 
картирани/ 
управлявани 

Напредък 0 0 0 0      0 

 Целева 
стойност (1) 0 0 0 2.6   8    

 Базова 
стойност 0 0 0 0       

Индикатор за резултат 

Индикатор 2: 

Брой картирани 
защитени 
територии и 
зони от 
мрежата 
НАТУРА 2000 

Напредък 0 0 0 0      0 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 14   44    

 Базова 
стойност 0 0 0 0       

Индикатор 3: 

Брой 
разработени 
планове за 
управление на  
защитени 
територии и 
защитени зони 
от мрежата 
НАТУРА 2000 

Напредък 0 0 0 0      0 

 Целева 
стойност (1) 

0 0 0 14   44    

 Базова 
стойност 0 0 0 0       

(1) В ОПОС целевите стойности за всички индикатори са дефинирани за 2010 г. и 2013 г. 
 

* През отчетния период не e реализиран напредък по индикаторите на ниво ОПОС. 
Следователно не може да бъде представена информация по тази точка. 

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 
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По приоритетна ос 3 към настоящия момент се изпълняват 17 договора и 10 заповеди на 
обща стойност 55 451 586,75 лв. От тях през 2010 г. са прекратени проектите на 
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен, Дирекция „Национален 
парк Рила”, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян и община 
Марица.  

Проектът на РИОСВ Плевен е прекратен поради сериозни технически затруднения при 
изпълнението му и недостатъчно добре разработени дейности. Той може да бъде 
подаден отново по предстоящата процедура след преработването му и уточняване на 
необходимите дейности. Проектът на Община Марица – поради системно нарушение на 
чл. 114, 115 и 116 от Общите условия на договора, свързани с задълженията на 
бенефициента за докладване на напредъка по проекта. Проектът на ДНП Рила – по 
желание на бенефициента, след одобряване на проекта за Плана за управление на парка, 
е преценил, че няма капацитет да изпълнява два проекта. Проектът на РИОСВ Смолян – 
по желание на бенефициента, поради липса на капацитет за неговото управление. 

Напредъкът по процедури в рамките на приоритетна ос 3 “Биоразнообразие” е 
следният: 

• По процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 “Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република България”  се изпълняват 5 заповеди на 
министъра на околната среда и водите на обща стойност 6 106 919,05 лв. и 15 
договора на обща стойност 10 855 621,31 лв. или общо за процедурата – 
16 962 540,36 лв. 

• По процедура № BG161PO005/09/3.1/01/08 „Развитие на мрежата НАТУРА 
2000” се изпълняват три заповеди на министъра на околната среда и водите за 
предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на обща стойност 27 360 707, 
60 лв. 

• Процедура BG161PO005/09/3.2/01/09 “Актуализиране на План за управление на 
Национален парк Рила”.  На 01 април 2010 г. бе подписана Заповед № РД-339 за 
предоставяне на БФП на министъра на околната среда и водите на стойност 
5 628 467,56 лв. Проектът включва провеждане на теренни проучвания и 
инвентаризации за актуализиране на съществуващите данни за абиотични 
фактори, биологична характеристика, инфраструктура, културно-историческо 
наследство и социално-икономическите аспекти. Събраната информация ще 
бъде анализирана и на тази база ще се определят дългосрочните цели, 
ограниченията и потенциалните възможности на парка. Ще се допълни и 
актуализира географската информационна система на парка, като въз основа на 
това ще бъдат генерирани определен брой тематични карти. 

• Процедура BG161PO005/09/3.2/02/10 „Разработване на План за управление на 
Природен парк Българка”.  На 20 август 2010 г. бе подписан договор за 
предоставяне на БФП на стойност 1 975 462,00 лв. Проектът включва изготвяне 
на цифрова база данни, разработка на основните топографски слоеве, обработка 
и нанасяне в геобаза на специализирани слоеве информация, инвентаризация на 
следните биотични фактори на плана, както и на абиотичните компоненти на 
плана. Ще се изготви културна и социално-икономическа характеристика за 
целите на плана за управление, анализ на туризъм, спорт и услуги и ще се 
изготви план за управление. 

• Процедура BG161PO005/09/3.2/03/11 „Разработване на План за управление на 
Природен парк Беласица”.  На 08 септември 2010 г. бе подписан договор за 
предоставяне на БФП на стойност 1 161 974,68 лв.  Целта на проекта е да се 
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подпомогне дирекцията на Природен парк Беласица да разработи План за 
управление на парка, с цел осигуряване на устойчиво управление, опазване и 
възстановяване на природния парк. 

• Процедура BG161PO005/09/3.2/04/12 „Актуализиране на План за управление на 
Национален парк Централен Балкан”.  На 30 март 2010 г. бе издадена Заповед № 
РД-333 на министъра на околната среда и водите за предоставяне на БФП на 
стойност 2 362 434, 55 лв. Проектът включва дейности по Кадастър, ГИС, бази 
данни за нуждите на мониторинга в НП, база данни за нуждите на управлението 
на природните ресурси в НП, описание и оценка, както и планиране.   

• Процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република България”.  На 25 октомври 2010 г. УО 
на ОПОС обяви процедура, която включва 3 компонента. Общият размер на 
безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедурата е 
34 281 147 лева. По процедурата бяха подадени 42 проектни предложения. 
Проектите са в процес на оценка. 

• Процедура BG161PO005/11/3.0/03/24 "Теренни проучвания на разпространение 
на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на 
цялата страна - I фаза" е обявена на 15 февруари 2011 г.  Общата стойност 
планирана да бъде предоставена по процедурата възлиза на 10 млн. лева. На 2 
май 2011 г. бе представено проектно предложение от конкретния бенефициент - 
Изпълнителна агенция по околна среда. Проектното предложение е в процес на 
оценка. 

Текуща процедура: 

Процедура "BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за управление на 
защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на 
местообитания" е обявена на 2 февруари 2011 г. Общата стойност, планирана да бъде 
предоставена по процедурата възлиза на 3 млн. лв. Процедурата е за конкурентен 
подбор с краен срок за представяне на проектни предложения до 13 юни 2011 г.  

Потенциални бенефициенти по процедурата са:  

• Регионални инспекции по околна среда и води;  

• Изпълнителна агенция по горите (ИАГ);  

• Регионални дирекции по горите към ИАГ;  

• Общински администрации;  

• Нестопански организации - регистрирани по Закон за юридическите лица с 
нестопанска цел.  

Конкретната цел на процедурата е разработването на планове за управление на защитени 
зони за опазване на дивите птици, които не се припокриват със зони за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна. 

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са: 

• проучвания за целите на проекта;  

• инвентаризации;  

• анализ на налична информация;  

• картиране на местообитанията за птици по Директива 2009/147/EО;  

• мониторинг на птици. 
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Специфични изисквания: това е една от процедурите, които допринасят за 
постигането на индикаторите по програмата. В максимална степен са конкретизирани 
допустимите дейности и определени изискванията за формиране на екипа. За 
кандидатстване се изисква утвърдено задание. Новите моменти са ограничен обхват на 
предварителния и последващия контрол, въведен е текущ одит. 
 
Най-важният проект, изпълняван по тази приоритетна ос, е проектът за картирането на 
зоните от мрежата НАТУРА 2000 на стойност около 25 млн. лв. с бенефициент дирекция 
НСЗП в МОСВ. От самото начало при изпълнението на този проект възникнаха редица 
трудности, които доведоха до забавяне с повече от една година от първоначалния график 
на проекта. Следва да се отбележи, че изпълнението на този проект е от съществено 
значение за постигането на индикаторите по приоритетна ос 3, което ще е основата 
за оценката на успеха на тази ос. От една страна дейностите по него ще окажат 
влияние при отчитане на единия индикатор – „картирани зони”, а от друга - 
изпълнението му е предпоставка и задължително условие за напредък по другия 
индикатор по приоритетна ос 3 – „разработени планове за управление на зони”.  
Във връзка с управлението на проектите по приоритетна ос 3, следва да се отбележи, че 
проектите по тази приоритетна ос създават най-много трудности от гледна точка на 
тяхното изпълнение. Те се характеризират с:  

• разнообразие от бенефициенти, които спазват различни правила и имат различен 
капацитет; 

• разнообразие от дейности, които не могат да бъдат типологизирани и по които 
възникват разнообразни казуси; 

• липса на опит сред бенефициентите по отношение на изискванията на програмата 
или наличието на различен тип опит при управление на проекти, например ФАР 
или различни международни донори, което предразполага към грешки; 

• тежки административни и отчетни процедури по ОПОС, които не са присъщи на 
бенефициентите по тази приоритетна ос; 

• липса на опит и разбиране в МОСВ относно видовете дейности, начина на 
тяхното провеждане, трудностите и спецификите на бенефициентите (конкретно 
НПО); 

• липса на стандартизация и ясни изисквания при разработването на първите 
процедури, което позволява голяма вариация на начините, по които се извършват 
определени дейности и съответно затруднява обработването на документите при 
последващ контрол и верификация; 

• необходимост от повишаване на вътрешната информираност за стратегическата 
значимост на приоритетна ос 3, по-конкретно за мрежата НАТУРА 2000 и 
необходимостта от полагане на необходимите усилия за нейното опазване.  
 

3.3.2 СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

Съществен проблем по отношение на проектите по приоритетна ос 3 представлява и 
установяването и предотвратяването на двойно финансиране. За опазване на 
биоразнообразието се отпускат средства по много програми от различни донори, често 
различни от Европейските структурни и предприсъединителни инструменти. За 
установяване и предотвратяване на двойно финансиране, УО провежда срещи на 
Комитета за избор и координация на проекти, като и регулярно участва в редица други 
механизми за установяване и предотвратяване на двойно финансиране. Представители 
на УО/МЗ участват в хоризонтални механизми, които имат inter alia и тази цел. Така 
например, представители на УО участват в работни и експертни групи като например 
Експертната комисия за осигуряване на прозрачност към Държавен фонд Земеделие – 
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Разплащателна агенция. УО съгласува проектите, одобрени по други инструменти за 
безвъзмездно финансиране, като например Норвежката програма. 

На Осмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС, което се проведе на 15 юни 
2010 г., комитетът одобри „Концепция за управление на приоритетна ос 3 на ОПОС”. 
Документът дава яснота за посоката на развитие и целите, които стоят поред 
Оперативната програма в сектора. Концепцията разглежда в конкретика 
предизвикателствата при прилагане на законодателството в сферата, типовете проекти, 
за които се предвижда финансиране по ОПОС, обосновката на необходимостта от 
обявяване на процедурите съгласно индикативния график. 

През първата половина на месец декември 2010 г. Управляващият орган на ОП "Околна 
среда" проведе информационни дни за потенциални бенефициенти по процедури: 
BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България" и процедура "BG161PO005/11/3.1/02/23 
"Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които 
не се припокриват със зони за опазване на местообитания", чието обявяване 
предстоеше.  

Информационните дни се проведоха в шест от големите градовете на страната. Участие 
взеха представители на всички потенциални кандидати по процедурите: Регионалните 
инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), дирекциите на национални и природни 
паркове, Регионалните дирекции по горите, общини, неправителствени организации. 
Присъстваха и представители на медиите. 

По време на срещите участниците имаха възможност да зададат своите въпроси към 
експертите от Управляващия орган на Oперативната програма. Участниците изразиха 
удовлетворение от поддържания непрекъснат контакт и получаваната подкрепа от 
страна на Управляващия орган във връзка с подготовката и реализирането на проекти по 
програмата. 

Виж също т. 2.3 „Срещани важни проблеми и предприемани мерки за решаването им”. 

 
3.4. ПРИОРИТЕТНА ОС 4 “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”  

 

3.4.1 РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК 

Информация за материалния и финансов напредък по приоритети 

В ОПОС не са дефинирани индикатори по този приоритет. Индикаторите са специфични 
за всеки отделен проект, в зависимост от заложените дейности. Следователно не може да 
бъде представена информация по тази точка.  

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” е насочена към осигуряване на ефективното 
управление на ОП и укрепване на капацитета на структурите включени в управлението на 
ОП за усвояване на средствата по програмата. Осигурява необходимата подкрепа за 
управлението и изпълнението на програмата, дейностите по мониторинг, контрол и 
оценка, както и осъществяване на мерки за публичност и популяризиране на програмата, 
проучвания и обмяна на опит. Подкрепя създаването и укрепването на специфичен 
капацитет за подготовка, изпълнение, управление и наблюдение на проекти, финансирани 
от КФ, както за структурите за управление на оперативната програма, така и за 
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бенефициентите на програмата. За тази приоритетна ос са предвидени приблизително 2,5 
%  от общия бюджет на ОП. 

Към настоящия момент (16 май 2011 г.) към договорените проекти по приоритетната ос 
сe причисляват 63 проекта на обща стойност 33 365 724,90 лв. От тях в процес на 
изпълнение са 31 проекта, 30 проекта са приключили, а 2 са прекратени. 

По приоритетна ос 4 “Техническа помощ” изпълнението се доближава в най-голяма 
степен до прогнозите. Отговорни за поготовката и управлението на проектите са 
дирекции КПОС, ФЕСОС и ВО, което в значителна степен подобрява усвояването. С 
помощта на средствата по приоритетна ос 4 се преодоляват значителна част от 
затрудненията, свързани с материално-техническата база, които срещат дирекциите 
отговорни за управлението на ОПОС и се посрещат нуждите, свързани с повишаване на 
капацитета. Стъпка в това отношение бе приемането на ПМС 203/2010 г., с което стана 
възможно привличане на специфична експертиза като част от екипа, работещ по ОПОС. 
Предвидено бе новоназначените служители да осигуряват експертна помощ при 
подготовката на проектните предложения на бенефициенти, кандидатстващи по 
процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС. 

С цел подобряване усвояването на средствата за техническа помощ в края на 2010 г. бе 
решено да се разработи подробен план за използването им и детайлизиращ общите 
насоки, залегнали в стратегическия план. Проект на такъв план бе изготвен и предстои 
да бъде представен на ръководството на МОСВ и на ЕК. За подобряване усвояването по 
ос 4 следва да се: 

• Проучат възможностите за разплащане към изпълнителите по проекти, 
финансирани по приоритетна ос 4 директно от извънбюджетна сметка, с което се 
цели опростяване на процеса и облекчаване на дирекциите в ЦУ на МОСВ от 
обработка на документи във връзка с плащания по проекти по приоритетна ос 4. 
Анализът показва, че за да бъде изпълнено това, ще е необходимо изменение на 
указанията на Министерство на финансите, определящи правилата за счетоводния 
процес; 

• Премахне необходимостта от съгласуване на процедурите по ЗОП с правна 
дирекция на МОСВ, с което отново се цели опростяване и ускоряване на 
процедурите. Това стана възможно с последното изменение на Устройствения 
правилник на МОСВ, в сила от 1 март 2011 г. В тази връзка е необходимо да се 
въведат промени във вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки. 
Понастоящем дирекция ФЕСОС работи в тази посока като предстои тяхното 
представяне за утвърждаване от Министъра на околната среда и водите до края на 
април 2011 г. 

• Ускори подготовката и провеждането на обществените поръчки в изпълнение на 
проекти по приоритетна ос 4. В момента много от тях се бавят, което 
комбинирано с обжалване на процедурите от участници и други затруднения, 
които се срещат при изпълнение на проектите препятства усвояването на 
средствата по тази ос. 

• Подобри навременното отчитане на напредъка по проектите с цел своевременно 
възстановяване на изплатените средства. Независимо от ангажиментите на 
координаторите, посочени в проектното предложение следва да се отдава 
дължимото внимание на тази задача. От правилното й изпълнение зависи както 
ускоряването на разплащанията, така и коректността на извършените разходи и 
съответно тяхното възстановяване от страна на ЕК. 
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По отношение на всички тези мерки са предприети действия и предстои тяхното 
финализиране. 

Изготвените и одобрени проектни предложения по приоритетна ос 4 съответстват на 
дейностите от Стратегическия план за техническа помощ за периода 2007 – 2013 г.: 

1. С цел улесняване работата на бенефициентите и дирекция ФЕСОС в МОСВ бе 
разработен проект за избор на консултант за изготвяне на типови образци на 
документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП/НВМОП и указания 
за тяхното правилно използване, прилагане и попълване (78 000 лв.).  

2. Осигуряване на средства на УО и МЗ по ОПОС за командировки при извършване 
на проверки на място по ОПОС 2007-2013 г. (274 183,6 лв.). Основната цел на 
проекта е финансиране на командировките, свързани с проверки на място на 
одобрени проекти с оглед предотвратяване на неправомерно усвояване на 
средства от Структурните фондове на ЕС и кореспондиращото национално 
съфинансиране. Проектът е в процес на изпълнение. 

3. Избор на консултант за осъществяване на предварителен и последващ контрол на 
обществени поръчки обявени и/или проведени от бенефициенти по ОПОС 
(348 000 лв.). С цел подпомагане на отдел „Предварителен контрол” при издаване 
на становища относно законосъобразността на обществените поръчки, които 
предстои да бъдат обявени и/или вече са поведени от бенефициенти по ОПОС.  

4. С цел повишаване на административния капацитет на дирекция „ВО” бе 
разработен проект за обучения в страната и чужбина - 2010” (64 729,87 лв.).   

5. "Въвеждане в националното законодателство на изискванията на директива 
2008/98/ЕО за отпадъците и за отмяна на определени директиви" (120 000 лв). 
Програмирането за бъдещия програмен период ще се осъществи въз основа на 
различни анализи, проучвания и приоритизиране в рамките на секторните 
политики по околна среда. От съществено значение е определяне на 
приоритетите в областта на управление на отпадъците. Основно задължение на 
Република България е въвеждане изискванията на Директива 2008/98/ЕО за 
отпадъците и за отмяна на определени директиви в рамките на 2010 г. Съгласно 
предварителни анализи това ще се осъществи чрез изработването на проект на 
ЗИД на ЗУО. 

6. Изпълнение на дейности за информираност на целевите групи и 
популяризиране на ОПОС (221 880 лв.) В рамките на проекта бяха проведени 
следните дейности: национална кампания „Виртуална вода” за популяризиране 
на ОПОС; работна среща на Министъра на околната среда и водите с 
национални медии на тема “Оперативна програма „Околна среда” – основен 
инструмент за изпълнение на политиките за управление на околната среда”; 
Провеждане на национално-представително проучване за измерване на 
индикаторите на информираност на аудиторията, познаваемостта и нагласите по 
отношение на ОПОС”; Изработване на рекламно-информационни материали за 
ОП „Околна среда 2007- 2013 г.” във връзка с участие в изложение „Вода София 
2010”. 

7. С цел осигуряване на възнаграждение на експерти, участващи в оценката на 
подадени проектни предложения по обявени процедури, са подадени проекти на 
обща стойност 157 800 лева.  

8. Семинарно-обучителни дейности, курсове, работни срещи и дискусии за 
повишаване на административния капацитет на бенефициенти. Акцентът в 
изпълнението на дейностите по проекта, съответно неговите резултати, бе върху 
подготовката на служителите от второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити за подготовка, изпълнение и управление на проекти по ОПОС, 
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включително и върху изграждане на адекватен административен капацитет в тази 
област. Изграждането на екип от високо квалифицирани и мотивирани служители 
би довело до качественото и ефективно управление на проекти по програмата, а 
оттам и до оптимално усвояване на средствата по ОПОС (518 000 лв.). Крайният 
срок за изпълнение на проекта е 31 декември 2013 г.  

9. С цел подобряване на процеса на оценка, управление, мониторинг и контрол на 
проектите по ОПОС, чрез извършването на задълбочена оценка на 
административния капацитет на потенциалните бенефициенти да управляват 
проекти финансирани по ОПОС и даването на препоръки за подобряването му, бе 
изготвен проект „Оценка на капацитета на бенефициентите по ОПОС”  (763 128 
лв.).  

10. “Техническа помощ за подпомагане успешното сключване на договори – Избор 
на независими оценители за проекти финансирани по ОПОС. Основната цел на 
проекта е да се подпомогне Министерството на околната среда и водите при 
прегледа и оценката на проектни предложения по процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ. (1 911 420 лв.) 

11. "Изграждане на информационна система за управление на информационните 
потоци по ОПОС, предоставяйки възможност за изграждането на справки в 
реално време" (100 000 лв.). Крайният срок за изпълнение на проекта е 31 март 
2011 г. 

12. С цел осигуряване на необходимата подкрепа за публичност и популяризиране на 
ОПОС в електроните медии беше разработен проект за голямо годишно събитие 
за 2010 г. В рамките на проекта са реализирани следните дейности: Изработване 
на рекламен видео клип за "Популяризиране на приоритетна ос 1 на ОПОС, с 
дължина 30 секунди и кратка версия с продължителност 15 секунди като в 
услугата се включва звукозапис, обработка на български диктор, видео монтаж, 
специални видео ефекти, 2D и 3D анимация и субтитри на английски език; 
специализирана радио-рубрика по „Дарик радио” във връзка с информационна 
кампания на ОПОС. Услугата включва създаване и предоставяне на 25  
специализирани радио рубрики в национален ефир, всяка с продължителност до 
20 минути; провеждане на телевизионна рекламна кампания за представяне на 
приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.”по БТВ, 
Нова телевизия и БНТ; честване на 3-ти рожден ден на ОПОС (762 600 лв.);           

13. "Осигуряване на допълнителни възнаграждения включително осигурителни 
вноски, на служители, изпълняващи дейности, свързани с подготовката, 
координацията, управлението, изпълнението, мониторинга, оценката, 
финансовото управление, контрола, осигуряването на публичност и информация 
на ОПОС (9 329 600 лв.) Крайният срок за изпълнение на проекта е 28 февруари 
2014 г. 

14. “Официално работно посещение за обмяна на опит в гр. Талин, Естония” (23 
181,74 лв.). Изборът на държава-членка бе направен с оглед на сходните 
проблеми при усвояването на Европейските фондове и в частност при тяхното 
прилагане в дейностите по опазване на околната среда. Проектът е изпълнен. 

15. Осигуряване на необходимото компютърно и периферно оборудване за 
управлението и изпълнението на ОПОС по реда на чл. 17 на ПМС 249 от 17 
октомври 2007 г. на експерти от дирекция КПОС, дирекция ФЕСОС и дирекция 
„ВО”, участващи в управлението и изпълнението на ОПОС (479 730 лв.). 
Крайният срок за изпълнение на проекта е 30 юни 2011 г. 
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16. С цел подпомагане на служителите е в изпълнение проект за извършване на устни 
и писмени преводи, включително симултантни и консекутивни преводи за 
нуждите на ОПОС. Проектът е на стойност 288 000 лв.  

17.  За повишаване на административния капацитет на дирекции КПОС и ФЕСОС са 
в изпълнение два проекта, свързани с участие на експерти от двете дирекции в 
семинари, курсове и работни срещи. Двата проекта са на обща стойност 
1 975 141,60 лв.  

18. С цел подпомагане на процеса на техническо изпълнение на ОПОС, чрез 
осигуряване на логистика във връзка с провеждането на заседанията на Комитета 
за наблюдение на ОПОС, е в изпълнение проект на стойност 498 000 лв.   

19. Беше предприета оценка на ефективността на завършилите процедури за подбор 
на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2 и 3 на ОПОС (132 000 лв.). 
Проектът цели също така представяне на препоръки за повишаване на 
ефективността на изпълнение на ОПОС, адаптиране на процедурите за набиране 
на проектни предложения и представяне на информация, подпомагаща процеса 
на вземане на решения за управление на ОПОС. 

20. „Организиране на обучения за бенефициенти по ОПОС”. Проектът бе одобрен 
през 2009 г. и е на стойност 574 290 лв. Обученията стартираха през март 2010 г. 
и приключиха през октомври 2010 г. Целта на тези обучения е повишаване на 
административния капацитет на бенефициентите. 

21. За извършване на анализи на приоритетност на проектни предложения по 
приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС и закупуване на продукти Microsoft Project и 
Autocad за ползване на резултатите от анализа, бе подготвен и одобрен проект на 
стойност 285 441 лева.  

22. Oсигуряване на възнагражденията на служители, изпълняващи дейности, 
свързани с подготовката, координацията, изпълнението, мониторинга, оценката, 
финансовото управление, контрола, одита, осигуряването на публичност и 
информация на ОПОС  Проектът обхваща допустимите разходи за финансиране 
на допълнителни заплати и осигуровки на служителите на дирекции КПОС, 
ФЕСОС и ВО в МОСВ, в качеството им на звена, изпълняващи функции по 
управление на финансовата помощ от Европейския съюз..  

23. Извършване на оценки и анализи на административния капацитет на дирекция 
КПОС в МОСВ, разработване/актуализиране на организационни стратегии на 
дирекциите, стратегии за развитие на човешките ресурси и специализирани 
планове за обучения на служителите в дирекциите за периода до 2012 г. 



 47

 
3.4.2 СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

Един от основните проблеми в изпълнението на проекти и усвояването на средства по 
приоритетна ос 4 “Техническа помощ” продължават да бъдат сложните и отнемащи време 
процедури по Закона за обществените поръчки. Дългите срокове и обжалванията на 
различни инстанции забавят с месеци започването на дейностите по одобрените проекти.  

Самият процес на обявяване и провеждане на обществените поръчки и последващото 
възлагане на изпълнението (сключване на договор с изпълнител) в контекста на 
постоянните изменения и допълнения на законодателството в тази област, както и 
вътрешноведомственият съгласувателен процес, допълнително усложняват и 
практическото изпълнение на дейностите по проектите. Не са редки случаите, в които 
срокът за изпълнение на проекта се оказва недостатъчен, поради забавянето на 
процедурите за обществени поръчки, което налага удължаването му чрез издаване на ново 
Решение на Ръководителя на Управляващия орган и нова Заповед на министъра на 
околната среда и водите.  

Предвид измененията в Закона за обществени поръчки, УО нееднократно е изпращал 
становища за опростяване на процедурите, но не всички са вземани предвид.  

С цел улесняване на процеса на изпълнение на проекти по приоритетна ос 4, УО 
предвижда да разработи вътрешни процедури, изясняващи и опростяващи процеса, както 
и да изготви стратегически план за използването на средствата с цел подобряване на 
планирането, включително на обществените поръчки. 
 
В изпълнение на  Договор №1494/25.06.2009 г. между КПМГ и МОСВ с предмет: 
„Извършване на анализ и оценка на човешките ресурси и административния капацитет и 
на организационната структура на дирекция КПОС в МОСВ, актуализиране на 
стратегията за организационно развитие, разработване на стратегия за развитие на 
човешките ресурси, както и на специализиран  план за обучения на служителите в 
дирекцията за периода до 2012 г.”, след извършен обстоен анализ на дирекция КПОС, 
беше разработена и представена Стратегия за развитие на човешките ресурси за периода 
2010 - 2012 г.  

Представена бе препоръка числеността на дирекцията КПОС, разписана по УП да не се 
променя. Също така да се обмисли възможността да се прехвърлят щатни бройки от 
относително по-малко натоварените към по-натоварените  звена, както и да се 
предприемат  действия по назначаване на служители на незаетите длъжности. 
В следствие на направената препоръка, през месец юли 2010 г., дирекция КПОС 
инициира прехвърлянето на сектор „Оценка” от отдел „Управление и оценка на 
програмата”(УОП) към отдел „Мониторинг и докладване”(МД) без обособяване на 
съответния сектор в рамките на отдела, като бе достатъчно да се разработят единствено 
длъжностни характеристики, които да обезпечават функционално разделяне от 
останалите функции на отдела. Аргументът за това прехвърляне беше, че отдел МД, 
отговаря за събиране и систематизиране на данни относно изпълнението на програмата и 
захранва с данни функцията по независима оценка. Допълнителен мотив в полза на 
прехвърляне на тези функции бе разтоварването на отдел УОП, в който са 
съсредоточени значителна част от процесите и операциите съгласно Системата за 
управление и контрол на ОПОС (потвърдено от анализ на натовареността на отделите, 
извършен в рамките на горепосочения договор). 

В резултат на това на 01 август 2010 г. беше изменено щатното разписание на 
дирекцията, като беше прехвърлена щатна бройка „началник сектор оценка” от отдел УП 
в отдел МД, беше направена промяна на длъжността на „държавен експерт” и съответно 
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преименуване на отдел „Управление и оценка на програмата” на отдел „Управление на 
програмата”. 
През 2010 г. бяха предприети действия по назначаване на служители на незаетите 
длъжности в двете дирекции.  

Представени бяха и препоръки, насочени към развитието на необходимите компетенции 
на служителите в дирекцията, в т. ч. за актуализиране и прецизиране на функционалните и 
длъжностните характеристики, привличане на нови служители, притежаващи знания и 
умения, квалификация, професионални и технически качества в идентифицираните 
области за подобрение (напр. с инженерно и юридическо образование), съблюдаване на 
съотношението на новопостъпили/опитни служители по отдели с цел избягване на 
неравномерното натоварване и неефективното въвеждане в работата на новопостъпилите 
служители, продължаване на практиката на провеждане на фокусирани обучения, 
укрепващи капацитета на служителите, както и за обмен на информация и практики. 
По реда на ПМС № 203 / 13.09.2011 г. на  длъжността „сътрудник по управление на 
европейски проекти и програми” бяха назначени тесни специалисти в областта на ВиК 
(мрежи и пречистване на отпадни води), правото, управлението на отпадъците и 
финансите.  
Същевременно, с цел укрепване на административния капацитет на експертите от 
дирекция КПОС, през изминалата година служителите взеха участия в над 100 обучения. 

В Стратегията са представени в обобщен вид резултатите от извършеното проучване на 
мотивацията на служителите в дирекцията. На тази база са определени областите, които 
активно влияят върху мотивацията на служителите като същите са групирани по следния 
начин: области, оказващи позитивно влияние върху мотивацията на служителите и 
области, въздействащи демотивиращо и изискващи повишено внимание от страна на 
ръководството. Представени са препоръки за действия за повишаване на мотивацията, 
включително анализ на съществуващите и идентифициране на допълнителни канали и 
инициативи за привличане на подходящи потенциални кандидати, проследяване и 
анализ на причините за напускане и своевременно предприемане на необходимите мерки 
(например „интервюта на изхода”), преразглеждане и оптимизиране на нивата на 
съгласуване, обвързване, при осигурена възможност, на възнагражденията с 
индивидуалните постижения на служителите, както и допустими за финансиране 
разходи съгласно ПМС № 249/2007 г., посредством преглед на функционирането на 
системата за атестиране и обвързване на процеса на оценка с индивидуалното развитие 
на служителите и допълнително материално стимулиране. 
В резултат на идентифицираните области за мотивация на служителите в УО на ОПОС 
бяха предприети следните мерки: 

o Разработена е Методика за определяне размера на допълнително материално 
стимулиране за служителите на дирекции КПОС и ФЕСОС, която е обвързана 
с индивидуалните постижения на служителите и на двете дирекции като цяло, 
в ролята им на основните звена, отговорни за управлението на ОПОС; 

o Въведено е използването на допълнителни канали за набиране на служители 
като програмата за „Старт на кариерата” и стажантски програми, като се цели 
привличането на подходящи потенциални кандидати за започване на работа 
към дирекция КПОС;  

o Извършен е анализ „Оценка на ефективността на работата на служителите в 
резултат на участието им в обучения през 2010 г.” В него се посочва какво е 
въздействието върху служебното и професионалното развитие на кадрите в 
следствие от участието им в обучения в периода 1 януари - 31 декември 2010 
г. Също така, анализът отчита подобряването на изпълнението на служебните 
им задължения от гледна точка на ефективността и ефикасността им. 
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Въз основа на изводите от анализа на човешките ресурси и на административния 
капацитет на дирекция КПОС, беше разработен Специализиран план за обучения на 
служителите в дирекцията за периода 2010 – 2012 г. Потребностите от обучение на 
служителите са определени по теми, във връзка с функциите на отделите. Целта на плана  
е да предложи диференцирани и целесъобразни дейности за овладяване на нови експертни 
знания и умения и практическо приложение на вече придобити такива, да доразвие 
управленския капацитет на дирекцията и да послужи като средство за систематизирано и 
фокусирано повишаване на капацитета на служителите, за да отговори на техните 
потребности за развитие.  

С оглед равнопоставеност на кандидатите, по-голяма прозрачност и недопускане на 
дискриминация, както и запазване на одитна следа и доказване начина на избор на 
изпълнител, на интернет страницата на ОПОС беше публикувана покана за заявяване на 
интерес от потенциални изпълнители, които да разработят тръжна документация за 
провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет 
„Организиране и провеждане на обученията на служителите в дирекция КПОС и дирекция 
ФЕСОС, включително съвместни обучения на служителите в дирекция КПОС, дирекция 
ФЕСОС и дирекция ВО за периода 2011 – 2013 г.”. В началото на 2011 г. беше избран 
изпълнител, който има за задача на базата на специализираните планове за обучение на 
служителите от двете дирекции да изготви документацията за тръжната процедура. 

 

4. ПРОГРАМИ ЕСФ: СЪОТВЕТСТВИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ 

Не е приложимо. 

 

5. ПРОГРАМИ ЕФРР/КОХЕЗИОНЕН ФОНД: ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ (КОГАТО Е 
ПРИЛОЖИМО) 

По отношение на предвидените промени в регламентите и според индикативните 
бюджети, заложени в механизмите по води и отпадъци, към настоящия момент се 
подготвят 4 големи проекти в сектор води ( на стойност над 50 млн. евро) на общините 
Несебър, Асеновград, Пловдив и Добрич. 

Напредъкът във връзка с проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 
може да се обобщи както следва: 

1. Със становище № 1/27 ноември 2008 г. на ръководителя на УО са одобрени за 
изпращане в Европейската комисия (ЕК) два големи проекта по приоритетна ос 1 за 
развитие на водна инфраструктура, включени в решение № 29/27 ноември 2008 г. за 
одобряване на доклада на Комитета за избор и координация на проекти; 

2. Отправена е покана към Столична община за представяне на проектно 
предложение за изграждане на инфраструктура за управлението на битовите отпадъци в 
столицата.



1.1. „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”   

На 16 декември 2008 г. проектът „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” е 
изпратен на ЕК чрез системата за обмен на данни с ЕК - SFC. На 18 декември 2008 г. бе 
получено писмо от ЕК, че проектът на община Враца е регистриран под номер 
CCI2008BG161PR003 и след извършен преглед е установено, че отговаря на 
изискванията на чл. 40 от Регламент № 1083/2006/ЕО и е допустим за по-нататъшно 
разглеждане. Проектът бе одобрен на 17 декември 2009 г. с Решение на Европейската 
комисия. 

Договорът за БФП между МОСВ и община Враца е подписан на 21 декември 2009 
година. Сумата на предоставената БФП е 123 523 616,01 лв., а плановата дата за 
приключване за проекта е през януари 2016 г. 

По Проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” по Договор № 58111-
С065-256 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са предвидени следните 
дейности: 

1. Дейност 1 - Подготовка на проект – дейността е приключила. 

2. Дейност 2 – Управление на проект: съгласно Графика на дейностите, 
търгът за Техническа помощ трябваше да бъде обявен месец март 2010. Забавянето е в 
резултат на съгласуване с УО и МЗ на ОПОС на процедурата за обявяване на търговете 
за големите проекти и Концепцията за ЗИП. Концепцията беше окончателно одобрена 
на 21 декември 2010 г. Тръжната документация за Техническа помощ за ЗИП беше 
преработена и актуализирана съгласно последните промени в ЗОП и съобразно 
одобрената концепция за ЗИП (обявяване на търга през м. януари 2011 г.) Бяха 
подготвени документи за авансово плащане по ДБФП и внесени в МОСВ – 06 декември  
2010 г. 

3. Дейност 3 - Публичност и информация по проекта: изработване на 
документацията за тръжната процедура - предадена е за предварителен контрол през м. 
януари 2011 г. 

4. Дейност 4 - Финансов одит: подготовка на документацията за тръжната 
процедура. 

5. Дейност 5 - Строителен надзор и др. услуги като подготовка на тръжни 
досиета, FIDIC договори и др. - съгласно Графика на дейностите, търгът за Строителен 
мениджмънт и строителен надзор трябваше да бъде обявен месец март 2010 г. 
Забавянето е в резултат на съгласуване с УО и МЗ на ОПОС на процедурата за 
обявяване на търговете за големите проекти. Обявлението за обществената поръчка за 
Строителен мениджмънт и строителен надзор е публикувано на 03 септември 2010 г. 
Крайният срок за представяне на оферти е 04 октомври 2010 г. Получени са заявления и 
оферти от кандидатите и са проведени две заседания (на 04 октомври 2010 г. и на 02 
декември 2010 г.) на комисията за разглеждане на заявленията, подбор на кандидатите 
и оценка на офертите.  

6. Дейност 6 - Покупка на оборудване: съгласно графика към ДБФП    
обявлението за публикуване на обществената поръчка е предвидено м. декември 2011 г.  

7. Дейност 7 - Рехабилитация и реконструкция на захранващ водопровод:     
съгласно графика към ДБФП обявлението за публикуване на обществената поръчка е 
предвидено м. ноември 2011 г. 

1. Дейност 8 - Реконструкция на водоснабдителна мрежа;  
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2. Дейност 9 - Удължаване на канализационна мрежа;  

3. Дейност 10 - Реконструкция на канализационна мрежа; 

Работните проекти за реконструкция на водоснабдителната мрежа, удължаване на 
канализационната мрежа и реконструкция на канализационната мрежа – общината е 
получила официално от Комисията по приемане работата по Договор за Техническа 
помощ по ИСПА на МОСВ с ГД "Вратцата" на 09 септември 2010 г.  Прегледа на 
документацията, предадена от ГД "Вратцата" е установила съществени отклонения от 
възложената работа, които създават проблем при обявяването на тръжната процедура. 
Общината е изпратила писма до МОСВ - МЗ и УО на ОПОС с искане за срещи и 
указания за продължаване на работата. На 08 декември 2010 г. бе проведена среща с 
проектантите от ГД "Вратцата" по част ВиК. Бяха уточнени улиците, които трябва да 
бъдат допроектирани, коригиране на неточности в изготвените на КСС за обектите, 
като и включването в проекта на измервателни устройства, регулатори на налягане и 
многостъпални помпи.  

По договора с ГД „Вратцата” документацията за обществените поръчки за 
„Реконструкция на водоснабдителната мрежа, удължаване на канализационната мрежа 
и реконструкция на канализационната мрежа – I-ви и  II-ри етап е предадена на 
01.09.2010 г., но е необходимо да се преработи съгласно последните промени в ЗОП и 
допълнителните проектни разработки. 

11. Дейност 11 – Реконструкция ПСОВ:  

За идейния проект  за реконструкция на ПСОВ общината е получила официално 
решението на комисията за приемане на работата на изпълнителя ГД "Вратцата" по 
договора с МОСВ, който се изпълнява в рамките на техническа помощ по ИСПА на 22 
юни 2010 г. Забавянето (1г. 1м.) е в резултат на изпълнението на договора по ИСПА 
между МОСВ и ГД "Вратцата". Работните проекти и тръжната документация са 
получени на 09 септември 2010 г. Експертите в общината са подготвили 
документацията за обявяване на тръжната процедура, която е внесена  за предварителен 
контрол в МОСВ на 20 декември 2010 г.  
 

График за изпълнение  

Дейности 
 

Начална дата Крайна дата 

1. Подготовка на проект - Дейности, свързани с 
подготовка на документацията по проектното 
предложение - тръжни досиета, проучвания, 
проектиране, работни срещи и др.; 

Юли 2008 г. Септември 
2015 г. 

2. Управление на проект Май 2011 г. Септември 
2015 г. 

3. Публичност и информация по проекта Юли 2011 г. Август 2015 г. 

4. Финансов одит Август 2011 г. Септември 
2015 г. 

5. Строителен надзор и др. услуги като подг. на 
тръжни досиета, FIDIC договори и др. 

Април 2011 г. Септември 
2015 г. 

6. Покупка на оборудване Юни 2012 г. Март 2013 г. 

7. Рехаб.и рекон. захр. водопр. Юли 2012 г. Септември 
2014 г. 
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8. Реконстр. водосн. мрежа Август 2012 г. Август 2014 г. 

9. Удълж. канал. мрежа Септември 
2011 г. 

Август 2014 г 

9.1. Удължаване на канализационната мрежа - 
етап I 

Септември 
2011 г. 

Септември 
2013 г. 

9.2. Удължаване на канализационната мрежа - 
етап II 

Август 2012 г. Август 2014 г. 

10. Реконстр. канал. мрежа Септември 
2011 г. 

Август 2014 г. 

10.1. Реконструкция на канализационната 
мрежа - етап I 

Септември 
2011 г. 

Септември 
2013 г. 

10.2. Реконструкция на канализационната 
мрежа - етап II 

Август 2012 г. Август 2014 г. 

11. Реконструкция ПСОВ Юни 2011 г. Юни 2013 г. 

 
Финансови параметри 
 

Източници за финансиране на проекта (в лева) 

Обща 
стойност на 
инвестицията 

Принос на 
Общността 
(Кохезионен 
фонд) 

Национално 
съфинансиране 
(държавен 
бюджет) 

Съфинансиране 
от бенефициент – 
община Враца 

Осигуряване на 
съфинансирането 
от бенефициента с 
външен заем от 
ЕИБ 

136 373 288 123 523 616  24 704 722    12 849 672  12 849 672   

100% 72,5% 18% 9,5% 9,5% 

 

1.2. „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Габрово” 

През 2010 г. бенефициентът Община Габрово извърши следните подготвителни 
дейности за обезпечаване на проектното изпълнение: 

1. Подготовка на долуизбоените 4 бр. документации за участие в обществени 
поръчки за възлагане на проектни дейности и представянето им за предварителен 
контрол в МЗ на ОПОС: 

- Техническа помощ за звено за изпълнение на проект № 58111-77-268 
„Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”. 

- Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с 
договорните условия на ФИДИК жълта и червена книга в рамките на проект №  
58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”. 

- Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проекта.         

- Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води, Габрово.         

2. На 27 юли 2010 г. бе открита обществена поръчка с предмет ”Изпълнение на 
мерки за информация и публичност в рамките на проект №  58111-77-268 „Интегриран 
проект за водния цикъл на град Габрово”. На 25 октомври 2010 г. е сключен договор с 
изпълнител.  

3. Подготовка, съгласуване и представяне за одобрение в МЗ на ОПОС на 
Концепция за изпълнение и управление на Интегриран проект за водния цикъл на град 
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Габрово”. Концепцията за изпълнение и управление на проекта бе свързана с ключови 
структури от проектното изпълнение – Звено за изпълнение на проект /ЗИП/ и 
Техническа помощ за ЗИП – съгласуване по отношение на технически обхват и 
финансови параметри. След одобряване на Концепцията е подписано Допълнително 
споразумение 1/27 декември 2010 г. към Договора за безвъзмездна помощ. 
Подписването на допълнителното споразумение бе ключов фактор за последващото 
обявяване на обществената поръчка за Техническа помощ за ЗИП, тъй като предмет на 
Концепцията бе именно и обхвата на техническата помощ като помощен инструмент 
към ЗИП. В тази връзка бе генерирано забавяне по отношение на възлагане на 
процедурата за техническа помощ към ЗИП. 

4. Подготовка, съгласуване, представяне и одобряване на Обосновка на 
необходимостта от първичен утаител за ПСПВ Габрово, възникнали след осъществен 
предварителен контрол по технически спецификации. В прединвестиционното 
проучване, първоначално подготвено по Програма ИСПА и впоследствие изцяло 
ревизирано с помощта на инициативата ДЖАСПЪРС, не са разгледани варианти за 
реконструкцията на ПСПВ, което е предвидено категорично с изграждане на първичен 
утаител. След констатации, съдържащи се в становището на предварителен контрол в 
част технически спецификации, свързани с доказване на необходимостта от първично 
утаяване, Община Габрово предприе съгласувателни процедури с МЗ на ОПОС, като 
представи обосновка за необходимостта от първичен утаител, подкрепена с протоколи 
с пикови данни за мътност на суровата вода, постъпваща от язовира. Обосновката е 
приета от МЗ на ОПОС и на 15 декември 2010 г. е открита процедурата за възлагане на 
обществената поръчка.  

5. На 13 август 2010 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
за „Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с 
договорните условия на ФИДИК жълта и червена книга в рамките на проект № 58111-
77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”, ОП „Околна среда 2007 
– 2013 г.”. С Решение № 67/08.12.2010 на Кмета на Община Габрово за класиране на 
участниците е избран изпълнител на обществената поръчка. В Община Габрово са 
постъпили копия от две жалби от участници в процедурата по реда на чл. 120 от ЗОП 
до КЗК срещу Решение № 67/08.12.2010 на Кмета на Община Габрово. Съгласно чл. 
121 от ЗОП, Община Габрово е изпратила до КЗК становища по постъпилите жалби с 
искане за предварително изпълнение. Комисия за защита на конкуренцията е 
уведомила Община Габрово, че с Определения № 1651 и № 1652/29.12.2010 г. се 
допуска поисканото от Община Габрово предварително изпълнение на решението за 
избор на изпълнител.   

6. Подготовка, съгласуване и представяне от страна на бенефициента на 
обосновка и финален анализ на промяна на първоначално одобрената алтернатива за 
реконструкция на ПСОВ Габрово – от аеробна стабилизация на утайките към 
използване на метан танкове. В прединвестиционното проучване, първоначално 
подготвено по Програма ИСПА и впоследствие изцяло ревизирано с помощта на 
инициативата ДЖАСПЪРС, са разгледани две алтернативи - технологични схеми, а 
именно: Алтернатива 1 - реконструкция на водната линия и третиране на утайките в 
метантанкове с оползотворяване на биогаза, и Алтернатива 2 - реконструкция на 
водната линия и третиране на утайките с аеробна стабилизация. Консултантите 
преценяват, че от двете алтернативи следва да се предпочете именно тази с аеробна 
стабилизация на утайките. При този процес се изисква отделно съоръжение - аеробен 
стабилизатор с подаване на кислород, генериращо съответните разход за енергия, за 
разлика от отхвърлената алтернатива с метан танкове, където се добива биогаз като 
източник за произвеждане на ел. енергия. Не са известни мотивите на консултантите, 
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предложили алтернативата аеробна стабилизация, при положение, че преимуществата 
на процеса с обработка на утайките в метантанкове и оползотворяване на биогаза са 
добре известни, предвид съществуващите в конкретния случай съоръжения в добро 
конструктивно състояние. През 2008 г., в рамките на мярка по техническа помощ по 
програма ИСПА, от МОСВ бе възложен консултантски договор на Обединение 
ВОДЕКО-Габрово, чието задание бе да подготви инвестиционни проекти и 
документации за участие в обществени поръчки за ПСОВ и ВиК мрежата, включени в 
обхвата на проекта. Консултантът по договора за техническата помощ предложи като 
по - удачна алтернативата за реконструкция с третиране на утайките в метантанкове с 
оползотворяване на биогаза. Паралелно консултанти по друга мярка техническа помощ 
по програма ИСПА, подготвящи Мастер план на гр. Габрово, също предлагат промяна 
в технологията за третиране на утайките. Тъй като проектното предложение вече бе 
внесено за одобрение от МОСВ, бе разработен пред-идеен проект за ПСОВ с 
алтернатива аеробна стабилизация. В резултат на инициирано от Община Габрово 
предложение за промяна на алтернативата за реконструкция, УО на ОПОС инициира 
допълнителен експертен анализ на предложението, в който се съдържа становище, че 
алтернатива 2, така, както е описана в ПИП, следва да се отхвърли като технологично 
неподходяща.       
 

График за изпълнение  

Дейности 
 

Начална дата Дата на 
завършване 

1. Подготвителни дейности, необходими за 
изпълнение на проекта: 

Март 2008 г. текущо 

1.1. Подготовка на технически спецификации 
за техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти и тръжна 
документация по ЗОП 

Март 2008 г. Март 2008 г. 

1.2. Подготовка на тръжно досие за 
обществена поръчка за реконструкция на 
ПСПВ 

Юни 2008 г. Март 2009 г. 

1.3. Окомплектоване на проекта Май 2008 г. Май 2008 г. 

1.4. Външни услуги текущо текущо 

1.5. Съгласуване на проекти и разрешителни текущо текущо 

2. Дейности по инвестиционната програма, 
включваща: реконструкция на ПСПВ, ремонт 
на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова, 
рехабилитация и подобряване на 
водоснабдителната система, разширяване на 
канализационна мрежа, рехабилитация на 
канализационна мрежа, реконструкция на 
ПСОВ, експлоатационно оборудване за 
ПСОВ, групирани както следва: 

Септември 2011 
г. 

Април 2014 г. 

2.1.Реконструкция ПСПВ (и проектиране) Октомври 2011 
г. 

Април 2014 г. 

2.2.Рехабилитация на водоснабдителна и 
рехабилитация и разширяване на 

Октомври 2011 
г. 

Април 2014 г. 
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канализационна мрежа 1/3 

2.3.Рехабилитация на 
водоснабдителната/канализационна мрежа 
2/3 

Март 2012 г. Март 2014 г. 

2.4.Рехабилитация на 
водоснабдителната/канализационна мрежа 
3/3 

Март 2012 г. Март 2014 г. 

2.5.Авторски надзор на СМР на линейна част - 
ВиК мрежа 

Октомври 2011 
г. 

Април 2014 г. 

2.6.Реконструкция на ПСОВ Септември 2011 
г. 

Март 2014 г. 

3. Организационни и управленски дейности Октомври 2010 
г. 

Юли 2015 г. 

3.1. Подкрепа за ЗИП Август 2011 г. Юли 2015 г. 

3.2. Технически контрол при проектирането и 
строителен надзор на договори с 
договорните условия на ФИДИК Жълта и 
Червена Книга - Интегриран проект за 
водния цикъл на гр. Габрово 

Март 2011 г. Юни 2015 г. 

3.3. Мерки за публичност и информация Октомври 2010 
г. 

Юли 2015 г. 

3.4. Одит на проекта Юли 2011 г. Юли 2015 г. 

 
 
Финансови параметри 
 

Източници за финансиране на проекта (в лева) 

Обща стойност 
на инвестицията 

Принос на 
Общността 
(Кохезионен 
фонд) 

Национално 
съфинансиране 
(държавен 
бюджет) 

Съфинансиране 
от бенефициент 
– община 
Габрово 

Осигуряване на 
съфинансирането 
от бенефициента с 
външен заем от 
ЕИБ 

123 106 289 93 634 643,5 23 402 505,56 6 069 140 6 069 140 

100% 76% 19% 5% 5% 

 

 2. “Интегрираната система за управление на отпадъците на гр. София” 

На 16 декември 2009 г. бе отправена покана към Столична община за представяне на 
проектно предложение за изграждане на инфраструктура за управлението на битовите 
отпадъци в столицата. Индикативният бюджет, заложен по ОПОС за дейността, е 
256 265 129,21 лв. На 27 февруари 2010 г. Столична община внесе проекта си, като 
общата стойност на проекта е 359 435 408 лв. Останалите над 103 млн. лв. ще се 
осигурят от Столична община със заем от Европейската инвестиционна банка. 

След извършване на оценката от страна на МЗ на ОПОС на 21 април 2010 г. проектът е 
изпратен на Европейската комисия чрез системата SFC. Предстои решение на ЕК по 
отношение на първа фаза на проекта на Столична община. 
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За изграждането на интегрираната система за управление на отпадъците на Столична 
община, допустими за финансиране дейности са проектиране и строителство на 
инсталация за механично и биологично третиране на отпадъци, на депо за неопасни 
отпадъци и инсталация за компостиране, както и на довеждащата техническа 
инфраструктура, необходима за експлоатация на съоръженията, включени в системата. 
Очаква се проектът да доведе до намаляване на количествата депонирани отпадъци с 
60%. 

Поради значимостта на проекта, той е включен като приоритетен в новата Национална 
програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 - 2013 г. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

Виж т. 3.4. Приоритетна ос 4 “Техническа помощ”.  
 

7. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 Информация в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1828/2006, 
включително постижения, примери и посочване на значими събития. 
 
Финансирането на дейностите по информиране и публичност заложени в 
Комуникационния план на ОПОС се осъществява преимуществено по проекти, 
финансирани по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ" на ОПОС.  

Реализирането на Комуникационния план на Оперативна програма „Околна среда" 
през 2010 година бе насочено главно към популяризиране на целите, обхвата и 
резултатите от изпълнението на програмата, гарантирайки откритост и прозрачност. 
Целта на дейностите по информиране и публичност бе да мотивира все по-голям кръг 
потенциални бенефициенти и бенефициенти активно да се запознават, разработват и 
изпълняват проекти. 

През 2010 г. дейностите за информация и публичност бяха насочени 
приоритетно към популяризиране на процедурите в сектор „Води”, във връзка с 
възприетия нов подход за финансиране на проекти по ОПОС и обявените процедури в 
сектора.  
 

МЕДИЙНО ПОКРИТИЕ 

С оглед постигане на синхрон между обявените процедури по ОПОС в сектор 
„Води” и предвид факта, че телевизията остава най-достъпният и предпочитан 
комуникационен канал за широката аудитория, УО на ОПОС стартира телевизионна 
кампания за популяризиране на оперативната програма с акцент върху Приоритетна ос 
1. За целта беше изработен рекламен телевизионен клип с продължителност 30 сек. и 
кратка верския от 15 сек., чрез който визуално беше представена на аудиторията една 
от специфичните цели на програмата, а именно „Опазване и подобряване състоянието 
на водите”. Основното послание бе обвързано с информацията, че ОПОС инвестира във 
ВиК сектора, включително и в пречиствателни станции, като по този начин се опазват 
водите, а от там природата и човешкото здраве.  

 Чрез изработването и излъчването на клипа се целеше постигане три основни 
цели:  

- популяризиране на ОПОС и по конкретно Приоритетна ос 1 

-  популяризиране ролята на ЕС и на инвестициите чрез Кохезионния фонд;  
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- привличане на общественото внимание към темата за опазване чистотата 
на водите като безценен природен ресурс. 

  Видеоклипът се излъчи в ефира на трите национални телевизии BTV, Нова ТВ и 
БНТ1 от средата на месец октомври до средата на месец декември 2010 г. Като броят на 
излъчванията по различните канали, планирани и постигнати рейтинг точки според 
пийпълметричните данни, предоставени от телевизиите са следните: 

•  За BTV 
- Планирани рейтинг точки – 306  

- Постигнати рейтинг точки за целевата група в % – 384,4 

- Брой излъчвания – 60  

• За Nova TV 
- Постигнати рейтинг точки за целевата група в % – 155,2 

- Брой излъчвания – 84  

• За БНТ 1 
- Планирани рейтинг точки – 290,2 

- Постигнати рейтинг точки за целевата група в % – 290,2 

- Брой излъчвания – 110 

 За излъчванията по седмици, данните посочват, че целевата група, към която е 
насочен клипът са лица между 25-54 години, което означава 3 118 190 човека от 
населението в България. От тях поне веднъж са видели клипа 88.62 %, което е 2 746 640 
човека. 4 пъти са видели клипа 71.07% от целевата групата, т.е. 2 202 790 човека. Като 
заключение може да се каже, че за периода на цялата кампания октомври – декември 
2010 г. клипът е гледан 37 421 220 пъти от хора на възраст 25-54 години. 

През месец септември 2010 г. стартира 20-минутна рубрика по „Дарик радио”, 
която ще продължи до края на 2011 г. Рубриките се реализират всеки петък от 11.30 ч. 
до 12.00 ч., като целта им е да представят актуални към седмицата теми, свързани с 
оперативната програма. Към края на месец декември 2010 г. бяха излъчени 15 
предавания. Постоянните рубрики, които се излъчваха ежеседмично, не само 
популяризираха оперативната програма, осигурявайки условия за прозрачност при 
изпълнението й, но и предоставиха навременна и изчерпателна информация за 
кандидатстването, сроковете по новообявените процедури. С голям интерес се 
посрещна и отразяването на проекти, откриването на обекти, добри практики, 
реализирани в различни места на страната. Според изследване на социологическата 
агенция „Алфа рисърч” от 28 януари 2011 г., Дарик радио е на второ място по 
слушаемост в България със 17% аудитория.  

 
ПЕЧАТНИ МЕДИИ 

Освен в електронните медии, засили се присъствието на теми, свързани с ОПОС 
и в печатните медии. Медиите са основен комуникационен канал за достигане на 
целевите групи. Активната работа и сътрудничеството с представителите на средствата 
за масово осведомяване е сред приоритетите на УО на ОПОС. В процеса на работа е 
оказвано активно съдействие на представителите на средствата за масово осведомяване, 
които са изявили интерес да разработват материали, свързани с ОПОС. УО на ОПОС 
регулярно подготвя отговори на въпроси, постъпили от печатни и електронни медии, 
свързани с текущи процедури и с изпълнението на ОПОС. В резултат на изготвените 
отговори на въпроси, проведените публични събития и публикуваните прессъобщения, 
както на интернет страницата на ОПОС, така и на МОСВ са регистрирани над 1000 
публикации и 7 интервюта в печатните и електронни медии.  
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Всички новини, свързани с ОПОС, се публикуват на специализираната интернет-
страница на ОПОС, както и голяма част от тях са публикувани и на сайта на МОСВ 
www.moew.government.bg и на официалния портал за обща информация за 
Структурните фондове www.eufunds.bg. 

ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 

През месец март 2010 г. УО на ОПОС инициира изработването на рекламно-
информационна брошура, в която по кратък и разбираем начин е представен новият 
механизъм в сектор „Води” и информация за предстоящите процедури в сектор „води”. 
Брошурата беше отпечатана в тираж 2 000 бр. и разпространена както по време на 
изложението „Вода–София 2010 г.”, така и по време на различни събития организирани 
от УО на ОПОС.  
 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПОС 

 През 2010 г. продължи актуализирането на съдържанието на страницата на 
ОПОС и , като следва да се отбележи, че страницата на ОПОС в глобалната мрежа е 
достъпна на два адреса: www.ope.government.bg и www.moew.government.bg. 
Ефективното използване на тези страници, както и на единния информационен 
портал, посветен на структурните фондове - www.eufunds.bg, подпомагат бързото и 
навременно разпространение на информацията. 

Основното съдържание на сайтa включва обща информация, актуални новини 
и събития, обяви за проектни предложения, информация за одобрени и неодобрени 
проекти, полезни документи за бенефициентите, секция с въпроси и отговори, 
обществени поръчки, бенефициенти, полезни връзки, речник, контакти на УО и МЗ 
и др. С цел получаване на коментари от потенциалните бенефициенти, периодично се 
публикуват проекти на предстоящите обяви.  

През 2010г. на страницата на ОПОС бяха публикувани 7 обяви за текущи 
процедури по ОПОС. 

През 2010 г. е създадена една нова секция „Оценка на програмата”. Интернет 
страницата на ОПОС вече има 14 секции.  

Към съществуващите 512 страници на интернет страницата през 2010г. са 
разработени и добавени още 173 страници, включващи и тези на английската версия. 

За периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010г. са регистрирани 37 601 уникални 
посещения, спрямо 33 870 за 2009г., което представлява увеличение с 11,02%.  

През 2010г. са регистрирани повече от 133 000 посещения, което представлява 
увеличение с 6,71% в сравнение с 2009г. (около 125 000 посещения).  

Най-посещавани рубрики на интернет страницата са: новини, актуални обяви и  
документи. 

Съгласно изискванията на Регламент 1828/2006 на интернет страницата на ОПОС  
се поддържа актуален списък с бенефициентите по програмата. 
 

ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ 

 С цел по-широко привличане на медийното внимание през 2010 г. бяха 
организирани и проведени пресконференции за журналисти, при които фокусът 
беше върху подписването на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: 
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- На 23 февруари 2010 г. се проведе пресконференция по случай подписване на 
втория голям инфраструктурен проект по оперативна програма "Околна среда" за 
„Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. Проектът е на обща 
стойност над 123.5 млн. лв.  

- На 23 ноември 2010 г. се проведе пресконференция по случай подписването на 
първият договор по ОПОС за изграждане на регионална система за управление 
на отпадъците. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 
по проекта за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в 
регионите Ботевград, Правец и Етрополе. Проектът е на стойност близо 14,5 
милиона лева.  

В периода 13-16 април 2010 г. Управляващият орган на ОПОС участва в 
изложението „Вода-София 2010”, където представи възможностите за кандидатстване 
по програмата пред потенциалните бенефициенти и изпълнители на проекти в сектора. 
По време на изложението бяха разпространени информационна брошура за 
приоритетна ос 1 на ОПОС и „нон-стоп картички” и плакати. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляващият орган инициира провеждането на национална кампания 
„Виртуална вода” за популяризиране на ОПОС. Кампанията стартира на 15 април 
2010г., продължи 4 седмици и обхвана градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, 
Велико Търново, Стара Загора и Банско. За целта беше използвана 
разпространителната и рекламна мрежа на прогресивния проект „Fame Cards” (нон-
стоп картички). Нон-стоп картичките бяха отпечатани с 8 визии, в тираж 15 000 броя, а 
електронните картички можеха да бъдат видени и изпращани чрез сайта www.fame.bg. 
Основното предназначение на тези картички беше да насърчи хората да преосмислят 
своите модели на потребление, като покаже колко прясна вода се използва за 
производство на избрани продукти (напр. един пакет хартия А4, една памучна тениска 
и др.). Добилите популярност картички, носители на рекламни послания, се радваха на 
голям интерес. Изработените рекламно-информационни картички бяха разпространени 
и по време на изложението “Вода София 2010”. 

 С цел качественно и задълбочено информиране на медиите и предоставяне на 
възможност за прозрачен и отворен диалог с представители на МОСВ и УО на ОПОС в 
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периода 24-25 април 2010 г. се проведе работна среща с представители на средствата за 
масово осведомяване, в ролята им на ключови комуникатори и партньори в процеса на 
информиране на бенефициентите, различни заинтересовани страни и широката 
общественост. Срещата беше на тема  “Оперативна програма „Околна среда”- основен 
инструмент за изпълнение на политиките за управление на околната среда”. По време 
на тази среща, представителите на медиите получиха от “първа ръка” информация за 
напредъка по приоритетите на оперативната програма в трите сектора „води”, 
„отпадъци” и „биоразнообразие”. На семинара присъстваха представители на 18 
национални медии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В изпълнение на ангажимента, заложен в Регламент 1828/2006, за провеждане на 
голямо информационно събитие и за да представи напредъка по ОПОС пред широката 
общественост, УО на ОПОС активно участва в Информационната кампания за 
популяризиране на оперативните програми в България и осигуряване на прозрачност 
при управлението на фондовете на ЕС, която се провежда от Централния 
информационен офис в администрацията на Министерския съвет. В рамките на 
кампанията се проведоха информационни срещи в градовете Ловеч, Видин, 
Благоевград, Добрич, Стара Загора и Хасково с цел предоставяне на информация по 
възникнали въпроси и предстоящи процедури по оперативните програми. УО на ОПОС 
съдейства и за осигуряването на информация във връзка с предвидените в кампанията 
публикации и излъчване на информационни материали в национални и регионални 
медии, които ще популяризират както успешно реализирани проекти по оперативните 
програми, така и възможностите за кандидатстване в момента. 

 В периода 5-12 декември 2010 г., Агенция Алфа Рисърч проведе 
социологическо изследване за резултатите от кампанията и за запознатостта и 
обществените нагласи към процеса на усвояване на еврофондовете. Изследването 
обхвана пълнолетното население на страната над 18 г. Данните от изследването 
показаха, че най-голям процент от анкетираните (51%) са запознати с ОП „Околна 
среда 2007-2013г.”, следвана от ОП „Регионално развитие” и ОП „Развитие на 
човешките ресурси”. Като по-запознати с оперативните програми като цяло се 
възприемат социални групи, които се занимават пряко с еврофондовете – 
бенефициенти или представители на администрациите, които управляват оперативните 
програми. Анализът на данните показва, че запознатостта с оперативните програми се 
влияе от редица фактори, напр. обща заинтересованост от темата, реализирани 
информационни кампании и др. Най-силно въздействие обаче оказват реализацията на 
проектите. Колкото по-видими са реализираните проекти, толкова по-висока е 
информираността на гражданите. В този смисъл построените пречиствателни станции, 
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ВиК мрежи или депа за отпадъци влияят в най-голяма степен за разпознаваемостта на 
програмата.  Ето защо оперативните програми, свързани с реализирането на 
инфраструктурни проекти са по-познати за широката общественост.   

 

За популяризирането на оперативната програма от значение са и участията в събития, 
конференции, различни срещи и форуми, като: 

• Германо-Българска конференция „Техники за опазване на околната среда”, 
10.11.2010 г. По време на конференцията беше представена тема за Усвояване на 
евросредствата за околна среда през 2010 г., и по-специално за възможностите по 
ОПОС за финансиране на проекти в сектор „околна среда”; 

• Семинар с експерти по връзки с обществеността на структурите на МОСВ – 
РИОСВ, БД, ИАОС за отбелязване на предстоящите международни дати свързани с 
опазването на  околната среда, 14-16 април 2010 г. По време на семинара беше 
представена приоритетна ос 3 на ОПОС „Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие”; 

• Първата годишна конференция „Инфраструктура и услуги в управление на 
отпадъците”, 24.06.2011 г. По време на конференцията беше представено актуалното 
състояние и методологията за финансиране на проектите в сектор „отпадъци”, 
Механизмът за управление на сектора и натрупания опит. Форумът акцентира върху 
правната рамка, финансирането, управлението и рециклирането на отпадъците и 
изграждането на пречиствателни станции. Събитието срещна заинтересованите страни 
в областта на управление на отпадъците и ВиК сектора и в него взеха участие 
представители на НСОРБ, експерти от ВиК компании и специалисти по управление на 
отпадъците.   

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията 
Управляващият орган издигна Европейския флаг пред сградата в продължение на една 
седмица от 9 май 2010 г. 

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ И ОБУЧЕНИЯ 
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 В периода 1-16 декември 2010 г. се проведе разяснителна кампания по 
приоритетна ос 3 на ОПОС, предназначена за потенциални бенефициенти по процедура 
"Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република 
България" и процедура "Разработване на планове за управление на защитени зони за 
опазване на дивите птици, които не се припокриват със защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна". Информационните дни се 
проведоха в градовете Враца, Велико Търново, Шумен, Стара Загора, Пловдив и 
София. Участие взеха представители на всички потенциални кандидати по 
процедурите: Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на 
национални и природни паркове, Регионалните дирекции по горите, общини, 
неправителствени организации, както и представители на медиите. 

 Всеки информационен ден започна с представяне на процедурите, изискванията 
за подготовка на проектни предложения, попълване на формуляра за кандидатстване, 
изготвяне бюджета на проекта, след което участниците имаха възможност да зададат 
своите въпроси към експертите от УО на ОПОС. В края на информационния ден, 
участниците изразиха удовлетворение от поддържания непрекъснат контакт и 
получаваната подкрепа от страна на Управляващия орган във връзка с подготовката и 
реализирането на проекти по програмата. Отговорите на въпроси, постъпили по време 
на информационните дни и по електронна поща бяха обработени и публикувани на 
интернет страницата на ОП „Околна среда”. На информационните дни присъстваха 
общо около 100 участници.  
 

 

На 8 ноември 2010 г. УО проведе информационно събитие в сградата на МОСВ 
по случай тригодишнината от официалния старт на ОПОС. На този ден вратите на 
МОСВ и УО бяха отворени за всички заинтересовани лица и бенефициенти на 
програмата, които  получиха отговори на своите въпроси от представители на УО и МЗ. 
Управляващият орган организира кетъринг за своите гости със специално подготвени 
петифури с цветовете на логото на ОПОС.  
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През 2010 г. УО на ОПОС организира два цикъла от обучения. Първият се 
проведе през месец март в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Монтана, 
Пловдив и Ямбол. Този цикъл беше предназначен за бенефициенти на ОПОС със 
сключени договори. Вторият цикъл се проведе през месец септември в София, като той 
беше предназначен за потенциални бенефициенти на ОПОС по новообявените 
процедури в сектор „води”. На обученията присъстваха над 250 представители от над 
100 общини.  

 

 

 

 

 

 

След приключване на обученията УО на ОПОС извърши оценка на полезността от 
обученията. На бенефициентите беше раздаден въпросник за оценка на полезността и 
удовлетвореността, като над 90% от участниците дадоха отлична оценка на 
проведените обучения и разискваните теми.  Резултатите от оценката са следните: 

� Цикъл от обучения за бенефициенти със сключени договори 
Семинарите се проведоха в рамките на две седмици в периода 15-26 март в градовете 
Благоевград, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив и Ямбол. Обученията бяха 
организирани в три модула:  

� представяне на предприетите корективни мерки във връзка с отправените от 
Европейската комисия критики по отношение подбора на качествени, 
ефективни и стратегически целесъобразни проекти и изискванията към 
проектните предложения, които се подготвят за финансиране по програмата;  

� практическо обучение за изготвяне на справките и докладите за отчитане 
напредъка по проектите;  

� представяне на най-често срещаните проблеми и трудности при обявяване и 
провеждане на обществени поръчки.  

В обученията взеха участие над 250 представители от 100 общини, което 
представлява  почти 2/3 от бенефициентите в секторите „води” и „отпадъци”. Най-
често задаваните въпроси бяха свързани с резултатите от проведения преглед на 
договорите по приоритетна ос 1, както и със сроковете по съгласуване на 
документациите за провеждане на обществени поръчки. Експертите посочват, че най-
полезни са били възможността за обмяна на полезен опит, усвояването на успешни 
практики и разрешаването на конкретни казуси от практическо естество. 

По-долу са отразени някои от графичните резултати от проучването.  

1. Спомогна ли обучението за усвояване на практически опит и умения?  
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Спомогна ли обучението за усвояване на практически опит и умения

61,30%

32,40%

6,30% 0,00%

ДА

ПО-СКОРО ДА

ПО-СКОРО НЕ

НЕ

 

2. Успяхте ли да обмените опит по време на обучението? 

              

Успяхте ли да обмените опит по време на обучението

70,28%

23,42%

4,50% 1,80%

ДА

ПО-СКОРО ДА

ПО-СКОРО НЕ

НЕ

 
3.3.3.3. Успяхте ли да придобиете експертни знания и умения във връзка с докладването Успяхте ли да придобиете експертни знания и умения във връзка с докладването Успяхте ли да придобиете експертни знания и умения във връзка с докладването Успяхте ли да придобиете експертни знания и умения във връзка с докладването 

на напредъка по проекта?на напредъка по проекта?на напредъка по проекта?на напредъка по проекта?    

              

Успяхте ли да получите актуално представяне на новите подходи в секторите 
"води" и "отпадъци" по ОПОС

48,65%

46,85%

4,50% 0,00%

ДА

ПО-СКОРО ДА

ПО-СКОРО НЕ

НЕ

 
 

4. Защо бихте участвали отново в подобно обучение? 
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Защо бихте участвали в подобно обучение?

ДА (%) 73,87 65,77 71,17 45,95 73,87

НЕ (%) 26,13 34,23 28,83 54,05 26,13

Обмяна на професионален 
опит

Осъществяване на полезни 
контакти

Проследяване на промените 
по ОПОС и свързаните с това 

действия

Усвояване на нови успешни 
практики

Разрешаване на конкретни 
казуси от практическо 

естество

 
 

� Цикъл от обучения за потенциални бенефициенти по процедурите в сектор 
„ води” на ОПОС; 

Обучението беше предназначено за разясняване на процедури 
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 екв. ж.” и 
BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 
000 е.ж.” 
 Обучението беше проведено в периода 27.09 – 06.10. 2010г. Експерти от 
Управляващия орган представиха основните моменти при подготовката на проекти по 
двете процедури. Беше предвидено време за въпроси и отговори и за разглеждане на 
конкретни казуси по попълване на апликационните форми, приложенията към тях и 
относно изготвянето на финансов и икономически анализ.  
 Най-често задаваните въпроси по време на обученията бяха свързани с 
определянето на размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта, както и с 
организиране провеждането на обществени поръчки. Бяха повдигнати много въпроси и 
по отношение на времевите графици за провеждането на одит, както и как следва да 
приключи етапът на подготовка на инвестиционния проект по процедура № 19. 
Отговорите на най-често задаваните въпроси бяха публикувани на интернет страницата 
на ОПОС в секция Въпроси и отговори. По време на този цикъл беше представена 
процедура „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република 
България” предназначена за регионалните структури на МОСВ в качеството им на 
бенефициенти по програмата. Обученията завършиха с теми и дискусии, свързани с 
изискванията и особеностите при подаване на документация за финансиране чрез 
ОПОС във връзка с процедурите по Оценка на въздействие по околна среда и 
Екологична оценка. На бенефициентите беше раздаден въпросник за оценка на 
полезността и удовлетвореността, като над 90% от участниците дадоха отлична оценка 
на проведените обучения и разискваните теми. Експертите посочват, че най-полезни са 
били възможността за обмяна на полезен опит, усвояването на успешни практики и 
разрешаването на конкретни казуси от практическо естество. 
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По-долу са отразени някои от графичните резултати от проучването.  
 
5. Успяхте ли да получите актуално представяне на процедурата?  

         

Успяхте ли да получите актуално представяне на процедурата?

81,40%

18,60% 0,00%0,00%

ДА

ПО-СКОРО ДА

ПО-СКОРО НЕ

НЕ

 
 
 

6. Способстваха ли презентациите за успешното възприемане на представените 
въпроси?  

           

Способстваха ли презентациите за успешното възприемане на представените 
въпроси

67,44%

32,56%

0,00%0,00%

ДА

ПО-СКОРО ДА

ПО-СКОРО НЕ

НЕ

 
 
7. Успяхте ли да придобиете експертни знания и умения във връзка с 

подготовката на проекти по двете процедури? 
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Успяхте ли да придобиете експертни знания и умения във връзка с 
подготовката на проекти по процедурите

32,56%

67,44%

0,00%0,00%

ДА

ПО-СКОРО ДА

ПО-СКОРО НЕ

НЕ

 
 
8. Успяхте ли да обмените опит по време на проведеното обучение 

           

Успяхте ли да обмените опит по време на проведеното обучение

93,02%

6,98% 0,00%0,00%

ДА

ПО-СКОРО ДА

ПО-СКОРО НЕ

НЕ

 
 
9. Защо бихте участвали отново в подобно обучение? 

0,00%
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Защо бихте участвали отново в подобно обучение

ДА (%) 90,70% 69,77% 83,72% 48,84% 72,09%

НЕ (%) 9,30% 30,23% 16,28% 51,16% 27,91%

Обмяна на 
професионален опит

Осъществяване на 
полезни контакти

Проследяване на 
промените по ОПОС и 
свързаните с това 

Усвояване на нови 
успешни практики

Разрешаване на 
конкретни казуси от 

практическо 
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ИЗРАБОТЕНИ И РАЗПРОСТРАНЕНИ ПЕЧАТНИ И ПРОМОЦИОНАЛНИ 
МАТЕРИАЛИ 

Управляващият орган на ОПОС възложи изработването и разпространи следните 
материали с финансовата подкрепа на ЕФРР чрез оперативна програма Околна среда:  

▪ папки – с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, НСРР, тираж – 1900 броя;  
▪ ноутпад - с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, НСРР, тираж – 1900 броя;  
▪ химикали – с отпечатана интернет страницата на ОПОС, тираж – 1900 броя;  
▪ информационна брошура за сектор „води” на ОПОС - формат А5, 8 страници, с 
тираж - 2 000 бр.;  

▪ рекламно пано с размер 2.88 на 3 метра с дизайн съответстващ на ОПОС.  
▪ картички тип „Fame Cards” с 8 визии за целите на ОПОС с размери 10.5 см. х 

15.5 см. в тираж 80 000 бр. 
▪ постери тип „Fame Cards” за целите на ОПОС с размер А4 в тираж 240 бр.; 
▪ картички тип „NonStop Cards” за целите на ОПОС с размери 6.5 см. х 9 см. с 
тираж 30 000 бр.; 

▪ Публикуване на 8 електронни картички за целите на ОПОС на електронната 
страница www.fame.bg. 

 Мостри от изработените рекламно-информационни материали се съхраняват в 
отдел „ППИП” на дирекция „КПОС” в МОСВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСВОЕНИ СРЕДСТВА  

 Изплатените средства за изпълнение на мерките за информация и публичност през 
2010 г. са в размер на 433 584, 46 евро, от които от Европейския фонд за регионално 
развитие - 368 546, 79 евро, а национално съфинансиране – 65 037, 67 евро, разпределени 
по проекти както следва: 

▪ Проект №ТА-2008-KPOS-PPIP-25 „Извършване на устни и писмени преводи, 
включително симултанни и консекутивни преводи за нуждите на Оперативна 
програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” – 10 314, 39 евро. 

▪ Проект №ТА-2009-KPOS-PPIP-33 "Организиране на обучения за бенефициенти 
по Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г." – 117 873,02 евро. 

▪ Проект №ТА-2009-KPOS-PPIP-38 „Избор на консултант по връзки с 
обществеността, интегрирани маркетингови комуникации, реклама и изграждане 
на брандинг стратегии и подготовка, изпълнение и мониторинг на голямо 
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публично събитие за представяне изпълнението на ОПОС за 2009 г.” – 14 120, 86 
евро. 

▪ Проект №ТА-2010-KPOS-PPIP-46 „Изпълнение на дейности за информираност 
на целевите групи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” – 
50 094,91 евро. 

▪ Проект №ТА-2010-KPOS-PPIP-61 „Голямо годишно събитие за 2010 г. и 
популяризиране на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.” в 
електроните медии” – 241 181,28 евро. 

 
 

ПАРТНЬОРСТВО   

Принципът на партньорство е фундаментален за прилагане на европейската 
Кохезионна политика. Това се изразява в тясното сътрудничество по време на 
различните етапи на усвояването на структурните фондове и Кохезионния фонд в 
България между Европейската Комисия, държавни институции, в това число на 
национално, регионално и местно равнище, социално-икономически партньори, 
неправителствени организации и др.  

В контекста на успешното реализиране на принципа за партньорство, имайки 
предвид факта, че общините са основните бенефициенти по ОПОС, УО и МЗ си 
сътрудничат активно и оказват непрекъсната подкрепа на общините както по 
отношение на подготовката, така и по отношение на изпълнението на проектите. С цел  
представянето на качествени проектни предложения за финансиране от ОПОС се 
провеждат ежеседмични консултации с потенциалните бенефициенти на програмата. 
Тези консултации и активния диалог с общините на всеки етап от подготовката на 
проекта се обуславят и от факта, че текущите процедури по ОПОС са на директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, т.е. липсва етапът на конкуриране 
между различните бенефициенти. Непрекъснатият диалог с бенефициентите на ОПОС 
е предпоставка за открита и прозрачна комуникация в оперативен порядък, което 
предполага подготовка на качествени проектни предложения. 

Партньорството на УО на ОПОС се изразява и с участието на представители на 
УО и на ръководството на МОСВ в различни форуми и конференции, където 
предоставената на членовете на съответните организации информация за ОПОС може 
да бъде разпространена от тях сред различни заинтересовани страни, бенефициенти и 
широката общественост. 

В тази връзка по време на общото събрание на Асоциацията на Дунавските 
общини (АДО Дунав) през месец април, заместник-министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева, представи проектите на Дунавските общини, които се 
финансират по ОПОС и запозна членовете и партньорите на Асоциацията с въведените 
мерки за опростяване на документацията и процедурите, с цел ускоряване на процеса на 
усвояване на средствата от европейските фондове. На този форум, тя сподели и факта, че 
в резултат на приложените промени общините вече усещат положителния ефект.  
 

Активен мултипликатор на информация за ОПОС, насочена към бенефициентите 
и широката общественост се явява Българската Асоциация по водите (БАВ), която е 
организация с нестопанска цел. Целта на това партньорство е активна съвместна работа 
за успешното развитие на водния сектор у нас. В резултат на ползотворното 
партньорство с (БАВ), УО на ОПОС беше поканено да участва в изложението „Вода-
София 2010” с промоционални материали за ОПОС и предоставяне на информация на 
потенциални бенефициенти и изпълнители на проекти, както и в конференцията 
съпровождаща изложението „Булаква 2010”. В рамките на специализираните издания на 
БАВ за водния сектор не веднъж са помествани статии за проекти финансирани по 
ОПОС. 
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Изключително активно продължава да бъде сътрудничеството с Националното 
сдружение на общините в Република България (НСОРБ). И през 2010 г. по време на 
седмата  годишна среща на местните власти, което е най-голямото събитие на НСОРБ за 
съответната година, заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева представи напредъка по ОПОС пред членовете на сдружението. И в рамките на 
този форум тя увери българските общини, бенефициенти по ОПОС, че Управляващият 
орган на програмата ще бъде в постоянен диалог с общините и ще продължи да работи 
за облекчаване и ускоряване на процедурите за подготовка на проектни предложения, 
както и тяхното последващо изпълнение.  

В резултат на успешното сътрудничество с “Дарик радио” в периода септември-
декември 2010 г. и подготовката на съвместна рубрика за популяризирането дейностите 
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” продукцията „Решения за по-
добър живот”, оказа положително влияние върху популяризирането на дейностите както 
на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” така и на другите национални 
приоритети в опазването на околната среда. В допълнение беше привлечен интереса на 
широката общественост относно обхвата, целите и резултатите от реализацията на 
ОПОС, като същевременно беше подчертан и финансовия принос на Европейския фонд 
за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

За популяризиране на поканата за провеждане на информационни дни в периода 
1-16 декември 2010 г., УО на ОПОС разпространи информацията по новосъздадения 
информационен портал за неправителствените организации в България 
(www.ngobg.info), по интернет страниците на информационните центрове Европа 
директно, както и на общия портал за информация за СКФ (www.eufunds.bg). Поканата 
беше отправена към потенциалните бенефициенти по процедура "Дейности за опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" и процедура 
"Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици, 
които не се припокриват със защитени зони за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна".  

Представители на УО на ОПОС участват редовно в ежегодните срещи на 
официалната мрежа на служителите по информация и публичност, наречена ИНФОРМ, 
създадена от Генерална дирекция “Регионална политика” на ЕК. Мрежата ИНФОРМ е 
създадена на базата на положителния опит и партньорство от работата на неофициалната 
мрежа на служителите по информация и публичност за Структурните фондове. Целта е 
бъдещо укрепване и улесняване на контактите между различните нива, занимаващи се с 
информация и публичност в областта на Кохезионната политика. Представителите на 
мрежата по време на срещите имат възможност да обменят идеи, успешни практики от 
извършвани дейности за информация и публичност по оперативните програми, както и 
да представят последни информационни продукти.  

На национално ниво също е създадена мрежа на служителите, отговорни за 
мерките за информация и публичност от оперативните програми в България. Мрежата се 
координира от Централния информационен офис към Министерския съвет и е създадена 
с цел членовете и да координират изпълняваните мерки по комуникационните планове 
на оперативните програми. Членовете на мрежата участват активно в годишните срещи 
на Европейските информационни мрежи в България, където представят актуална 
информация за ОПОС. 
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ОСНОВНИ РАЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН 
НА ОПОС (2007-2010 г.) 

Европейската нормативна база по отношение на прозрачността и публичността, 
касаещи помощта от Европейския съюз предвижда механизъм за измерване на 
ефективността на одобрените мерки. Регламент (ЕО) № 1828/2006 постановява 
задължението годишният доклад за изпълнението за 2010г. и окончателният доклад за 
изпълнението на всяка оперативна програма да включват информация, описваща 
резултатите от действията за информация и публичност по отношение на оперативните 
програми и ролята на Общността, с цел тези мерки да бъдат видими и осъзнати от 
обществото. 

В изпълнение на горното изискване, Управляващият орган на ОПОС извърши 
анализ на основните резултати от изпълнението на мерките, залегнали в 
Комуникационния план на оперативната програма. Анализът на дейностите за 
информация и публичност за началния тригодишен период от изпълнението на 
оперативната програма следва да послужи като основен инструмент за повишаване на 
ефективността на дейностите по информация и публичност за в бъдеще. 

1. Изпълнение на задължителните изисквания 

Информацията за изпълнението на задължителните изисквания по информация и 
публичност, съгласно член 7 от Регламент 1828/2006 на ЕК, е описана в следната 
таблица. 

 Изпълнение на задължителните изисквания 

Задължителни изисквания Изпълнение 
Едно голямо публично събитие, популяризиращо 
старта на оперативната програма 

Изискването е изпълнено на 5 
декември 2007г. 

Поне едно голямо публично събитие на година, 
както е заложено в комуникационния план, което 
да представя постиженията на оперативната 
програма, вкл. на големите проекти 

Изискването е изпълнено през 
2007г., 2008г., 2009г. и 2010г.  

Издигане знамето на Европейския съюз на 9 май 
за една седмица пред помещенията на УО 

Изискването е изпълнено през май 
2008г., май 2009г., май 2010г. 

Публикуване, електронно или в друг формат, на 
списъка с бенефициенти по програмата, 
наименованията на проектите и стойността на 
публичното финансиране 

Изискването е изпълнено. 
Информацията се публикува на 
сайта на ОПОС и на Единния 
информационен портал за СКФ в 
Р България. 

 
2. Изпълнение на целите на КП на ОПОС 
Общи цели на Комуникационния план за периода 2007-2013г. са: 

• Повишаване на осведомеността сред широката общественост за ОП “Околна 
среда 2007 – 2013г.” и за приноса на СКФ на ЕС в България; 

• Осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички 
идентифицирани целеви групи в рамките на Комуникационния план. 

Специфични цели на Комуникационния план са: 
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• Повишаване на осведомеността на широката общественост и съдействие за по-
голямо разбиране на обхвата, целите и резултатите на ОПОС и Структурните и 
Кохезионния фондове в България; 

• Осигуряване на запознатост на потенциалните бенефициенти за 
възможностите за получаване на финансиране от ОПОС, с цел да бъдат 
поощрени при подготовката на проектни предложения; 

• Запознаване на бенефициентите с техните отговорности при изпълнението на 
операции по ОПОС, включително и с техните отговорности свързани с 
осигуряване на информация и публичност.  

От официалния старт на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” до 
2010 г. УО на ОПОС проведе две социологически проучвания сред широката 
общественост и бенефициентите на ОПОС, с цел да се оцени: 

1.) степента на информираност на основните целеви групи по отношение на 
ОПОС и 

2.) напредъка в изпълнението на Комуникационния план на програмата. 

Общата цел на проучванията бе да се регистрира степента на информираност и 
нагласите на широката общественост и на бенефициентите и потенциалните 
бенефициенти спрямо ОПОС. По-конкретно, по отношение на широката общественост 
трябваше да се установят информационните потребности и най-предпочитаните 
информационни канали по отношение на структурните инструменти в България. Сред 
бенефициентите и потенциалните бенефициенти на ОПОС трябваше да се установи 
степента на информираност, нагласите и очакванията на целевата аудитория на ОПОС, 
да се анализират информационните нужди на бенефициентите на ОПОС във връзка с 
подготовката, управлението и отчитането на проекти, одобрени за финансиране, както и 
да се установят нуждите от обучение на бенефициентите на ОПОС.  

Първото проучване се осъществи в периода октомври-ноември 2008 г. То показа, 
че на експертно равнище информираността е значително по-висока в сравнение със 
запознатостта на широката общественост. 

Резултатите от второто проучване показаха, че средната оценка, която широката 
общественост сама дава на запознатостта си с програмата, е нарастнала. На въпроса "Как 
бихте оценили вашите познания относно ОП "Околна среда" през 2008 г. населението се 
е самооценило със слаб 2,24, докато през 2010 г. оценката е среден 3,47 (по скала от 2 до 
6). Предпочитаните от населението комуникационни канали са телевизията и 
вестниците. 

3,493,473,473,463,423,403,31

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

ОПРЧРОПТПОПОСОПРКБИОПРРОПТОПАК

8. Как бихте оценили вашата информираност относно следните 
оперативни програми (по скала от 2 до 6)?
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Бенефициентите на програмата са изключително добре запознати с програмата, по 
която работят. Най-осведомени са по приоритетна ос 1 на ОПОС. Експертите изразяват 
нужда от обучения по приоритетните оси, като най-слабо позната е приоритетна ос 3. 
Предпочитаните от експертите комуникационни канали са интернет страницата на 
ОПОС, на МОСВ и семинарите. Най-предпочитаните канали за комуникация с 
дирекциите, отговорни за управлението на ОПОС, са работните срещи на място и 
електронната поща. 

Основните изводи са, че УО изпълнява успешно задачите, заложени в КП за 
повишаване осведомеността на бенефициентите. Прилагането на КП на ОПОС е 
повишило интереса и познанията на населението за програмата. 

Данните от проучването показват, че е постигната висока степен на изпълнение 
общите и специфични цели на КП на ОПОС. Подобрена е информираността за СКФ като 
цяло и за ОП „Околна среда”, в частност. 

 

Резултати и основни изводи  
Широката общественост е по-скоро критична към работата на местната власт по 

отношение създаването и поддръжката на специфичен вид инфраструктура – 
канализация и съоръжения за пречистване на питейните води, депа за отпадъците и 
съоръжения за разделното им събиране и рециклиране. Данните сочат, че е необходимо 
държавните и общински институции да започнат да реализират повече инфраструктурни 
проекти, за които може да се очаква високо стартово одобрение и подкрепа от страна на 
населението.  

За експертите, както и за широката общественост темата „оперативни програми” е 
сравнително добре позната. Оценката на информираността обаче свидетелства, че е 
необходимо по-детайлно популяризиране както сред широката общественост, така и сред 
работещите по европейски проекти експерти.  
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5. Как бихте оценили вашата информираност по отношение на:

2 - изобщо не съм информиран 3 - средно информиран 4 - добре информиран

5 - много добре информиран 6 - напълно информиран 

Ср.оценка: 5,24

Ср.оценка: 5,10

Ср.оценка: 4,43

Ср.оценка: 4,38

Ср.оценка: 4,29

Ср.оценка: 3,67

Ср. оценка: 3,51

 
Средните оценки се формират на база посочилите, че са чували за съответната програма 
 

Бенефициентите на ОПОС, и по-специално експертните служители са изключително 
добре запознати с програмата, по която работят – самооценяват знанията си със средна 
оценка от мн. добър 5,24. Най-силната сфера за бенефициентите е Приоритетна ос 1 – 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. Въпреки 
високата си обща информираност по ОПОС, преобладаващата част от бенефициентите 



 74 

признават, че се нуждаят от допълнително обучение поне по една от трите приоритетни 
оси и най-често това е ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие”.  

За населението на страната телевизията се явява основният информационен канал, 
от който искат да черпят знания за ОПОС. Вторият предпочитан източник са вестниците. 
Експертите желаят да се информират от официалните източници на програмата – 
интернет страницата на ОПОС и сайта на МОСВ. Бенефициентите използват средно 5 
комуникационни канала, за да се информират за ОПОС и при това ползват различните 
медии изключително интензивно – в повечето случаи ежеседмично. 

 

 
 
Директната комуникация със структурите в МОСВ, които отговарят за 

изпълнението на програмата също се явява много важен източник на информация за 
бенефициентите. Като най-важни са оценени работните срещи на място (72% от 
бенефициентите предпочитат тази форма на работа). С много висок процент на 
посочване са и електронната поща, телефонът и семинарите. 

УО на ОПОС изпълнява успешно задачите, заложени в Комуникационния план за 
повишаване осведомеността на институциите, работещи по проекти на програмата. 
Преобладаващата част от интервюираните са участвали в обучителни семинари, 
свързани с ОПОС и при това оценяват обучението високо (със средна оценка много 
добър 4.87).  

Въпреки това почти половината от анкетираните смятат, че имат нужда от 
допълнителни обучения, най-вече в областта на мониторинга и отчитането на 
изпълнението на проекти, управлението на проектния цикъл, подготовката на проекти и 
прилагането на Закона за обществените поръчки. Конкретните резултати от 
социологическото проучване са посочени в таблицата по-долу. 

 

От какво обучение/обучения смятате, че имате нужда?  

Мониторинг и отчитане на изпълнението на проекти, съфинансирани по 
ОПОС 

48,0% 

Управление на проектния цикъл 46,9% 
Подготовка на инфраструктурни проекти за кандидатстване за 
безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 

40,0% 

Прилагане на Закона за обществените поръчки 37,7% 

• телевизия   

• вестници 

• интернет 

• радио 

• сайт на ОПОС 
 

• сайт на МОСВ 

• семинари 

• интернет 

Предпочитаните от населението 
комуникационни канали са: 

Предпочитаните от експертите 
комуникационни канали са: 

77,3%  

 26,5% 

 22,2% 

 17,1% 

 94,2% 

 
90,8% 

 

 

66,0% 

57,8% 

Информационни източници 
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Специфична нормативна база, свързана със сектор води 26,3% 
Финансово-счетоводни въпроси, свързани с плащанията и изпълнението 
на проекти, съфинансирани по ОПОС 

26,3% 

Анализ "Разходи-ползи" 24,0% 
Специфична нормативна база, свързана със сектор твърди битови 
отпадъци 

22,3% 

Специфична нормативна база, свързана със сектор биоразнообразие 10,9% 
Информация и публичност 2,3% 
Друго 1,1% 

 

Повечето от интервюираните бенефициенти са доволни от взаимодействието с 
администрацията и споделят, че са получили съдействие от органите на МОСВ, 
отговорни за управлението и изпълнението на програмата. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Изпълнение на индикаторите на Комуникационния план (КП) на ОПОС 
В таблицата е представена информация за физическия напредък за всеки 

количествено измерим индикатор (за 2007, 2008, 2009 и 2010г., както и с натрупване) по 
КП на ОПОС.  

 

 Изпълнение на индикаторите по КП на ОПОС 
Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Общо 

Показател 1 
Брой 
видеоклипове за 
целите на ОПОС 

Реализация 0 0 0 1     
 

 
 

 Цел 0 0 0 0 3  1  2  

 
Базова 
стойност 0 0 0 0 1      

Показател 2 
Брой 
аудиоклипове 

Реализация 0 0 0 0       

 Цел 0 0 0 0 3  1  2  
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Базова 
стойност 0 0 0 0 0      

Показател 3 
Брой 
репортажи/ 
предавания 

Реализация 0 2 3 21       

 Цел 0 2 3 5 120  20  25  

 
Базова 
стойност 0 0 2 5 26      

Показател 4 
Брой 
подготвени 
прессъобщения 

Реализация 35 250 523 950       

 Цел 30 250 500 500 700  1400  1 500  

 
Базова 
стойност 0 35 285 808 1758      

Показател 5 
Брой 
подготвени 
интервюта 

Реализация 0 5 2 27       

 Цел 0 5 5 5 50  150  200  

 
Базова 
стойност 0 0 5 7 34      

Показател 6 
Брой 
разпространени 
печатни 
материали 

Реализация 0 0 0 2000       

 Цел 0 0 0 2000 2000  2500  3 000  

 
Базова 
стойност 0 0 0 0 2000      

Показател 7 
Брой създадени 
секции на 
интернет 
страницата на 
ОПОС 

Реализация 0 13 0 1       

 Цел 0 10 0 0 1  15  15  

 
Базова 
стойност 0 0 13 13 14     

 

 

 

Показател 8 
Брой създадени 
страници на 
интернет 
страницата на 
ОПОС 

Реализация 0 441 71 93       

 Цел 0 400 60 30 100  500  500  
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Базова 
стойност 0 0 441 512 605      

Показател 9 
Брой проведени 
информационни 
събития 

Реализация 0 3 2 20       

 Цел 0 3 3 13 10  25  30  

 
Базова 
стойност 0 0 3 5 25      

Показател 10 
Брой изпратени 
покани за 
информационни 
събития 

Реализация 0 364 143 862       

 Цел 0 300 500 800 850  2200  3 000  

 
Базова 
стойност 0 0 364 507 1369      



Данните показват, че през 2010г. е реализиран напредък по всички индикатори.  

4. Напредък във връзка с усвояването на бюджета на КП на ОПОС 

Данните за реализирания напредък във връзка с усвояването на бюджета на КП 
на ОПОС са представени в следната таблица. 

 Изпълнение на КП на ОПОС (в евро) 

Показател Сума/процент 
С/о общ бюджет на 

КП 
Общ бюджет по КП на ОП 11 177 541,00 евро  
Разплатени средства за 2007 г. 0,00 евро 0% 
Разплатени средства за 2008 г. 153 475,13 евро  1,37% 
Разплатени средства за 2009 г. 17 710,16 евро 0,16% 
Разплатени средства за 2010 г. 433 584,46 евро 3,88 % 
Общо разплатени средства за 2007 – 2010 
г. 604 769,75 евро 5,41% 

   
 
ОП „Околна среда” разполага с голям бюджет за комуникации (над 11 

млн.евро), а е разплатила 5,41% от бюджета на КП. 

5. Изводи и препоръки 
Изводи 

• Изпълнени са всички задължителни изисквания, съгласно Регламент 
1828/2006; 

• Постигната висока степен на изпълнение на общите и специфични цели на 
КП на ОПОС; 

• Подобрена е информираността за СКФ като цяло; 

• Нараства информираността на целевите групи – населението, 
потенциалните бенефициенти и бенефициентите за ОПОС. ОПОС се 
представя най-добре по отношение на познаваемостта сред всички 
оперативни програми; 

• Успешно е сътрудничеството на УО на ОПОС с бенефициентите. Оценките 
за обученията и работата с администрацията са високи; 

• Реализиран е напредък по всички индикатори. 

• Общият дял на разплатените средства спрямо бюджета на КП е 5,41%; 

• В сравнение с останалите оперативни програми, контрактуваните средства 
по ОПОС са ограничени – програмата е на предпоследно място; 

• ОП „Околна среда” попада в рискова по отношение на усвояването група, 
поради факта, че разполага с голям бюджет за комуникации (над 11 
млн.евро), а е разплатила едва 5,73% от бюджета на КП. 

Препоръки 
• Препоръчително е изпълнението на мерките по комуникация и публичност 

да се форсира с оглед постигане на по-висока усвояемост на средствата; 

• Необходимо е провеждането на допълнителни обучения на бенефициентите 
и потенциалните бенефициенти, особено по Приоритетна ос 3 - Опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие; 
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• Да се обърне повече внимание на телевизията като основен и предпочитан 
информационен източник за широката аудитория и интернет – като основен 
и предпочитан информационен източник за потенциалните и реалните 
бенефициенти на програмата. От особена важност остава прекият контакт с 
администрацията под формата на работни срещи, телефонни разговори, 
комуникация по електронна поща; 

• Необходимо е да се работи в посока улесняване и опростяване на 
процедурите, което би повишило ефективността на взаимодействието 
между бенефициентите и администрацията. 

 
В резултат на отправените препоръки, в началото на 2011 г. УО на ОПОС 

стартира процедури по Закона за обществени поръчки за организиране на събития, 
обучения, информационни дни и др. за целите на ОПОС, както и провеждане на 
информационно-образователна рекламна кампания за популяризиране на ОПОС. 
Допълнително, бяха сключени договори с двете най-слушани радиа БНР и Дарик радио. 
По отношение на препоръката за провеждане на обучения за потенциални 
бенефициенти по Приоритетна ос 3 на ОПОС, УО изготви специален проект, който е 
предназначен за организиране на обучения за второстепенните структури на МОСВ 
(РИОСВ, БД, ИАОС, ДНП). 

В заключение може да се каже, че изпълнените през периода на отчитане на 
дейности за информация и публичност са постигнали своите цели, а именно 
популяризиране на възможностите, които предоставя ОПОС и сред трите целеви 
групи, идентифицирани в Комуникационния план (широка общественост, потенциални 
бенефициенти и бенефициенти).   

С оглед изпълнението на втория етап от изключителна важност е след периода 
на отчитане да се форсира изпълнението на дейностите по информация и публичност, 
като за тази цел се използва целия индикативен финансов ресурс, определен за 
изпълнение на Комуникационния план. 

 


