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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: 2008 г. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Дата на одобряване на годишния доклад от 

мониторинговия комитет: 27.05.2009 г. 

 

 

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

2.1. РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК 

Информация за физическия напредък на оперативната програма: 

 

Индикатори  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо 

Индикатор 1: 

Население, 

свързано към 

ПСОВ 

Напредък 

0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  58.04%   

66.46 

% 
(2)

 
   

 Базова 

стойност 

40.5 

% 
(3)

 

40.5 

% 
(3)

 
        

Индикатор 2: 

Допълнително 

население, 

обслужвано от 

проекти за 

отпадъчни води 

Напредък 

0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  

1 295 

000 
  

1 845 

000 
   

 Базова 

стойност 

45 

000 

45 

000 
        

Индикатор 3: Напредък 0 0         
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Индикатори  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо 

Нови и 

рехабилитирани 

ПСОВ 

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  22   65    

 Базова 

стойност 
1

(4)
 1

(4)
         

Индикатор 4: 

Население, 

обслужвано от 

регионални 

системи за 

управление на 

отпадъците 

Напредък 

0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  

1 983 

264 
  

3 967 

000 
   

 Базова 

стойност 

467 

000 

467 

000 
        

Индикатор 5: 

Изградени и 

завършени 

интегрирани 

системи за 

управление на 

отпадъците 

Напредък 

0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  12   27    

 Базова 

стойност 
5 

(5)
 5 

(5)
         

Индикатор 6: 

Процент от 

НАТУРА 2000 

(защитени зони и 

защитени 

територии), които 

да бъдат 

картирани/ 

управлявани 

Напредък 

0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  2.6   8    

 Базова 

стойност 
0 0         

Индикатор 7: 

Брой картирани 

защитени 

територии и зони 

от мрежата 

НАТУРА 2000 

Напредък 

0 0         

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

стойност 
(1)

 

 Базова 

стойност 
0 0         

Индикатор 8: 

Брой 

разработени 

планове за 

управление на 

защитени 

територии и 

защитени зони 

от мрежата 

НАТУРА 2000 

Напредък 

0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  14   44    

 Базова 

стойност 
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.  

(4)  Стойността за базовата година се отнася за ПСОВ изградени с финансова помощ от програма ИСПА. 

(5)  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. 

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ (ВСИЧКИ ФИНАНСОВИ ДАННИ СЕ ИЗРАЗЯВАТ В ЕВРО) 

Приоритетни оси според източник на финансиране (EUR) 

 Разходите, 

платени от 

бенефициентите, 

изредени в 

заявленията за 

плащане до 

управителния 

орган 

Съответстващ 

публичен 

принос 

Частни 

разходи 
(1)

 

Разходи, платени 

от органа, 

отговарящ за 

изпълнението на 

плащанията към 

бенефициентите 

Общи 

плащания, 

получени  от 

Комисията 

Приоритетна ос 1 

 
0 0 0 0 0 

- От които разходи по 

линия на помощи от КФ 
0 0 0 0 0 

Приоритетна ос 2 

 
0 0 0 0 0 

- От които разходи по 

линия на помощи от 

ЕФРР 

0 0 0 0 0 
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Приоритетна ос 3 

 
0 0 0 0 0 

От които разходи по 

линия на помощи от 

ЕФРР 

0 0 0 0 0 

Приоритетна ос 4 

 

225 614,86 

 

225 614,86 

 
0 144 045,18 

 
0 

От които разходи по 

линия на помощи от 

ЕФРР 
225 614,86 225 614,86 0 144 045,18 

 
0 

Общ сбор 
225 614,86 

 

225 614,86 

 
0 

144 045,18 

 0 

Общо в общия сбор, за 

регионите, ползващи се 

от преходно 

подпомагане  

0 0 0 0 0 

Общо в общия сбор, за 

регионите, които не се 

ползват от преходно 

подпомагане 

0 0 0 0 0 

Общо разходи в общия 

сбор по линия на ЕСФ, 

когато оперативната 

програма се 

съфинансира от ЕФРР 
(2)

 

0 0 0 0 0 

Общо разходи в общия 

сбор по линия на ЕФРР, 

когато оперативната 

програма се 

съфинансира от ЕСФ 

0 0 0 0 0 

(1)
 Приложимо само за оперативните програми, изразени в общи разходи. 

(2)
 Това поле се попълва, когато оперативната програма се съфинансира от ЕФРР или ЕСФ, ако е 

използвана възможността, предвидена в член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1083/2006. 

 

Общите получени авансови траншове от ЕК към края на отчетния период е  88 731 

768. 

Общите получени авансови траншове от ЕК по ОПОС към 31.05.2009 г. възлизат на 147 

388 787 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 
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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 за 2008 г.: 

Приоритетна 

тема 

Форма на 

финансиране 
Територия 

Стопанска 

дейност 
Местоположение 

Стойност на 

сключените 

договори по 

приоритетни 

теми (в евро) 

44 01 01 12 BG 0 

45 

46 

01 

 

01 

 

9 

 

BG 

 
233 661 578,69  

50 01 01 12 BG 0 

51 01 00 21 BG 0 

81 01 00 22 BG 30 026 701,56 

85 01 00 22 BG 0 

86 01 00 22 BG 0 

Общо 263 688 305,81 

 

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 
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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 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩИ ПО ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Не може да бъде представена информация по тази точка. 

 

ВЪЗСТАНОВЕН ИЛИ ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАН ПРИНОС 

През отчетния период не е прекратявана помощ от ЕФРР съгласно чл. 98 (2) от 

Регламент (ЕО) 1083/2006. 

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Актуализираната индикативната годишна работна програма за 2008 г. 

публикувана през месец юли предвижда провеждането на процедури по всички 

приоритетни оси. В голяма степен тя е изпълнена съгласно предвижданията. 

Таблица 1: Обобщена информация за изпълнението на индикативната годишна 

работна програма  

Актуализирана 

индикативна годишна 

работна програма 

Реално изпълнение 

Приоритетна ос 
брой 

процедур
и 

предвидени 

средства 

(лв./евро) 

брой 

процеду
ри 

финансова 

рамка(лв./евро) 

Приоритетна ос 1: 2 1 600 000 000 / 5 2 729 529 540/    
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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 

818 067 009,91 

 

1 395 586 293,28 

Приоритет ос 2: 

Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци 

3 
480 004 716 /  

245 422 514,22  
1 

41 343 424 /  

21 138 557,03 

Приоритет ос 3: 

Опазване и 

възстановяване на 

биологичното 

разнообразие. 

2 
39 166 700 /  

20 025 615,72 
1 

18 956 813 /    

9 692 464,58 

ОБЩО 7 
2 119 171 416 / 

1 083 515 139,86 
7 

2 789 829 777 / 

1 426 417 314,89 

 

Както е видно от Таблица 1, от гледна точка на общия размер на средствата по 

обявени процедури през 2008 г. е над 130% от първоначално планираните в 

актуализираната работна програма, както в същото време общият брой на обявените 

процедури е равен на предвидения. 

Изпълнението по различните приоритетни оси се различава, като по приоритетна 

ос 1 са обявени над 170% от предвидените средства, по приоритетна ос 2 - значително 

по-малко, т.е. едва около 10% и по приоритетна ос 3 - около 50% от първоначално 

планираните за 2008 г. средства. 

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни 

и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж. 

Планираните в индикативната годишна работна програма процедури са обявени 

през първата половина на 2008 г.  

Междувременно, предвид сроковете за изпълнение на ангажиментите по 

Договора за присъединяване на Република България към ЕС по Директива 91/271/ЕИО 

относно пречистването на отпадъчните води от населените места (31.12.2010 г. за 

агломерации над 10,000 е.ж. и 31.12.2014 г. за агломерации от 2,000 до 10,000 е.ж.), в 

периода 1 юли – 31 декември 2008 г. са обявени две процедури повече, от 

планираните в индикативната годишна работна програма - 

BG161PO005/08/1.11/01/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж., и BG161PO005/08/1.12/01/07 

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж. на обща стойност 1 093 481 540 лв.  Във връзка с 

разработването на плановете за управление на речните басейни и необходимостта те да 

бъдат завършени до края на 2009 г. се проведе предсрочно и процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/08/1.20/01/06, която бе 

планирана за началото на 2009 г. Конкретен бенефициент са четирите басейнови 

дирекции към МОСВ. 
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Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци 

Предвид кратките срокове за изпълнение на ангажиментите по Договора за 

присъединяване на Република България към ЕС по Директива 99/31/EО за депониране на 

отпадъците (16 юли 2009 г.), по приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци” е обявена предсрочно процедура за 

подбор на проекти за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 

(BG161PO005/08/2.30/01/03), за да се отговори на необходимостта от осигуряване на 

средства за подготовката на проекти за изграждане на регионални системи за управление 

на отпадъци и за закриване на общински депа, които не отговарят на изискванията. 

Обявяването на процедура за изграждане се забави поради следните основни причини: 

1. Липса на достатъчен финансов ресурс, за да се отговори на всички нужди във 

връзка с изпълнението на ангажиментите, поети от Република България по прилагане на 

Директива 1999/31/ЕО за депониране на отпадъците. В процес на подготовка е 

стартирането на строителството на 23 регионални системи (включително София), а 

над 200 общински депа трябва да бъдат закрити.  Необходим финансов ресурс за 

изпълнение на тези ангажименти е над 750 млн. евро, като наличният по оперативната 

програма е едва 366 млн. евро за целия програмен период.   

Това налага да се определи ефективен и същевременно справедлив начин за 

разпределение на средствата, така че да могат да се покрият възможно най-много нужди. 

Такова разпределение е невъзможно да се постигне в рамките на процедури за 

конкурентен подбор, които бяха единствените възможни в рамките на разпоредбите на 

Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от 

структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по програма ФАР на 

европейския съюз (Обн. ДВ. бр. 45 от 8 Юни 2007г., посл. изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 

2009г. (ПМС 121/ 2007)). Ето защо, управляващият орган инициира промяната му с цел 

създаване на условия за изпълнението на приоритетна ос 2 на оперативната програма. 

2. Липса на мотивация от страна на общините да организират управлението на 

отпадъците на регионален принцип. Същевременно, степента на готовност на проектите 

за оставащите 21 депа е различна.  Малка част от тях са в напреднал стадий на 

подготовка, макар и да нямат комплексно разрешително, друга – по-голяма част – имат 

частична готовност, но все още непълна документация за кандидатстване. Има и 

проекти, за подготовката на които са осигурени средства по ИСПА мярка 2006 BG 16 P 

PA 001 „Техническа помощ за подготовка на проекти в сектор околна среда в България”, 

но за тях тепърва предстои изготвянето на прединвестиционни проучвания, необходими 

за определяне на обхвата на инвестиционните проекти за регионалните системи.   

Това допълнително затруднява провеждането на процедура на конкурентен 

подбор и налага възприемането на различен подход при отпускането на средствата по 

приоритетна ос 2.  

В края на юни и началото на юли 2008 г. са проведени поредица от срещи с 

представители на общините в регионите, които не са започнали подготовката или 

изграждането на регионалните системи.  От страна на МОСВ, в срещите взеха участие 

представители на дирекция „КПОС”, дирекция „ФЕСОС”, дирекция „Управление на 

отпадъците” и дирекция „Превантивна дейност” с цел предоставяне на информация и 

обсъждане на всички въпроси, които могат да възникнат във връзка с подготовката и 

изграждането на новите регионални депа.   
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Участниците в срещите представиха развитието на проектите и трудностите, с 

които се сблъскват при подготовката и/или изпълнението на проектите.  За съжаление, 

интересът на общините не е на необходимото ниво.  Голяма част от поканените общини 

не изпратиха свой представители.  В резултат от проведените срещи беше установен 

етапът на развитие на проектите и бяха идентифицирани мерки, които общините трябва 

да предприемат за изпълнение на ангажиментите по директивата. Анализът на 

информацията показа, че при откриване на процедура за подбор на проекти по 

приоритетна ос 2 за изграждане на регионални депа през 2008 г. няма да има проекти, 

които да кандидатстват, тъй като няма да имат необходимата готовност.  

Затова усилията на управляващия орган, както и други компетентни дирекции в 

МОСВ бяха насочени към разработването на механизъм за разпределение на средствата 

по най-ефикасния и ефективен начин съгласно идентифицираните нужди.  Предприеха 

се стъпки за промяна на ПМС 121/2007, която да позволи провеждането на процедури за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на регионите, които предстои 

да изгражда депа, тъй като те са краен брой точно определени бенефициенти, изрично 

посочени в Националната програма за управление на отпадъците.   

На работна среща, проведена през м. ноември 2008 г. преди заседанието на 

Комитета за наблюдение на ОПОС са представени възможни подходи за разрешаването 

на трудностите пред изпълнението на приоритетна ос 2.  В дискусията участие взеха 

всички заинтересовани страни - компетентните дирекции в МОСВ, представители на 

Европейската комисия, представители на общините, членове на комитета за наблюдение, 

като в резултат бе постигнато единно разбиране за сериозността на проблема.   

В резултат от мерките, предприети от УО е разработен механизъм за финансиране 

на изграждането и развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците с 

помощта на ОПОС, който впоследствие бе представен за одобрение на Европейската 

комисия, Министерски съвет и Комитета за наблюдение. Следва да се отбележи, че в 

резултат от засилената дейност в областта на отпадъците, е активиран интереса и 

вниманието на различни заинтересовани лица и най-важно на общините, които 

започнаха да осъзнават своята водеща роля в процеса на изпълнение на ангажиментите 

по директивата.  

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. 

Дейностите по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие” от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” включват 

разработване на планове за управление на защитени територии и на защитени зони, 

както и дейности по опазване и възстановяване, предвидени в такива планове, дейности 

за повишаване на информираността за мрежата НАТУРА 2000, научни изследвания, 

както и такива, насочени към изграждане и развитие на мрежата НАТУРА 2000 и 

създаване на устойчивото управление на защитени територии.   

Съгласно националното законодателство голяма част от тези дейности попадат в 

обхвата на задълженията на компетентните държавни органи – Дирекция „НСЗП” в 

МОСВ, както и регионалните структури на МОСВ и ДАГ.  На практика за голяма част от 

дейностите по приоритетна ос 3 не съществува хипотеза, в която проектите на 

структурите на МОСВ и ДАГ биха се конкурирали с проекти на други бенефициенти по 

оперативната програма по отношение на финансирането им.  Още повече, що се отнася 

до изграждането на мрежата НАТУРА 2000 реален бенефициент (т.е. организация / 

институция която ще се ползва от резултатите на дейностите) е именно държавният 

орган, отговорен за създаването и развитието на националната екологична мрежа, а не 

други институции, които биха били изпълнители. 
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Тясната дефиниция на „конкретен бенефициент” в § 1, т. 7. от Допълнителни 

разпоредби на ПМС 121/2007 затрудняваше предоставянето на безвъзмездна финансова 

помощ за изпълнението на повечето от дейностите, предвидени по приоритетна ос 3.  

Това ограничи възможността на управляващия орган да планира и управлява средствата 

по приоритетна ос 3 ефективно, което доведе до забавянето на стартирането на тази 

приоритетна ос.  

В тази връзка, управляващият орган инициира изменение на ПМС 121/2007, за да 

се осигури възможност за обявяване на процедура за директно предоставяне за 

структури на МОСВ и ДАГ. Същевременно за подпомагане стартирането на 

приоритетна ос 3 от юли до септември 2008 г. се проведоха поредица от срещи на 

работна група, сформирана по Ваша инициатива с участието на представители на 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по околна 

среда, Държавната агенция по горите, Националното сдружение на общините в 

Република България, научноизследователски институти и неправителствените 

организации, както и с представител на кабинета на заместник министър-председателя. 

МОСВ представи концепция за изпълнение на приоритетна ос 3, включително във 

връзка с бенефициентите, около която участниците в работната група се обединиха. 

В резултат от предприетите мерки, на 4 ноември 2008 г. бе обнародвано 

Постановление № 258 на Министерски съвет от 27 октомври 2008 г. за изменение на 

ПМС 121/ 2007 за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд 

на ЕС и по Програма ФАР на ЕС, с което се изменя дефиницията на „конкретен 

бенефициент”.  Също така в изпълнение на индикативната годишна работна програма бе 

обявена процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие в Република България”.  Поради проявения голям интерес 

към процедурата, размерът на средствата бе увеличен спрямо планираното в програмата 

– от 13 098 930 лв. (6 697 376,56 евро) на 18 956 813 лв. (9 692 464,58 евро). 

Таблица 2: Брой стартирали процедури в определения срок съгласно 

индикативната работна програма 

 

Приоритетна ос 
Номер/описание на 

процедурата 

Планирани 

съгласно 

индикативната 

годишна 

работна 

програма 

Обявени и 

проведени 

(2008 г.) 

BG161PO005/08/1.30/01/01 март март 

BG161PO005/08/1.10/01/02 март март 

BG161PO005/08/1.11/01/04 - септември 

BG161PO005/08/1.12/01/07 - декември 

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 

BG161PO005/08/1.20/01/06 

януари 2009 г. ноември  

BG161PO005/08/2.30/01/03 април март Приоритет ос 2: 

Подобряване и развитие на Изграждане на регионални август  
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инфраструктурата за 

третиране на отпадъци 

системи за отпадъци октомври  

Развитие на НАТУРА 

2000 

август  Приоритет ос 3: Опазване 

и възстановяване на 

биологичното 

разнообразие. 
BG161PO005/08/3.0/01/05 

септември октомври 

 

Накратко, от планираните 7 процедури по индикативната годишна работна 

програма, четири са обявени в срок, 3 не са обявени въобще поради трудностите и 

ограниченията описани по-горе, но на тяхно място са обявени 3 други процедури, 

които не са били първоначално планирани. 

Брой приключили процедури в регламентирания срок 

Срокът за провеждане на оценката на проектните предложения, постъпили по 

процедури за конкурентен подбор, се регламентира на 3 месеца с Постановление № 

222 от 8 септември 2008 г. за изменение и допълнение на ПМС 121/ 2007 за определяне 

на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и по Програма ФАР на ЕС.  

Към този момент по три процедури беше изтекъл крайния срок и беше в ход оценка на 

проектните предложения - BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка 

на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.” BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата 

за питейни и отпадъчни води BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.”, поради, което този срок не се отнася за тях.  Следва да се 
отбележи, че всички комисии приключиха своята работа за по-кратък срок от 

определения в заповедта за създаването им.   

Към 31 декември 2008 г. набирането на проектни предложения по процедурите, 

обявени по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” след септември месец, не 

беше приключило, поради което изпълнението на този показател не може реално да се 

оцени. 

Принос към постигане целите на Лисабонската стратегия: 

Дейностите по ОПОС не са включени в индикативния списък с приоритети по 

Оперативните програми, насочени за постигане целите на Лисабонската стратегия, 

заложени в НСРР. Независимо от това, би могло да се заключи, че дейностите, 

предвидени в сключените договори по ОПОС ще допринесат за постигане на целите на 

Лисабонската стратегия, основно в следните направления: 

▪ Икономическо: подготовка за преход към конкурентоспособна, 

динамична икономика, базирана на знанието. Поставя се акцент на нуждата от 

постоянно приспособяване към промените в информационното общество и нуждата от 

засилване на научно-изследователската и развойна дейност. 

Изпълнението на сключените през отчетния период договори, най-вече 

договорите за изграждане на инфраструктура, създава предпоставка за активизиране на 

икономическата активност в сектора на строителството, което от своя страна ще доведе 

до повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. 

▪ Социално - модернизацията на европейския социален модел, чрез 

инвестиране в човешките ресурси и противодействие на социалната изолация. От 

страните-членки се очаква да влагат средства в образованието и обучението, да 
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провеждат активна политика на заетост, да улесняват прехода към икономика на 

знанието. 

В тази връзка основният принос на ОПОС през отчетния период е предвидената 

допълнителна заетост във връзка с изпълнението на сключените в периода договори за 

безвъзмездна финансова помощ. Освен това следва да се отбележи и приноса на ОПОС 

във връзка с образованието и обучението – както проведените обучителни семинари за 

потенциални бенефициенти, така и за екипите на УО и МЗ.   

▪ Екологично – добавено след срещата на Европейския съвет в Гьотеборг 

през юни 2001, който обръща внимание на факта, че икономическият растеж трябва да 

бъде достигнат по независим от оползотворяването на природните ресурси начин. 

В тази връзка основният принос на ОПОС през отчетния период е предвидената 

за изграждане инфраструктура съгласно сключените в периода договори за безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

2.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩНОСТТА 

Във връзка с успешното изпълнение на ОПОС са идентифицирани мерки за 

усъвършенстване на националното законодателство в областта на организацията и 

координацията на оперативните програми в Република България – ПМС 121/2007 (виж т. 

2.3), както и на законодателството, свързано със секторите на околната среда, както 

следва: 

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 

Съгласно Закона за опазване на околната среда издаването на комплексно 

разрешително по чл.117 е задължително за всички категории дейности и инсталации, 

предвидени в приложение 4 на закона. В приложение 4 попадат и  депа, приемащи над 

10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на 

депата за инертни отпадъци. В тази категория депа попадат и регионалните депа за 

битови отпадъци, чието изграждане е предвидено в Националната програма за 

управление на дейностите по отпадъците. Съгласно ЗООС /преди последните изменения/ 

издаването на комплексно разрешително е основание за издаване на разрешително за 

строеж. 

С последните изменения на Закона за опазване на околната среда беше въведен 

нов чл.99а, с който се установява възможност прилагането на най-добри налични 

техники да бъде проверявано в рамките на процедурата по ОВОС. В тези случаи 

решението по ОВОС, с което е потвърдено прилагането на най-добри налични техники 

по чл.99а от ЗООС е основание за издаване на разрешително за строеж преди издаване 

на комплексно разрешително. Издаването на комплексно разрешително е необходимо на 

етап–въвеждане в експлоатация на инфраструктурния обект. 

С горепосочените изменения на ЗООС се улеснени процедурата за 

кандидатстване на проекти за изграждане на инфраструктурни обекти /депа/ по ОПОС 

като по този начин се съдейства и за изпълнение на ангажиментите по Директива 

1999/31/ЕС. 

В допълнение с последните изменения на ЗООС е съкратен срока за издаване на 

комплексно  разрешително. В случаите, когато подаденото заявление за издаване на 

комплексно разрешително отговаря на изискванията на ЗООС, процедурата продължава 

не по-дълго от 6 месеца. В случаите, когато заявлението не отговаря на изискванията за 
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съдържание и форма, предвидени в наредбата по чл.119 от ЗООС и се налагат корекции, 

процедурата продължава не по- дълго от 7 месеца. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 

С последните изменения на ЗУО се въведе задължение за общините, които 

изграждат или ползват общо регионално депо и/или друго съоръжение за третиране с 

регионален характер, да учредяват регионални сдружения- юридически лица, или 

сключват споразумение помежду си с цел управление на отпадъците на регионален 

принцип в съответствие с регионите, предвидени в Националната програма за 

управление на дейностите по отпадъците. С решение на общинския съвет се учредява 

регионалното сдружение или се сключва споразумение с другите общини в региона. С 

последните изменения на ЗУО се въведе и задължение на регионалните сдружения да 

разработват регионални програми за управление на отпадъците за съответния регион. 

Постановление 301/ 08.12.2008г. за изменение и допълнение на 

Постановление 249/2007г. от 17 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила 

за допустимост на разходите по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 

г., съфинансирана от Кохезионния фонд и европейския фонд за регионално 

развитие на европейския съюз. 

По отношение на подготовката, организацията и ефективното управление на 

проектите по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с последните изменения 

на постановлението се установяват като допустими разходи по ОПОС: разходите за 

управление на проекти и разходите за възнаграждения на лицата, ангажирани с 

управлението им. По този начин се създава възможност за укрепване на 

административния капацитет на бенефициентите по ОПОС – общини, сдружения на 

общини и други, включително и на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити 

към Министерство на околната среда и водите и към Държавната агенция по горите. С 

горепосочените промени се цели да бъдат стимулирани бенефициентите по ОПОС, както 

с оглед подготовката на качествени проекти за кандидатстване по ОПОС, така и във 

връзка с ефективното управление на проектите. 

Законопроект за ВиК 

В рамките на отчетния период беше разработен законопроект за ВиК, като в хода 

на съгласуването му МОСВ неколкократно представи отрицателни становища, тъй като 

разпоредбите на законопроекта бяха в противоречие с изискванията за финансиране 

съгласно регламентите на ЕС и биха представлявали пречка пред изпълнението на 

ОПОС. 

В отговор на полученото впоследствие (в началото на 2009 г.) писмо от Генерална 

дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия да не се подписват нови 

договори за проекти във водния сектор, финансирани по 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” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, докато не се намерят 

решения по основните въпроси, свързани с планирането, собствеността, оперирането и 

ценообразуването във ВиК сектора, бе разработена единна национала позиция на 

правителството на Република България по принципите на управление на сектор 

“Водоснабдяване и канализация”. 

Заложените в националната позиция решения във връзка със собствеността на 

водоснабдителните и канализационните системи, мрежи и съоръжения, управлението на 

водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения, планирането на 
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изграждането на ВиК системите и съоръженията, оперирането на ВиК системите и 

съоръженията, се осъществяват чрез въвеждане на необходимите изменения в Закона за 

водите. 

 

2.3. СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕВИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

Установените проблеми могат да бъдат разделени най-общо в няколко основни 

групи: 

Необходимост от подобряване на административния капацитет на УO и МЗ и 

други структури в МОСВ: 

Във връзка с необходимостта от укрепване на административния капацитет на УО, 

МЗ и бенефициентите по управлението и изпълнението на програмата, са предприети 

следните мерки: 

През 2008 г. УО на ОПОС - дирекция „КПОС” организира и проведе два конкурса 

за набиране на експерти с цел укрепване на административния си капацитет.  

На основание Заповед № РД - 921 от 27. 12. 2007 г. на министъра на околната 

среда и водите беше обявен конкурс за набиране на експерти. След проведен 

практически изпит и интервю, в дирекцията са назначени 6 експерта. 

На основание Заповед № РД - 361 от 13. 06. 2008 г. на министъра на околната 

среда и водите беше обявен конкурс за набиране на експерти. След проведен 

практически изпит и интервю, в дирекцията са назначени 5 експерта. 

През 2008 г. МЗ на ОПОС - дирекция „ФЕСОС” организира и проведе четири 

конкурса за набиране на експерти с цел укрепване на административния си капацитет.  

Въз основа на Заповед № РД - 36 от 21. 01. 2008 г. на министъра на околната 

среда и водите беше обявен конкурс за набиране на експерти. След проведен 

практически изпит и интервю, в дирекцията са назначени 9 експерта. 

Въз основа на Заповед № РД - 184 от 26. 03. 2008 г. на министъра на околната 

среда и водите беше обявен конкурс за набиране на експерти. След проведен 

практически изпит и интервю, в дирекцията са назначени 9 експерта. 

Въз основа на Заповед № РД - 318 от 29. 05. 2008 г. на министъра на околната 

среда и водите беше обявен конкурс за набиране на експерти. След проведен 

практически изпит и интервю, в дирекцията са назначени 16 експерта. 

Въз основа на Заповед № РД - 677 от 06. 10. 2008 г. на министъра на околната 

среда и водите беше обявен конкурс за набиране на експерти. След проведен 

практически изпит и интервю, в дирекцията са назначени 5 експерта. 

Вследствие на проведени конкурси за назначаване на персонал, през 2008 г. бяха 

назначени 16 души в дирекция КПОС и 37 души в дирекция ФЕСОС в МОСВ, а са 

напуснали съответно 7 души от дирекция КПОС и 23 души от дирекция ФЕСОС. 

С изменение на Устройствения правилник на МОСВ от 4 ноември 2008 г., 

числеността на дирекция КПОС е увеличена от 35 на 42 души, а числеността на 

дирекция ФЕСОС от 90 на 97 души. 

Мерки за предотвратяване на текучеството 

� Разработен и одобрен е проект „Извършване на оценки и анализи на 

административния капацитет на Дирекция „Кохезионна политика за околна 
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среда”, който включва разработване/актуализиране на организационни стратегии 

на дирекцията, стратегии за развитие на човешките ресурси и специализирани 

планове за обучения на служителите в дирекциите за периода до 2012 г. Целта на 

проекта е да бъде извършен цялостен анализ и оценка на нивото на 

административния капацитет на дирекции „КПОС” в МОСВ, с цел 

идентифициране на съществуващи пропуски, както по отношение на знания и 

умения, така и по отношение на брой и квалификация на служителите и 

определяне на нуждите от специализирани обучения във връзка с управлението, 

изпълнението, наблюдението и оценката на оперативна програма „Околна среда 

2007 – 2013 г.”. Ще бъдат анализирани организационните структури и 

функционалното разпределение на отговорностите и задачите в рамките на 

дирекцията, с оглед на тяхното оптимизиране, включително и по отношение на 

връзките им с други дирекции в рамките на МОСВ. 

� През отчетния период експертите от УО и МЗ на ОПОС са посетили 44 тематични 

обучения и семинари, съгласно таблицата по-долу: 

 

№ ТЕМА 

1.  

Обучение и предоставяне на експертен опит по прилагането на Регламентите за 

групово освобождаване от задължението за нотифициране  в областта на 

държавните помощи 

2.  
Обявяване и отчитане на процедурите по възлагане на обществени поръчки 

съгласно българското законодателство и европейския опит 

3.  

Въвеждане на най-добрите практики на ЕС по оценка на държавните помощи по 

Регламентите за групово освобождаване и мониторинг на съответствието при 

използване на средства от Структурните фондове с правилата по държавни помощи 

4.  Модели и практики за  ПЧП 

5.  Анализ разходи –ползи: Общ преглед и анализ на сконтираните финансови потоци” 

6.  Околна среда и устойчиво развитие 

7.  

Обучение и предоставяне на експертен опит за съответствието на правилата по 

държавните помощи при изпълнение на проектите от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд 

8.  Обучение по нередности 

9.  Път и оценка на проекта по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. 

10.  
Практическо ръководство и Оперативно ръководство на Управляващия орган на 

Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. 

11.  Обучение за работа с NOVELL 

12.  
Оценка на проектни предложения по Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г. 

13.  
Спецификата при подготовка и изпълнението на процедури за обявяване на 

обществени поръчки по ЗОП и  наредбата за възлагане на НВМОП. 

14.  СВА – training course Bulgaria 

15.  Обучение „ Лакорда” 

16.  Ключови потребители за работа с ИСУН 

17.  Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на ЕС. 

18.  
Управление на средствата от структурните инструменти на ЕС – Структурни 

фондове и Кохезионен фонд. 

19.  
Институции на ЕС“ част от проект  “Подготовка на служители от българската 

държавна администрация за ефективна работа с институции на ЕС” по ОП 
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“Административен капацитет“.  

20.  Нови институции на ЕС 

21.  
Обучение на потребителите на Информационната система за управление и 

наблюдение за работа с модулите на ИСУН. 

22.  Обучение за програмата на Европейската комисия Life+ 

23.  

Обучение на УО и МЗ по ОП в рамките на проект BG/06/IB/SPP/01 „Подобряване 

на координацията,управлението и механизмите за прилагане на структурните 

инструменти на ЕС в България” 

24.  
Борба с корупцията във връзка с еврофондовете от гледна точка на 

полицията/прокуратурата/строителен надзор и закон за обществени поръчки 

25.  

Институционално укрепване за подготовка и изпълнение на проекти по ИСПА/ 

Кохезионен и Структурни фондове в сектор околна среда"- EuropeAid/ 119883/ D/ 

SV/ BG 

26.  

Управление на проектния цикъл”, “Финансови инструменти на ЕС” и 

„Мониторинг”, в рамките на проект “Техническа помощ за повишаване на 

административния капацитет на централната администрация в сферите на 

европейските политики 

27.  

Анализ на прилагането на методически указания за публично частни партньорства 

с цел разработване на актуализиран вариант и проучване на българския и 

международен опит при структурирането на Публично частно партньорство. 

28.  Финансов контрол 2007-2013 г. 

29.  Оценка на публичните политики: процедури, методи, практики и стандарти 

30.  Кохезионен фонд за програмния период 2007 - 2013 г. 

31.  Cost Benefit Analysis 

32.  
Структурните фондове на ЕС" ("Финансово управление на Структурните фондове 

на ЕС") 

33.  

Практически аспекти на   приложението на новите изменения и допълненията в 

Закона за обществените поръчки в контекста на цикъла на управление на 

доставките и услугите 

34.  
Техническа помощ за повишаване на административния капацитет на централната 

администрация в сферите на европейските политики 

35.  Подобряване на резултатите от инвестирането в публичната сфера в България. 

36.  
Комуникационен план за Европейските фондове, организирано от Европейската 

академия 

37.  Twinning BG06IBSPP01 Activity 2.1 - 2.4 – модул Финансов мениджмънт. 

38.  
Укрепване на административния капацитет на оценителните комисии по ОПОС - 

слабости и добри практики 

39.  Информационни технологии 

40.  Финансово управление на проекти 

41.  Управление на човешките ресурси – Екипна работа 

42.  Структурните фондове на ЕС 

43.  Обмяна на опит с експерти от Германия 

44.  Английски език 

� Впоследствие (през 2009 г.) са одобрени проекти по техническа помощ за 

обучение на УО и МЗ, с цел повишаване на капацитета за управление на 

Структурните и Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г., или по 

инициатива на служителите от дирекцията по тема, която е тясно свързана с 

работата на дирекцията и би допринесла за повишаване на квалификацията им 

в съответната област. 
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Предизвикателства за общините в качеството им на бенефициенти по 

ОПОС: 

▪ Недостатъчна активност при определяне на отговорни лица и сформиране 

на звена за подготовка и управление на проекти. Недостиг на административен 

капацитет. 

▪ Трудности по отношение на взаимодействието както между различните 

общини (при необходимост от сдружаване), така и в немалко случаи при 

координация на действията с местните ВиК дружества. 

▪ Забавяне и ненужно изчакване на обявяване на процедури по ЗОП във 

връзка с избор на консултанти, проектанти, изпълнители на проекти, надзор и т.н. 

             ▪ Трудности на бенефициентите при избор на консултанти. 

Предприети мерки за преодоляване на предизвикателствата: 

МОСВ поддържа постоянен диалог с потенциалните бенифециенти по програмата 

и ги подпомага в подготовката на качествени проектни предложения за финансиране. 

УО организира и провежда работни срещи с потенциалните бенефициенти в 

сътрудничество с Междинното звено на ОПОС и специализираните дирекции на МОСВ, 

имащи отношение към изпълнението на програмата. По време на тези срещи се 

представят възможностите за финансиране по оперативната програма, обсъждат се 

въпроси, свързани с финансовото изпълнение на ОПОС, готовността на потенциалните 

бенефициенти в подготовката на проектни предложения, срещани трудности и 

предизвикателства при кандидатстването, начини за тяхното преодоляване, предстоящи 

процедури за набиране на проекти.  

 

▪ Съфинансиране по ОПОС 

По аналогия със сключените вече договори може да се предвиди, че 

необходимото съфинансиране по проектите по приоритетна ос 1 на ОПОС (допустими 

разходи над финансовия дефицит и недопустими разходи) ще бъде между 11 и 12% от 

одобреното финансиране по оперативната програма, или приблизително в размер на 125 

млн. лв. 

Същевременно одобрения механизъм за разходване на средствата по приоритетна 

ос 2 на ОПОС предвижда отпускане на средства за изграждане на регионални системи за 

управление на отпадъците чрез процедури за директно предоставяне.  Механизмът 

определя максималния размер на финансирането, което всеки от регионите може да 

получи.  Тези проекти ще получат не повече от 545 млн. лв.  , като реалните нужди се 

оценяват на над 780 млн. лв. (включително проектът на София). Освен това съгласно 

възприетия подход, по оперативната програма ще бъде финансирано закриването на 

съществуващи общински депа, които не отговарят на изискванията, но само в рамките на 

28 лв. на м2. Разходите надвишаващи това ограничение трябва да бъдат финансирани 

със средства на общините.  Във връзка с гореизложеното за успешното изпълнение на 

всички проекти и прилагането на Директива 1999/31/ЕО за депониране на отпадъците в 

сектор „Отпадъци” следва да бъдат осигурени близо 300 млн. лв.   

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 съ-финансиране на проекти, които се очаква 

да ползват безвъзмездни помощи от ЕС през програмния период 2007-2013.   

Предприети мерки за преодоляване на трудностите: 

Във връзка с гореизложеното, управляващият орган на ОПОС излезе със следните 

предложения: 

 Проекти, одобрени по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, да бъдат 

подпомогнати със средства от кредитното споразумение до пълния размер на 

необходимите инвестиции. По-конкретно помощта да покрива както разходи, допустими 

за финансиране по ОПОС, така и недопустимите за възстановяване разходи, които обаче 

са присъщи и необходими за инвестицията.  В противен случай много от тях няма да 

започнат или ще бъдат прекратени поради невъзможността на общините да осигурят 

средства. 

 Своевременно да бъде разработен механизъм за отпускане средствата от 

кредитното споразумение на бенефициентите с цел осигуряване ефективно изпълнение 

на проектите.  Възможно е помощта да бъде предоставяна на общините: безвъзмездно в 

качеството им на орган на местната власт при последващо съблюдаване на 

законодателството в областта на обществените поръчки и защита на конкуренцията, 

включително и законодателството в областта на държавните помощи; или под формата 

на държавно гарантиран безлихвен заем, които ще позволи изпълнението на проектите 

при облекчени условия за общините. 

Изпълнението на ангажиментите по прилагане на Европейското законодателство 

е от изключителна важност и проекти в тази насока трябва да бъдат подкрепяни с всички 

възможни средства. Следва да се има предвид, че за спазване на ангажиментите е 

отговорна държавата, като централната власт има различни инструменти за прилагането 

му на местно ниво. В този смисъл навременния и качествен контрол по прилагането на 

законодателството е невъзможен без създаване на условия за правилното прилагане. 

Осигуряването на достъп до необходимия финансов ресурс е един възможен стимул за 

изпълнение на задълженията от страна на общините в качеството им на органи на 

местната власт.  

 

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

В рамките на отчетния период бе разработена концепция за изпълнение на 

приоритетна ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, както и 

механизъм за финансиране на изграждането и развитието на инфраструктурата за 

управление на отпадъците с помощта на ОПОС. В тази връзка бяха предприети и 

съответните изменения на ПМС 121/2007 (виж т. 2.1, част „Качествен анализ” по-горе). 

 

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.   
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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 от селски тип към общини извън изброените 

в Приложение 7, се финансират по Програмата за развитие на селските райони. 

По откритите процедури по ОПОС е дадена възможност да се кандидатства с 

проектни предложения за агломерации, включващи населени места извън списъците от 

прилагащата програма на Директива 91/271/ЕИО, както и населени места извън списъка 

на 33 градски общини съгласно приложение 7 към ОПОС, ако е налице едно от следните 

условия: 

1. Представен e идеен проект, одобрен по реда на ЗУТ, с който се  

 установява, че населеното място е с над 2000 е.ж.; 

2. Представен е идеен проект, одобрен по реда на ЗУТ, в който са  

 разгледани два варианта – за съвместно и общо пречистване, и който  

 доказва, че от технико-икономическа гледна точка и от гледна точка на  

 социалната поносимост за населението, е целесъобразно съвместното  

 пречистване с населено място над 2 000 е.ж. 

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”. 

През отчетния период в рамките на Комитета за избор и координация на проекти 

не е идентифициран риск от припокриване на проекти по ОПОС с проекти по 

Програмата за 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 (съ-финансиране 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 

(седемстотин) млн. евро за осигуряване на съфинансиране на проекти, които се очаква да 

ползват безвъзмездни помощи от ЕС през програмния период 2007-2013. 

Мерки за предотвратяване на двойно финансиране по ОПОС: 

Mеханизмът за избягване на двойно финансиране пo ОПОС 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. 
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Поименният състав на КИКП е определен със заповед РД-651/30.09.2008 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 управляващия орган на ОПОС, междинното звено на ОПОС, 

съответните специализирани дирекции на МОСВ и Изпълнителната агенция по околна 

среда, управляващите органи на оперативните програми, както и на 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-219/15.04.2008 г. на министъра на околната среда и 

водите, изменени със заповед РД-ОП-20/22.10.2008 г. 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 Оперативна програма “Околна 

среда 2007-2013 г.”. 

През 2008 г. са проведени заседания на КИКП по процедури 

BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 

по приоритетна ос 1”, BG161PO005/08/1.10/01/02 “Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” и BG161PO005/08/2.30/01/03 

“Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2”. 

Съгласно издадените доклади за координация и приоритизация на проекти, бе 

идентифицирано наличие на двойно финансиране по пет проектни предложения по 

процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 (на община Борово - област Русе, община Пещера 

– област Пазарджик, Община Чирпан - област Стара Загора, община Две Могили - 

област Русе, община Твърдица - област Сливен), които са отпаднали от списъка за 

финансиране и не са включени в решението за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ. За друга група проекти  - по процедури BG161PO005/08/1.30/01/01 и 

BG161PO005/08/1.10/01/02 е идентифициран съответно риск от двойно финансиране, във 

връзка с което са предвидени специални клаузи в договорите за безвъзмездна финансова 

помощ с бенефициентите. 

 

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. 

Поименният състав на КН бе определен със Заповед № РД - 681 от 5.09.2007 г. на 

министъра на околната среда и водите (последно изменена със Заповед № РД - 219 от 

19.03.2009 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 
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Кохезионния фонд на ЕС (посл. изм. ДВ. бр. 103 от 2 декември 2008 г.). Комитетът за 

наблюдение 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 и следи напредъка по изпълнението 

на програмата. 

През 2008 г. се проведоха четири заседания на Комитета за наблюдение по 

оперативна програма  „Околна среда 2007–2013 г.”. На тези заседания Комитетът 

разгледа и/ или одобри  следните по-важни документи: 

1. Вътрешни правила за работа на Комитета за наблюдение по оперативна програма  

„Околна среда 2007–2013 г.”;  

2. Кодекс за поведение на членовете на Комитета за наблюдение по оперативна 

програма  „Околна среда 2007–2013 г.”;  

3. Декларацията за липса на конфликт на интереси на членовете на Комитета за 

наблюдение по оперативна програма  „Околна среда 2007–2013 г.”; 

4. Критерии за избор на проекти по оперативна програма  „Околна среда 2007–2013 

г.”; 

5. Комуникационен план на оперативна програма  „Околна среда 2007–2013”. 

6. Стратегически план за „Техническа помощ 2007-2013” по оперативна програма  

„Околна среда 2007–2013 г.”; 

7.  План за оценка на Оперативна програма  „Околна среда 2007–2013 г.”. 

8. Годишен доклад за напредък за 2007 г. по оперативна програма „Околна среда 

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 на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз, която обслужва всички административни структури, участващи в 

процеса на управление, мониторинг и контрол. Информационна система е реализирана 

изцяло като Интернет базирано приложение и разполага с гъвкава система за управление 

на достъпа на отделните потребители до съхранявана в системата информация, в 

съответствие с техните административни права и задължения. За целта на определени 

със заповед на министъра на околната среда и водите служители от МЗ и УО на ОПОС 

се осигуряват права за достъп до определени модули на ИСУН.  

В експлоатация са въведени следните модулите на ИСУН: - „Регистрация”, 

„Оценка”, „Договори”, „Управление на проекти”, „Финансов модул” „Проверки на място 

и управление на нередности", а в процес на разработване е модул „Наблюдение на 

проекти”. 

Информация относно цикъла на управление на проектите по отделните 

оперативни програми се въвежда в модул „Управление на проекти”. Докладите за 

напредък на ниво проект се изготвят от бенефициентите и се представят на МЗ на 

ОПОС – дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда” („ФЕСОС”), отдели 

„Мониторинг и контрол” („МК”) и „Финансова дейност”. Експерти от отдел „МК”, 

определени от началника на отдела, извършват проверка на докладите и въвеждат 

данните относно: планирани и изпълнени дейности за изпълнението на проекта, 
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напредък по изпълнението на индикаторите на проекта, усвояване на средствата, 

предвидени във финансовия план на проекта, изпълнение на мерките за информация и 

публичност и др. в модул „Управление на проекти”. Служителите, на които е възложено 

да извършат проверката, въвеждат посочените данни в ИСУН, като резултатът от 

тяхната работа подлежи на контрол от страна на служител, определен от началника на 

отдел „МК”. 

В случай на установяване на нередности при извършването на проверки на 

доклади за напредък, служителят от отдел „МК”, осъществяващ проверката, уведомява 

лицето по нередности в МЗ на ОПОС. Данните относно извършени и докладвани 

нередности се въвеждат в модул „Проверки на място и управление на нередности” от 

лицето по нередности в МЗ на ОПОС.  

Експерти на отдел „МК” обобщават докладите за напредък по отделните проекти 

и изготвят доклади за напредък на ниво мярка. Разработените доклади за напредък на 

ниво мярка се предоставят на УО на ОПОС – дирекция „Кохезионна политика за околна 

среда” („КПОС”). Експерти от отдел „Мониторинг и докладване” („МД”) в дирекция 

„КПОС” регистрират получените доклади в специален регистър. Докладите за напредък 

на ниво мярка се проверяват от експерти на отдели „МД” и „Финансово управление и 

контрол” („ФУК”) в дирекция „КПОС”. Одобрените от началника на отдел „МД” 

доклади се съхраняват в архива на УО на ОПОС и служат като източник на данни за 

изготвянето на годишния/окончателния доклад на ниво ОПОС. 

Докладите за напредък на ниво проект, за проекти по приоритетна ос 4 на 

ОПОС, се изготвят от експерт/експерти от дирекция  „ФЕСОС” / „ВО” / съответният 

отдел на дирекция „КПОС”, изготвил / изготвили проекта. Докладите се предоставят на 

отдел „МД” в дирекция „КПОС”, а тогава когато докладът е изготвен от отдел „МД” – на 

лицето по точка ІІІ.Е.13 от Вътрешните правила за управление на проекти от 

бенефициенти, с оглед на извършването на проверка на тяхното съдържание. 

Представените доклади за напредък се регистрират в модул „Управление на проекти” в 

ИСУН от служителят, определен да извърши регистрацията / лицето по точка ІІІ.Е.13 от 

Вътрешните правила.  В допълнение, представените доклади за напредък за проекти по 

приоритетна ос 4 на ОПОС се регистрират в специален регистър, който се поддържа от 

отдел „МД” в дирекция „КПОС”.   

Описаните ред и организация за работа с ИСУН са валидни както за докладите за 

напредък, изготвени по силата на сключените договори за безвъзмездна финансова 

помощ, така и за тези, разработени в изпълнение на издадените заповеди на министъра 

на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При 

въвеждане на данни в ИСУН се прилага Ръководство за потребителя за използване на 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните фондове и 

Кохезионния фонд.  

 

2.8. НАЦИОНАЛЕН РЕЗЕРВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО И В ГОДИШНИЯ 

ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ПРЕДСТАВЕН ЕДИНСТВЕНО ЗА 2010г.) 

Не е приложимо. 
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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         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  

58.04 

% 
  

66.46 

% 
(2)

 
   

 Базова 

стойност 

40.5 

% 
(3)

 

40.5 

% 
(3

 
        

Индикатор 2: 

Допълнително 

население, 

обслужвано от 

проекти за 

отпадъчни води 

Напредък 0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  

1 295 

000 
  

1 845 

000 
   

 Базова 

стойност 

45 

000 

45 

000 
        

Индикатор за резултат 

Индикатор 3: 

Нови и 

рехабилитирани 

ПСОВ 

Напредък 0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  22   65    

 Базова 

стойност 
1

(4)
 1

(4)
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(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.  

(4)  Стойността за базовата година се отнася за ПСОВ 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. 

По подписаните към края на 2008 г. договори за инфраструктура е предвидено 

изграждане/ реконструкция/ рехабилитация/ модернизация на следните съоръжения и 

мрежи: 

- Изграждане на нови 12,46 км главни водопроводи, 43,817 км второстепенна 

водопроводна мрежа; 

- Реконструкция/ рехабилитация/ модернизация на 47,003 км главни 

водопроводи, 177,339 км второстепенна водопроводна мрежа; 

- Изграждане на нови 75,011 км  главни колектори, 175,993 км второстепенна 

канализационна мрежа; 

- Реконструкция/ рехабилитация/ модернизация на 26,63 км главни 

водопроводи, 40,128 км второстепенна водопроводна мрежа; 

- Изграждане на 8 нови ПСОВ с капацитет 27 373 е.ж. и  реконструкция/ 

рехабилитация/ модернизация на 4 ПСОВ  с капацитет 68 300 е.ж. 

По сключените през 2008 г. 25 договри за инфраструктура в сектор “води”, се 

предвижда 184354 жители ще бъдат присъединени към нови канализационни мрежи вкл. 

към ПСОВ, а 304415 жители ще бъдат включени към водоснабдителнта мрежа или ще се 

възползват от нейната реконструкция.  

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

 През 2008 г. по приоритетна ос 1 на ОПОС бяха обявени 4 процедури за подбор 

на проекти и 1 процедура за директно предоставяне: 

 ▪ На 20 март 2008 г. бе открита процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 

“Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти”. По процедурата са 

подадени 191 проектни предложения от 134 общини, от които след извършена оценка, за 

финансиране са одобрени 163 проектни предложения на обща стойност 157 653 625,82 

лв. (80 607 018,92 евро). След извършен анализ и оценка на риска на одобрените за 

финансиране проектни предложения, до края на месец декември 2008 г. са сключени 30 

договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 37 840 627,72 лв. (19 

347 605,73 евро). 

  ▪ На 27 март 2008 г. бе открита процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. По 

процедурата са подадени 113 проектни предложения от 91 общини, от които след 

извършена оценка, за финансиране са одобрени 34 проектни предложения, от които 32 са 

на обща стойност 585 539 901,79 лв. (299 381 797,90 евро). Останалите два големи 

проекта са изпратени за оценка в Европейската комисия, в съответствие с чл. 39 от 

Регламент (ЕО) 1083/2006. След извършен анализ и оценка на риска на одобрените за 
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финансиране проектни предложения,  до края на месец декември 2008 г. са сключени 25 

договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 457 002 325,45 лв. 

(233 661 578,69 евро). 

▪ На 30.09.2008 г. бе открита процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации с 

над 10 000 е.ж.” с краен срок за представяне на проектни предложения 19 януари 2009 г. 

и размер на безвъзмездната финансова помощ 510 000 000,00 лв. (260 758 859,41 евро). 

Бенефициенти са общините в Република България, на територията на които се намират 

агломерации с над 10 000 е.ж.  Към края на 2008 г. все още не беше изтекъл срокът за 

подаване на проектни предложения. 

▪ На 22.12.2008 г. бе открита процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж.” с краен срок за представяне на проектни 

предложения 24 февруари 2009 г. и размер на безвъзмездната финансова помощ 393 

481 540,00 лв. (201 183 916,80 евро). Към края на 2008 г. все още не беше изтекъл срокът 

за подаване на проектни предложения. 

▪ На 26.11.2008 г. бе открита процедура на директно предоставяне 

BG161PO05/08/1.2/01/06 „Разработване на планове за управление на речните 

басейни”. Допустими бенефициенти са Басейновите дирекции. Общият размер на 

безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедурата е 36 

048 000,00 лв. (18 431 049,73 евро).  

Към края на 2008 г. по приоритетна ос 1 на ОПОС са сключени общо 55 договора 

на обща стойност 494 842 953,17 лв (253 009 184,42 евро). 

 

3.1.2 СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

 

Виж 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 
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Индикатор 1: 

Население, 

обслужвано от 

регионални 

системи за 

управление на 

отпадъците 

Напредък 0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  

1 983 

264 
  

3 967 

000 
   

 Базова 

стойност 

467 

000 

467 

000 
        

Индикатор за резултат 

Индикатор 2: 

Изградени и 

завършени 

интегрирани 

системи за 

управление на 

отпадъците 

Напредък 0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  12   27    

 Базова 

стойност 
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 

 През 2008 г. по приоритетна ос 2 на ОПОС бе обявена 1 процедура за подбор на 

проекти BG161PO005/08/2.30/01/03 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни 

проекти”. По процедурата са подадени 59 проектни предложения от 58 общини, от които 

след извършена оценка, за финансиране са одобрени 35 проектни предложения на обща 

стойност 24 727 060,40 лв. (12 642 745,22 евро). След извършен анализ и оценка на риска 

на одобрените за финансиране проектни предложения, до края на месец декември 2008 г. 

по тази процедура са сключени 29 договора за безвъзмездна финансова помощ на 

обща стойност 20 886 496,00 лв. (10 679 095,83 евро). 

 

 

3.2.2 СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

Виж т. 2.3 „Срещани важни проблеми и предприемани мерки за решаването им”. 
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3.3. ПРИОРИТЕТНА ОС 3 “ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ” 

 

3.3.1 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: 

Процент от 

НАТУРА 2000 

(защитени зони 

и защитени 

територии), 

които да бъдат 

картирани/ 

управлявани 

Напредък 0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  2.6   8    

 Базова 

стойност 
0 0         

Индикатор за резултат 

Индикатор 2: 

Брой картирани 

защитени 

територии и 

зони от 

мрежата 

НАТУРА 2000 

Напредък 0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  14   44    

 Базова 

стойност 
0 0         

Индикатор 3: 

Брой 

разработени 

планове за 

управление на 

защитени 

територии и 

защитени зони 

от мрежата 

НАТУРА 2000 

Напредък 0 0         

 Целева 

стойност 
(1)

 
0 0  14   44    
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 Базова 

стойност 
0 0         

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

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 

През 2008 г. по приоритетна ос 3 на ОПОС бе обявена една процедура за подбор 

на проекти BG161PO005/08/3.0/01/05 ”Опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие в Република България” с краен срок за представяне на проектни 

предложения 03.02.2009 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която 

ще бъде предоставена по процедурата е 18 956 813,00 лв. (9 692 464,58 евро). 

Бенефициенти по откритата процедура са  регионални инспекции за околна среда и води, 

дирекции на национални паркове, дирекции на природни паркове, регионални дирекции 

по горите, общински администрации, Нестопански организации - регистрирани по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Към края на 2008 г. тече 

срокът за подаване на проектни предложения. 

 

3.3.2 СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

Виж 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. Следователно не може 

да бъде представена информация по тази точка.   

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Със Заповед № РД-86 от 14.02.2008 г. на министъра на околната среда и водите са 

утвърдени Вътрешни правила за директно предоставяне по приоритетна ос 4 „Техническа 

помощ” на ОПОС. На заседанието си през февруари 2008 г. Комитетът за наблюдение 

прие и Стратегическия план за техническа помощ за периода 2007 - 2013 г.  

До края на 2008 г. по приоритетна ос 4 „Техническа помощ” са издадени 23 

заповеди на министъра на околната среда и водите за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 5 280 893,76 лв. (2 700 078,10 евро). 

Стойността на извършените плащания по тази приоритетна ос са 281 727, 89 лв. (144 

045,18 евро). 

По приоритетна ос 4 „Техническа помощ” са изготвени 23 проектни предложения, 
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обхващащи дейностите, заложени в Стратегически план за техническа помощ за периода 

2007-2013 г.:  

• С цел организиране и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на 

ОПОС през 2008 г., беше изготвен и одобрен 1 проект на обща стойност 36 000,00 

лв. (18 406,50 Euro). Проектът е изпълнен. 

• С цел събиране и анализиране на данни за изпълнението и мониторинга на ОПОС 

бяха изготвени и одобрени 3 проектни предложения на обща стойност 

1 246 300,00 лв. (637 223,07 Euro): 

- Извършване на оценки и анализи на административния капацитет на 

дирекция "КПОС" (УО на ОПОС) и на дирекция "ВО" на МОСВ, 

разработване/актуализиране на организационни стратегии за развитие 

на човешките ресурси и специализирани планове за обучения на 

служителите в дирекциите за периода до 2012 г. Проектът е в процес на 

изпълнение. 

- Оценка и анализ на риска за одобрени проекти по оперативна програма 

"Околна среда 2007 - 2013 г.". Проектът е в процес на изпълнение. 

- Укрепване на административния капацитет във връзка с подобряване 

качеството на оценителните комисии по ОПОС - слабости и добри 

практики. Проектът е изпълнен. 

• За осигуряване на възнаграждения на служители, изпълняващи дейности, 

свързани с подготовката, координацията, управлението, изпълнението, 

мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, одите, осигуряването 

на публичност и информация на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 

г.", беше изготвен и одобрен 1 проект на стойност 2 453 502,70 лв.( 1 254 456,01 

Euro). Проектът е в процес на изпълнение. 

• С цел осъществяване на верификации и проверки на място във връзка с проекти, 

одобрени за финансиране по приоритетна ос 4 "Техническа помощ", както и за 

извършване на одити за целите на Оперативна програма "Околна среда" 2007-

2013 г., бяха изготвени и одобрени 2 проектни предложения на обща стойност 

1 200 000,00 лв. (613 550,25 Euro). Проектите са в процес на изпълнение. 

• За подготовка, организиране и провеждане на обучения за УО на ОПОС, МЗ на 

ОПОС и дирекция ”Вътрешен одит” в рамките на програмата, с оглед укрепване 

на капацитета им, бяха изготвени и одобрени 7 проектни предложения на обща 

стойност 52 640,76 лв.( 26 914,79 Euro). Проектите са изпълнени. 

• В изпълнение на целите на Комуникационния план на ОПОС беше изготвен и 

одобрен 1 проект за провеждане на социологическо проучване за измерване на 

познаваемостта по ОПОС и залагане на индикатори за оценка на мерките за 

информация и публичност на стойност 35 880,00 лв. (26 914,79 Euro). Проектът е 

изпълнен. 

• С цел осъществяване на подкрепа при изпълнението на бъдещи проекти по 

приоритетни оси 1, 2 и 3, бяха изготвени и одобрени 3 проектни предложения 

относно реализиране на работни срещи между УО и представители на ЕК,  МЗ, 

специализирани дирекции в МОСВ, Министерство на финансите, Национално 

сдружение на общините в Р България и областни управители. Проектите са на 

обща стойност 37 640,30 лв. (26 914,79 Euro) и са изпълнени. 
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• За създаване и поддържане на интернет страница за ОПОС, изготвяне на 

стратегия за прилагане на Комуникационния план, както и за организиране и 

провеждане на информационни събития, бяха изготвени и одобрени 4 проектни 

предложения на обща стойност 218 930,00 лв. (111 937,13 Euro). Три от тях са 

изпълнени, а едно е в процес на изпълнение. 

В резултат на препоръка в рамките на одита на съответствието, както и указания 

на Министерство на финансите, бяха предприети мерки за възлагане на външен 

изпълнител на дейностите във връзка с мониторинга и верификацията по отношение на 

проекти по приоритетна ос 4 „Техническа помощ”, когато бенефициенти на помощта са 

съответно отдели „Мониторинг и докладване” и „Финансово управление и контрол” в 

дирекция „КПОС”. 

С Решение № 320/22.10.2008 г. на  министъра на околната среда и водите беше 

открита Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на 

верификации и проверки на място във връзка с проекти, одобрени за финансиране по 

приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОПОС” с бенефициенти – дирекции „КПОС”, 

„ФЕСОС” и „ВО” в Министерство на околната среда и водите”.  

Със Заповед №РД-923/17.12.2008г. на министъра на околната среда и водите е 

назначена комисия за разглеждане и оценка на оферти, представени за участие в 

горепосочената процедура. Впоследствие (в началото на 2009 г.) беше сключено рамково 

споразумение за срок от две години за изпълнението на проекта. 

 

3.4.2 СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

Не е налична информация, която да бъде предостaвена.  

 

4. ПРОГРАМИ ЕСФ: СЪОТВЕТСТВИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ 

Не е налична информация, която да бъде предостaвена. 

 

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

ПРИЛОЖИМО) 

Напредъкът във връзка с проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 

1083/2006 може да се обобщи както следва: 

Със становище № 1/27.11.2008 г. на ръководителя на управляващия орган бяха 

одобрени за изпращане в Европейската комисия два големи проекта по смисъла на чл. 39 

от Регламент (ЕО) № 1083/2006, включени в решение № 29/27.11.2008 г. за одобряване 

на доклада на Комитета за избор и координация на проекти: 

„Интегриран проект за воден цикъл на гр. Габрово” – предвижда проучвания 

и проектиране, реконструкция на пречиствателна станция за питейни води, 

рехабилитация на помпени станции, рехабилитация и подобряване на водоснабдителната 

мрежа, разширяване на канализационната мрежа, рехабилитация на канализационната 

мрежа, реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води. 

„Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” – предвижда проучвания и 

проектиране, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, реконструкция 

и рехабилитация на главни колектори, реконструкция и рехабилитация на второстепенна 
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канализационна мрежа, удължаване на колекторна мрежа, обновяване на 

съществуващата колекторна мрежа на гр. Враца, проучване, проектиране и 

реконструкция на водопровода от яз. “Стреченска бара” до гр. Враца, пълно обновяване 

на ПСОВ с ново механично и електрическо оборудване, строителство на сгради. 

При определянето на общата стойност на проектите във връзка с чл. 39 от 

Регламент 1083/2006/ЕО е взета предвид общата им стойност без ДДС. Проектът на 

община Габрово е на обща стойност 102 949 321 лева без ДДС или 52 637 152 евро, а 

проектът на община Враца - 113 644 408 лева без ДДС или 58 105 463 евро.  

В изпълнение на изискванията на чл. 29, ал. 5 от ПМС 121/2007, на 4.12.2009 г. 

управляващият орган на ОПОС представи на централното координационно звено 

изискваната информация съгласно чл. 40 от Регламент 1083/2006/ЕО за изпращане в 

Европейската комисия. 

На 8.12.2009 г. проектът „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Габрово” е 

изпратен на Европейската комисия чрез системата SFC. На 12.12.2008 г. бе получено 

писмо от Европейската комисия, че проектът на община Габрово е регистриран под 

номер CCI2008BG161PR002 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. 

На 16.12.2009 г. проектът „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” е 

изпратен на Европейската комисия чрез системата SFC. На 18.12.2008 г. бе получено 

писмо от Европейската комисия, че проектът на община Габрово 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. 

Съвместната инициатива (JASPERS) на ЕИБ, ЕК и ЕБВР JASPERS подпомага 

държавите-бенефициенти в подготовката на проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент 

(ЕО) № 1083/2006. Големите проекти се представят за окончателно одобрение от ЕК. 

През 2008 г. интервенциите на инициативата JASPERS  в сектор „околна среда” 

бяха насочени допълнително по оказване на техническа помощ по проекти, подготвяни 

по програма ИСПА за одобрение по ОПОС в сектор „отпадъци” и „води”. През изтеклата 

година бяха идентифицирани и допълнителни области на потенциална помощ, която да 

бъдe включена по плана за действие за 2009 г., като напр. пилотни проекти. През 2008 г. 

инициативата реализира и хоризонтални мерки, с пряк ефект върху изпълнението на 

ОПОС, като завършването на Общите указания за Анализ Разходи и Ползи със секторни 

указания към тях, вкл. за сектор „управление на отпадъците” и „Управление на водите”. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

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

7. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН НА ОПОС 
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Съгласно Регламент (EO) № 1083/2006 от 11 юли 2006 година относно определянето на 

общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и 

Кохезионния фонд и Регламент (EO) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 

година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета за 

определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и 

в съответствие с Комуникационна стратегия на Националната стратегическа референтна 

рамка за периода 2007 – 2013 г. на Р България, УО на ОПОС разработи Комуникационен 

план (КП) на оперативната програма. 

 На 7 май 2008 г. Генерална дирекция «Регионална политика» на Европейската 

комисия информира УО, че КП на ОПОС се приема за приведен в съответствие с 

изискванията на Регламент 1828/2006 и следователно може да се счита за действащ 

документ. 

 Заедно с писмото за одобрение на КП, ЕК изпрати и някои препоръки от 

технически характер, които Управляващият орган намери за уместни и извърши 

актуализация на КП на ОПОС спрямо тях. Това са препоръки, касаещи разширяване 

описанието на комуникационните партньори, както и по-подробно разписване на някои 

от мерките за информация и публичност, промяна на някои от индикаторите за оценка и 

др. Ревизираният Комуникационен план на ОПОС е представен в Приложение № 1 към 

настоящия годишен доклад. 

 

ЦЕЛИ 

 Общите цели на Комуникационния план на ОПОС са от една страна да се повиши 

осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на 

Структурните фондове и на Кохезионния фонд на ЕС в България, а от друга да се осигури 

прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви 

групи в рамките на Комуникационния план. 

 За целта следва да се постигнат трите специфични цели: повишаване на 

осведомеността на широката общественост и съдействие за по-голямо разбиране на 

обхвата, целите и резултатите както на ОПОС, така и на Структурните и Кохезионния 

фондове в България, осигуряване на запознатост на потенциалните бенефициенти за 

възможностите за получаване на финансиране от оперативната програма, с цел да бъдат 

поощрени при подготовката на проектни предложения и не на последно място 

запознаване на бенефициентите с техните отговорности при изпълнението на операции 

по ОПОС, включително и с техните отговорности, свързани с осигуряване на 

информация и публичност.  

 

ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ 

 

▪ Специализирана интернет страница на оперативната програма - 

www.ope.moew.government.bg; 

▪ Национални и регионални срещи и конференции; 
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▪ Информационни дни по откритите процедури за набиране на проектни 

предложения; 

▪ Пресконференции, интервюта и публикации в медии; 

▪ Ден на отворените врати на ОПОС; 

▪ Комуникационни партньори (мултипликатори). 

 

 

БЮДЖЕТ 

 Изразходваните средства за изпълнение на мерките за информация и публичност 

са в размер на 78 470.59 евро, от които от Европейския фонд за регионално развитие – 

66 700 евро, а национално съфинансиране – 11 770.59 евро. 

ДЕЙНОСТИ ЗА 2008 г. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

www.ope.moew.government.bg: страницата беше разработена и внедрена през 2008 г.. От 

стартирането й до края на годината имаше над 30 000 уникални посетители, като в този 

период новите посещения са се увеличили с 28%.  
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На интернет страницата УО на ОПОС публикува обявите за набиране на проектни 

предложения, Насоките за кандидатстване с приложенията, всякаква информация, както 

за потенциалните бенефициенти, така и за бенефициентите на програмата след 

подписване на първите договори по ОПОС, протоколи от заседанията на Комитета за 

наблюдение, както и неговия състав, актуални новини и информация за събития, 

презентации, представяни на различни срещи и мероприятия, одобрените проекти по 

процедурите, списък с бенефициентите съгласно изискванията на Регламент 1828/2006 

(http://ope.moew.government.bg/uf//projects/ENG/ALL_beneficiaries_ENG.pdf).  
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Същевременно се публикуват всички зададени въпроси от страна на 

потенциалните бенефициенти в указаните в Насоките за кандидатстване срокове, както и 

отговорите им, с оглед спазване на равнопоставеността на кандидатите при подготовка на 

проектните им предложения. 

УО на ОПОС участва в междуведомствената Работна група създадена през 2008 г. 

от вицепремиера, отговарящ за управлението на европейските фондове, с цел 

унифициране на интернет страниците на оперативните програми, повишаване на 

прозрачността и информираността на широката общественост. Работната група разгледа 

информацията, публикувана на интернет страниците на оперативните програми и 

докладва идентифицираните слабости. Работната група излезе с предложение интернет 

страниците да бъдат унифицирани във функционално отношение, като се запази 

графичния дизайн на страниците и се спазва единна логика при структурирането на 

информацията в отделните сайтове, така че те да не се различават драстично като 

навигация и логика на търсене на информация.  

УО представи интернет страницата на ОПОС по време на различни събития и на 

рекламни материали. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ  

През 2008 г. Управляващият орган на ОПОС организира и проведе няколко големи 

конференции и работни срещи, организирани с финансовата подкрепа на Европейския 

фонд за регионално развитие чрез оперативната програма: 

▪ 6 конференции във връзка с общото представяне на оперативна програма 

«Околна среда 2007 – 2013 г.», представянето на откритите процедури за набиране на 

проектни предложения, възможностите пред бизнеса като изпълнител на дейностите, 

заложени в проекти по ОПОС, представяне на секторите «Биоразнообразие» и 

«Отпадъци» пред общинските администрации в качеството им на бенефициенти по 

програмата.  

▪ Последната конференция за 2008 година беше и голямото годишно 

информационно събитие, в което участие взеха над 200 души. В рамките на 

мероприятието бяха раздадени «удостоверения на общините с одобрени за финансиране 

проекти в качеството им на бенефициенти по програмата», както и беше представено 

последващото управление на проектите – задължения на бенефициентите по отношение 

на финансовото управление, докладване на напредъка, мерки за информация и 

публичност.  

В конференциите участие взеха представители на Европейската комисия, 

депутати, представители на кабинета на вицепремиера, отговарящ за управлението на 

европейските фондове, Министерство на финансите, МОСВ, Национално сдружение на 

общините в Република България (НСОРБ), общински администрации – кметове, 

експерти, отговорни за управлението на проекти, представители на останалите 

оперативни програми в България, медии. 

▪ 29 работни срещи във връзка с възможностите за финансиране, 

предоставяни от еврофондовете чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, 

проблемите и трудностите при кандидатстване на потенциалните бенефициенти с 

проектни предложения, напредъкът при подготовката на процедури по Закона за 

обществените поръчки. Провеждани са регулярни срещи с потенциални бенефициенти по 

сектори – води, управление на отпадъците, биоразнообразие с участието на кметове, 
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представители на Националното сдружение на общините в Р България, на Регионалните 

съвети за развитие, представители на Асоциацията на Черноморските общини в Р 

България, на Асоциацията на дунавските общини, Камарата на строителите в България, 

неправителствени организации, Българска академия на науките, специализирани 

дирекции в МОСВ, Държавната агенция по горите и други заинтересовани страни. Бяха 

обсъдени конкретни въпроси, бяха представени възможни решения и дадени препоръки 

във връзка с разработването на проектни предложения. Подобни срещи се организираха 

както централно в гр. София, така и по места с оглед улесняване на потенциалните 

бенефициенти.  

Снимки от голямото годишно информационно събитие за 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки от конференции 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОТКРИТИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА НАБИРАНЕ НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

През 2008 г. Управляващият орган проведе информационни дни по всяка една 

процедура за набиране на проектни предложения. Информационните дни бяха 

организирани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на 

ЕС чрез ОПОС. 
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▪  15 информационни дни - по 3 дни за всяка от процедурите. По време на 

информационните дни Управляващият орган, Междинното звено и експерти от 

специализираните дирекции в Министерство на околната среда и водите даваха 

разяснения по конкретните процедури – Насоки за кандидатстване, попълване на 

формуляра за кандидатстване и приложенията към него, както и даваха отговори на 

въпроси по възникнали в процеса на подготовка на проектите казуси. Още на първите 

информационни дни беше получена обратна връзка от страна на бенефициентите, че 

подобен формат на информационните дни е по-подходящ и полезен за тях, отколкото 

семинарната форма, в следствие на което УО продължи организирането им по този 

начин. Всички задавани по време на информационните дни въпроси, както и техните 

отговори, също бяха публикувани на страницата на оперативна програма “Околна среда 

2007 – 2013 г.” с оглед спазване на равнопоставеността на кандидатите при подготовка на 

проектните им предложения. 

Снимки от проведени информационни дни по процедурите за набиране на проекти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ, ИНТЕРВЮТА И ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИ 

Управляващият орган проведе 9 пресконференции във връзка с първото заседание 

на Комитета за наблюдение по ОПОС и представяне на взетите от членовете му решения, 

други заседания на КН, представяне на първата процедура за набиране на проекти в 

сектор “Биоразнообразие”, пресконференции във връзка с управление на отпадъците, във 

връзка с представяне на интернет страниците на оперативните програми. Министърът на 

околната среда и водите, заместник-министърът на околната среда и водите и 

ръководител на Междинното звено на ОПОС, ръководителят на УО на ОПОС, 

представители на специализираните дирекции в МОСВ, на НСОРБ взеха участие. 

Бяха подготвяни прессъобщения и разпространявани сред представителите на 

медиите. В резултат бяха отчетени над 250 публикации в печатните и електронни медии.  

Министърът на околната среда и водите, заместник-министърът на околната среда и 

водите и ръководител на Междинното звено на ОПОС, ръководителят на УО на ОПОС 

даваха интервюта в телевизионни и радио предавания.  
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Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията 

Управляващият орган издигна Европейския флаг пред сградата в продължение на една 

седмица от 9 май 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ОПОС 

На 21 октомври 2008 г. в София Управляващият орган на програмата проведе Ден 

на отворените врати по оперативна програма “Околна среда” като част от 

последователната политика за прозрачност в усвояването на европейските средства. На 

мероприятието присъстваха над 100 участници от общини, консултантски фирми, 

неправителствени организации, представители на научните и бизнес среди в България, 

банки, медии. Екипът на Управляващия орган предостави информация относно целите и 

задачите на оперативната програма. Бяха разисквани въпроси, свързани с обявените 

процедури за подбор на проекти по приоритетна ос 1 на програмата, както и с 

трудностите, които бенефициентите срещат при подготовката на проекти по програмата. 

 

ПЪРВИ ДОГОВОРИ ПО ОПОС  

Първите договори с бенефициенти по ОПОС се подписаха на 15 декември 2008 г. 

по време на церемония в Министерство  на околната среда и водите. 

 

КОМУНИКАЦИОННИ ПАРТНЬОРИ (МУЛТИПЛИКАТОРИ) 

Основните комуникационни партньори на Управляващия орган на оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” са Националното сдружение на общините в Р 

България, Камара на строителите в България, Асоциацията на българските Черноморски 

общини, Асоциация на Дунавските общини, Националната мрежа на служителите по 

информация и публичност, представители на медиите. Мултипликаторите имат основна 

роля при разпространяването на информацията, техни представители взимат участие във 

всички събития, организирани от Управляващия орган на програмата. Специални 

работни срещи се организират от УО на ОПОС с цел дискутиране на въпроси от общ 
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интерес, в резултат на което се взимат решения за по-ефективното управление на ОП 

“Околна среда”, както и за улеснение на потенциалните бенефициенти при подготовката 

на проекти, а в последствие и при тяхното управление. 

Експерти от УО взимаха редовно участие като лектори в събития, организирани от 

всички заинтересовани страни в процеса на изпълнение на ОПОС. Това бяха различни 

социално-икономически партньори, организации от неправителствения сектор, както и 

представители на бизнеса. 

ИЗРАБОТЕНИ И РАЗПРОСТРАНЕНИ МАТЕРИАЛИ 

Управляващият орган на ОПОС възложи изработването на следните материали с 

финансовата подкрепа на ЕФРР чрез програмата, които бяха разпространявани по време 

на различните мероприятия:  

▪ нотпадове от рециклирана хартия – с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, МОСВ, 

интернет страницата и електронната поща на ОПОС; 

▪ папки – с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, МОСВ;  

▪ химикалки – с отпечатана интернет страница на ОПОС;  

▪ платнени торбички (естествен материал) - с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, 

МОСВ;  

▪ униформи – с логото на ОПОС,  

▪ бонсай – с логото на ОПОС; 

▪ термо чаша – с логата на ЕС и ОПОС; 

▪ покани – с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС; 

▪ видео клип - с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, МОСВ; 

▪ плакат - с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, МОСВ. 

Снимки 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА 

Комуникационни 

инструменти 
Индикатори за изпълнение  Целева стойност1 Индикатори за резултат  

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Телевизия и радио 
(национални/местни) 

� Брой видеоклипове за 
информация и публичност, 
изработени за целите на ОПОС; 
� Брой аудиоклипове за 
информация и публичност, 
изработени за целите на ОПОС; 
� Брой репортажи/предавания, 
организирани за целите на ОПОС 

� 2 видеоклипа 
� 2 аудиоклипа 
� 25 предавания 
/репортажа 

� Брой видеоклипове за информация 
и публичност, свързани с ОПОС, 
излъчени по телевизията; 
� Брой аудиоклипове за информация 
и публичност, свързани с ОПОС, 
излъчени по радиото; 
� Брой излъчени 
репортажи/предавания 

� 2 видеоклипа 
� 2 аудиоклипа 
� 20 излъчени 
предавания 
/репортажи 

� договори с 
национални 
радио/телевизионни 
медии 
� медиа мониторинг 

Печатни медии 
(национални/местни) 

� Брой подготвени 
прессъобщения в национални/ 
местни вестници/ списания, 
фокусирани върху изпълнението 
на ОПОС; 
� Брой подготвени интервюта. 

� 1 500 статии; 
� 200 интервюта 

� Брой отпечатани статии/ 
прессъобщения в национални/ местни 
вестници/ списания, фокусирани 
върху изпълнението на ОПОС; 
� Брой публикувани интервюта. 

� 1 200 
статии/ 
прессъобщения 
� 150 
интервюта 

� медиа мониторинг 

Печатни материали 
� Брой разпространени печатни 
материали. 

� 3 000 
материала 

� Брой хора, получили печатни 
материали на организирани 
информационни дни, срещи, обучения 
за Бенефициенти, и др. събития; 

� 3 000 души 
� Присъствени списъци 
от събитията 

Интернет страница 
на ОПОС 

� Брой създадени секции; 
� Брой създадени страници; 
 

� 15 секции; 
� 500 страници. 

� Брой посетители на интернет 
сайта; 
� Брой посетени страници от сайта; 

� 450 000 
посетители 
� 1 000 000 
страници 

� Google Analytics; 
� Интернет страница на 
оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013”;  

Информационни 
събития 

� Брой проведени 
информационни събития; 
� Брой изпратени покани; 
 

� 30 събития; 
� 3 000 покани. 

� Брой участници спрямо брой 
поканени в %; 
� Брой статии, публикувани като 
резултат от  информационните 
събития. 

� 90 %; 
� 300 статии 

� Присъствен лист от 
събитието; 
� Медия мониторинг на 
национални/местни 
медии; 

 

                                                           
1
 Отнася се до крайна целева стойност – за 2015 година. Базовата стойност през 2007 г. се приема за 0. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ 

 

Предвид получените от Европейската комисия коментари, касаещи изменения на 

глава Наблюдение и оценка и по-конкретно залагане на базови и целеви стойности на 

индикаторите за оценка, Управляващият орган на ОПОС възложи на външен изпълнител 

провеждането на социологическо проучване относно измерване на информираността за 

оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. 

 

Основните му цели бяха следните: определяне степента на обществена 

информираност относно ОПОС, определяне на общите информационни нужди по 

отношение на ОПОС, Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 

ЕС, определяне степента на готовност за усвояване на финансовата помощ от ЕС и 

залагане на индикатори за обществена осведоменост на мерките за информация и 

публичност съгласно Комуникационния план по ОПОС.  

 

Социологическото проучване бе проведено сред две целеви групи – широка 

общественост и експерти на бенефициентите и потенциалните бенефициенти на ОПОС.  

 

На базата на данните, очертаващи рамките на степента на запознатост както на 

широката общественост, така и на общините - бенефициенти и потенциалните 

бенефициенти на ОПОС, стана ясно, че на експертно равнище информираността относно 

ОПОС е значително по-висока в сравнение със запознатостта на широката общественост. 

Това произлиза от факта, че административните структури са пряко ангажирани с 

проекти по оперативните програми и ефективното използване на средствата.  

 

� Налице е висок интерес към ОПОС от страна на общините. Над 83% от общините 

- бенефициенти и потенциални бенефициенти демонстрират готовност за 

представяне на проекти, а около 77% декларират, че са кандидатствали с проект 

за финансиране по ОПОС. От данните се вижда, че 50.5% от общините - 

бенефициенти имат одобрен проект по ОПОС, а около 26% кандидатстват с 

проект и чакат одобрение. На този фон се отчита ниско ниво на информираност и 

умерен интерес сред населението относно СКФ на ЕС и финансираните от тях 

оперативни програми, в това число и ОПОС. Едва около 4% са гражданите на 

страната, които определят своите познания относно ОПОС като добри или много 

добри. 27% са пълнолетните българи, които се интересуват от европейските 

фондове и оперативните програми.  

� 94% от общинските експерти посочват като най-неотложни за финансиране 

дейностите от приоритетна ос 2 – подобряване и развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци. Според 89% от експертите, представители на общините - 

бенефициенти и потенциални бенефициенти, съществува необходимост от 

еврофинансиране на дейности, свързани с опазването и подобряването на 

екологичното състояние на водите. Други 59% посочват, че има необходимост от 

проекти, свързани с опазването и възстановяването на биологичното 

разнообразие.  

� Според експертите, сред основните дейности, които трябва да бъдат финансирани 

от европейските фондове за опазването на околната среда, са посочени 

строителството на канализационни мрежи (87%), строителството на 

пречиствателни станции за отпадъчни води (80%) и изграждането на системи за 

обезвреждане на битови отпадъци (67%). 
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� Според общественото мнение, дейностите, които трябва да бъдат финансирани с 

предимство от европейските фондове за опазването на околната среда, са 

строителството на пречиствателни станции за питейни води (53.4%), 

строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води (48.9%), 

строителство на канализационни мрежи (47.1%) и изграждане на системи за 

обезвреждане на битови отпадъци (46%).  

� На експертно административно ниво отчитаме висока степен на интерес към 

приоритетните оси на ОПОС. Според резултатите от изследването, 

бенефициентите имат необходимост от повече информация по отношение на 

методиката по изработването на проектите, финансирането им и принципите на 

оценяване на проектите. По изброените критерии са много добре или отлично 

осведомени между 57 и 62% от общините - бенефициенти. 

� Според проучването, широката общественост черпи информация за ОПОС от 

масмедиите – телевизия (46.7%), преса (18.4%), радио (13.2%), интернет (6.5%). 

От своя страна, експертите на бенефициентите и на потенциалните бенефициенти 

се информират за ОПОС след като отворят интернет-страница на МОСВ и от там 

чрез избор на логото на ОПОС посетят интернет страницата на ОПОС (84%), 

където е качена цялата необходима информация. Бенефициентите и всички 

заинтересовани лица, които искат да намерят информация за ОПОС чрез 

директни посещения на интернет-страницата на ОПОС са 78%, толкова са и от 

проведени на местно ниво семинари, обучения и информационни събития (78%).   

 

Данните, сочат, че най-удобният формат за осигуряване на пълна информация на 

бенефициентите за възможностите за получаване на финансиране от ОПОС е 

посредством Интернет. Освен него, като добра практика се отчита и възможността за 

организиране на семинари и обучения, предлагащи разясняване на възникнали 

трудности при методиката по изработване на проектите, бюрократичните проблеми 

относно регистрацията и кандидатстването от страна на бенефициентите. 

 

Широката общественост черпи информация относно оперативните програми 

основно от традиционните медии. Според данните, ОПОС печели публичност сред 

хората благодарение на телевизията - 46% от хората са получили информация за 

програмата от малкия екран. Около 18% посочват като източник вестниците, а радиото – 

13%, а интернет-мрежата е посочена като източник на информация от едва 7% от 

пълнолетните българи.   
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ВО Вътрешен одит 

ДАГ Държавна агенция по горите 

ДВ Държавен вестник 

ДДС Данък добавена стойност 

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие  

ЕИБ Европейска инвестиционна банка 

ЕК Европейска Комисия 

ЕО Европейска общност 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ИГРБ Индикативна годишна работна програма 

ИИПФЕСМФИ Изпълнение на инвестиционни проекти с 

финансиране от европейския съюз и международни 

финансови институции 

ИСУН Информационна система за управление и 

наблюдение 

КИКП Комитет за избор и координация на проекти 

КН Комитет за наблюдение 

КП Комуникационен план 

КПОС Кохезионна политика за околна среда 

КФ Кохезионен фонд 

МД Мониторинг и докладване 

МЗ Междинно звено  

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МФ Министерство на финансите 

НПУДО Национална програма за управление на дейностите 

по отпадъците 

НСЗП Национална служба за защита на природата 

НСИ Национален статистически институт 

НСОРБ Национално сдружение на общините в Република 

България 

НСРР Национална стратегическа референтна рамка 

ОП Оперативна програма 

ОПОС Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.” 

ПМС Постановление на министерски съвет 

ППИП Програмиране, партньорство, информация и 

публичност 

ППТПСД Подготовка на проекти, тръжни процедури и 

сключване на  договори 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 
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ПЧП Публично частно партньорство 

РГ Работна група 

СКФ Структурен и кохезионен фонд 

СО Сертифициращ орган 

СФ Структурни фондове 

УО Управляващ орган 

УОП Управление и оценка на програмата 

ФЕСОС Фондове на европейския съюз по околна среда 

ФУК Финансово управление и контрол 

 

 


