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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: 2009 г. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО Дата на одобряване на годишния доклад от 
мониторинговия комитет: 15.06.2010 г. 

 

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

2.1. РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК 

Информация за физическия напредък на оперативната програма: 

Ключови индикатори 

Индикатори  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо 

Индикатор 2: 

Допълнително 

население, 
обслужвано от 
проекти за 
отпадъчни води 

Напредък 

0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 

1 295 

000 
  

1 845 

000 
   

 Базова 
стойност 

45 

000 

45 

000 

45 

000 
       

Индикатор 5: 

Изградени и 

завършени 

интегрирани 

системи за 
управление на 
отпадъците 

Напредък 

0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 12   27    

 Базова 
стойност 

5 
(5)

 5 
(5)

 5 
(5)
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(3)  Годишна публикация на НСИ “Околна среда” – данните са за 2004 г.  Впоследствие са публикувани 

данни за 2007 (42,2 %) и 2008 (43,9%) 

 

Допълнителни индикатори  

Индикатори  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо 

Индикатор 1: 

Население, 
свързано към 

ПСОВ 

Напредък 

0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 58.04%   

66.46 

% 
(2)

 
   

 Базова 
стойност 

40.5 

% 
(3)

 

40.5 

% 
(3)

 

40.5 

% 
(3)

 
       

Индикатор 2: 

Нови и 

рехабилитирани 

ПСОВ 

Напредък 

0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 22   65    

 Базова 
стойност 

1
(4)

 1
(4)

 6
(4)

        

Индикатор 3: 

Население, 
обслужвано от 
регионални 

системи за 
управление на 
отпадъците 

Напредък 

0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 

1 983 

264 
  

3 967 

000 
   

 Базова 
стойност 

467 

000 

467 

000 

467 

000 
       

Индикатор 4: 

Процент от 
НАТУРА 2000 

(защитени зони и 

защитени 

територии), 

които да бъдат 
картирани/ 

управлявани 

Напредък 

0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 2.6   8    

 Базова 
стойност 

0 0 0        

Индикатор 5: 

Брой картирани 

защитени 

територии и зони 

от мрежата 
НАТУРА 2000 

Напредък 

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

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 14   44    

 Базова 
стойност 

0 0 0        

Индикатор 6: 

Брой 

разработени 

планове за 
управление на 
защитени 

територии и 

защитени зони 

от мрежата 
НАТУРА 2000 

Напредък 

0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 14   44    

 Базова 
стойност 

0 0 0        

(1) В ОПОС целевите стойности за всички индикатори са дефинирани за 2010 г. и 2013 г. 
(2) Стойността в края на периода цели да измери единствено резултатите постигнати с финансиране от ОП 

“Околна среда 2007 - 2013 г.”. 

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

През 2009 г. са изградени 5 нови ПСОВ 

(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 е 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 
Част
ни 

разх
оди 

(1)
 

Разходи, платени 

от органа, 
отговарящ за 

изпълнението на 
плащанията към 

бенефициентите 

Общи 

плащания, 
получени  от 
Комисията 

Приоритетна ос 1 38 466 706,03 € 38 414 540,11 € 

 

0 46 037 610,48  €  

 

0 

- От които разходи по 

линия на помощи от КФ 

30 773 364,83 € 30 731 632,09 € 0 36 830 088,39  €  

 

0 

Приоритетна ос 2 

 

1 097 389,65  € 

 

1 097 389,65  € 

 

0 1 679 536,65  € 

 

0 

- От които разходи по 

линия на помощи от 
ЕФРР 

932 781,20  € 932 781,20  € 

 

0 1 427 606,15  € 

 

0 

Приоритетна ос 3 

 

63 109,20 € 63 109,20 € 0 1 007 743,30 € 

 

0 

От които разходи по 53 642,82 € 53 642,82 € 0        856 581,81  €  0 
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линия на помощи от 
ЕФРР 

 

Приоритетна ос 4 

 

834 293,85 € 834 293,85 € 0 703 605,95 € 0 

От които разходи по 

линия на помощи от 
ЕФРР 

709 149,78 € 709 149,78 € 0 598 065,06 € 0 

Общ сбор 

40 461 498,74  € 

 

 

40 409 332,82  € 

 

0   49 428 496,39 €  147 388 787 

€ 

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. 

(3)
 Информацията се представя с натрупване 

 

Общите получени траншове от ЕК по ОПОС към 30.04.2010 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 

 

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 
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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 2009 г.: 

Приоритетна 

тема 

Форма на 

финансиран
е 

Територия 
Стопанска 

дейност 

Местополо
жение 

Стойност на 

сключените 
договори по 

приоритетни теми (в 

евро) 

44 01 01 12 BG 0,00  

45 

46 

01 

 

01 

 

9 

 

BG 

 
324 663 126, 69  

50 01 01 12 BG 0,00 

51 01 00 21 BG 23 241 400, 83 

 

81 01 00 22 BG 112 298 528, 51  

85 01 00 22 BG 0,00 

86 01 00 22 BG 0,00 

Общо 460 203 056, 04  

 

Легенда: 

Кодове по приоритетни теми 

Kод Приоритетна тема 

44 Управление на битовите и промишлени отпадъци 

45 Питейна вода (управление и водоснабдяване) 

46 Отпадна вода (пречистване) 

50 Рехабилитация на промишлени площадки и замърсени терени 

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

81 Механизми, позволяващи усъвършенстването на процеса на изработване, 
мониторинг и оценка на политики и програми на национално, регионално и 

местно равнище, укрепването на капацитета за прокарване на политики и 

програми 

85 Подготовка, изпълнение, проследяване и контрол 

86 Оценки и разработки; информация и комуникация 

 

Форма на финансиране 

01 – безвъзмездна помощ 

Кодове за тип територии 

00 – неприложимо 
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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 

 

Индикативна годишна работна програма за 2009 г.  

Приоритетни оси, операции или 

дейности на ОП "Околна среда 

2007-2013 г.", по които се отпуска 

безвъзмездната финансова помощ 

Допустими 

бенефициенти 

Максимален 

процент на съ-

финансиране, 
осигурен от 

договарящия 

орган 

Месец/период 

на 

публикуване 
на обявата 

Максимален 

размер на 

безвъзмездно 

финансиране 
(лева) 

Приоритетна ос № 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

населени места с над 2 000 EЖ и населени места под 2000 ЕЖ, попадащи в градски агломерационни 

ареали. 

Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води 

Общини КФ – до 80% 

Национално 

съфинансиране 
– 20% от 
общите 
допустими 

разходи по 

проект* 

Март 2009 333 281 864 

Приоритетна ос № 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци 

Разработване и актуализиране на 
общински и регионални планове за 
управление на отпадъците 

Общини, 

регионални 

сдружения от 
общини 

Март 2009 11 257 042 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти за закриване 
на общински депа, които не 
отговарят на изискванията 

Общини Май 2009 11 955 462 

Закриване на общински депа Общини 

ЕФРР – до 85% 

Национално 

съфинансиране 
– 15% от 
общите 
допустими 

разходи по 

проект* 

Септември 

2009 

188 298 242 

Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 

Конкретни 

бенефициенти: 

ЕФРР – до 85% 

Национално 

2009 г. (при 

постигане на 
250 363 050 
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Приоритетни оси, операции или 

дейности на ОП "Околна среда 

2007-2013 г.", по които се отпуска 

безвъзмездната финансова помощ 

Допустими 

бенефициенти 

Максимален 

процент на съ-

финансиране, 
осигурен от 

договарящия 

орган 

Месец/период 

на 

публикуване 
на обявата 

Максимален 

размер на 

безвъзмездно 

финансиране 
(лева) 

регион Разлог 

Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 
регион Бургас 
Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 
регион Малко Търново 

Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 
регион Добрич 

Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 
регион Провадия 
Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 
регион Габрово 

Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 
регион Видин 

Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 
регион Кочериново 

Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 
регион Плевен 

Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 
регион Ботевград 

Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 
регион Ямбол 

Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в 
регион София 

Регионални 

сдружения или 

общини 

съфинансиране 
– 15% от 
общите 
допустими 

разходи по 

проект* 

проектна 
готовност) 

Приоритетна ос № 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие 
Развитие на мрежата НАТУРА 2000, 

вкл. картиране на видове и 

местообитания в защитени зони, 

подготовка на национална 
информационна и комуникационна 
стратегия за мрежата НАТУРА 2000 

Конкретен 

бенефициент: 
Дирекция 
“НСЗП” в 
МОСВ 

Февруари 

2009 

36 067 770 

Разработване и актуализиране на 
плановете за управление на 
защитени територии 

Конкретни 

бенефициенти: 

ДПП Българка 
ДПП Беласица 
ДНП Рила 
ДНП 

Централен 

Балкан 

Март 2009 15 310 058 

Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в 
страната, вкл. разработване на 
планове за действие за застрашени 

видове, които са от 
световно/европейско значение и 

изпълнение на дейности, предвидени 

Общини, НПО, 

структури на 
МОСВ и ДАГ 

ЕФРР – до 85% 

Национално 

съфинансиране 
– 15% от 
общите 
допустими 

разходи по 

проект 

Август 2009 12 781 147 
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Приоритетни оси, операции или 

дейности на ОП "Околна среда 

2007-2013 г.", по които се отпуска 

безвъзмездната финансова помощ 

Допустими 

бенефициенти 

Максимален 

процент на съ-

финансиране, 
осигурен от 

договарящия 

орган 

Месец/период 

на 

публикуване 
на обявата 

Максимален 

размер на 

безвъзмездно 

финансиране 
(лева) 

в планове за залегналите в тях 

дейности; изпълнение на дейности 

по възстановяване на 
биоразнообразието 

Проучвания, анализи, изследвания 
необходими за определянето на 
политиката и разработването на 
стратегически и програмни 

документи за опазване, спиране 
загубата и възстановяване на 
биоразнообразието 

Конкретен 

бенефициент: 
Дирекция 
“НСЗП” и ДАГ 

Септември 

2009 

4 064 016 

Повишаване информираността на 
общините и населението за НАТУРА 

2000 

Общини, НПО, 

структури на 
МОСВ и ДАГ 

Декември 

2009 

3 000 000 

 

Процедури по 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” 

 Поради започналия в началото на 2009 г. диалог по отношение на икономическата 
ефективност на одобрените и изпълнявани проекти по ОПОС и по-конкретно по 
Приоритетна ос 1, беше възприет изцяло нов подход и методология за финансиране на 
проекти, както и промяна на критерии за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

(БФП). На първо място бяха прекратени две процедури по оста - 

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.”. Като част от корективните мерки от страна на УО 

беше предприет преглед на изпълняваните до този момент проекти с оглед гарантиране 
на икономическата им ефективност и целесъобразност. Резултатите от прегледа и 

предприетите мерки са описани в т. 3.1. 

Процедури по приоритетна ос 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци” 

 В рамките на приоритетната ос по Инфраструктура през 2009 г. са изпратени 3 

покани за директно предоставяне на БФП за следните проекти: 

1. "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на 

битовите отпадъци на Столична община" с общ размер на БФП от 131 026 280, 

00 евро и краен срок за представяне на проектното предложение до 30.03.2010 г. 

2. "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион 

Перник" с общ размер на БФП от 10 898 370, 25 евро и краен срок за представяне 
на проектното предложение до15.05.2010 г. 

3. "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион 

Ботевград" с общ размер на БФП от 5 611 128,97 евро и краен срок за 
представяне на проектното предложение до31.03.2010 г. 

Причините за забавянето в изпълнението на ИГРП са описани детайлно в секция 
3.2.2. УО полага всички възможни усилия да преодолее забавянето на подготовката на 
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проектите. В момента на интернет страницата на ОПОС са публикувани индикативни 

графици за изпълнение на проектите, разработени въз основа на наличната информация 
за напредъка им. Виж също секция 2.3 – Проблеми, свързани с бенефициентите.  

 

Процедури по Приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие” 

 През 2009 г. приключи оценката на проектните предложения по процедура 
BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в 
Република България”. В резултат се изпълняват 7 заповеди и 16 договора на обща 
стойност 18 095 521, 39 лв.  Прекратена е 1 заповед за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ на РИОСВ Плевен. Проектът е прекратен на 28 октомври 2009 г. със 
заповед на министъра на околната среда и водите поради сериозни технически 

затруднения при изпълнението му и недостатъчно добре разработени дейности.  

Проектът може да бъде подаден отново по предстоящата процедура след преработването 
му и уточняване на необходимите дейности. 

Обявени са и следните процедури: 

• BG161PO005/09/3.1/01/08 Развитие на мрежата НАТУРА 2000 

• BG161PO005/09/3.2/01/09 Актуализиране на План за управление на Национален 

парк Рила 

• BG161PO005/09/3.2/02/10 Разработване на План за управление на Природен парк 
Българка 

• BG161PO005/09/3.2/03/11 Разработване на План за управление на Природен парк 
Беласица  

• BG161PO005/09/3.2/04/12 Актуализиране на План за управление на Национален 

парк Централен Балкан  

 Предвидените за обявяване в края на годината конкурентни процедури бяха 
отложени за 2010 г. Подробно описание може да бъде открито в т. 3.3. 

 

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: 

Законът за водите претърпя поредица от изменения през 2009г., като последното 
беше с брой 103 от 29.12.2009 г. на Държавен вестник. Основната промяна се отнася до 

собствеността на активите на ВиК операторите. Тя се изважда от активите на 
досегашните държавни и общински ВиК дружества и става публична-държавна и 

публична-общинска собственост, управлявана от Асоциации за ВиК услуги, в качеството 

им на обединение на собствениците на ВиК системите и съоръженията.  

В обновения Закон се уреждат въпросите за планирането, собствеността на ВиК 

активите и единната ценова политика към групи потребители в отделните ВиК региони. 

ВиК дружествата вече не са собственици на мрежите, като се определят като оператори, 

чието управление става посредством предоставянето им на концесия. Сега действащите 
дружества имат право да запазят позицията си до 10 години. 
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Заради оперирането и управлението на ВиК системите страната се разделя на 
обособени територии, съответстващи на действащите ВиК оператори. Планирането на 
развитието на ВиК системите се осъществява посредством регионални генерални 

планове, които имат действие 25 години. До края на 2010 г. генералните планове следва 
да бъдат изработени, съгласувани и одобрени от съответния областен съвет за развитие, 
от съответните басейнови дирекции и тогава да бъдат приети от асоциациите. 

Управлението на системите се извършва от Асоциации за ВиК услугите. 
Общинските съвети и министърът на регионалното развитие и благоустройството 

делегират на Асоциациите за ВиК услугите правото да управляват съответната 
собственост на ВиК системите. 

В отговор на полученото 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 
ОПОС, докато не се намерят решения по основните въпроси, свързани с планирането, 

собствеността, оперирането и ценообразуването във ВиК сектора, бе разработена единна 
национална 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 
изграждането на ВиК системите и съоръженията, оперирането на ВиК системите и 

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

Закон за устройство на територията 

Измененията в ЗУТ през 2009 г., имащи отношение към ОПОС, се отнасят до 

обявяване и влизане в сила на Подробни устройствени планове (ПУП) и тяхното 
обявяване на заинтересованите лица.  

ПМС № 8 от 16 януари 2009 г. за допълнение на ПМС № 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 ЕС, и по програма ФАР на ЕС. 

С постановлението беше разширен обхвата на дефиницията „конкретен 

бенефициент” по §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121/2007 г. като за 
целите на приоритетна ос 2 на ОПОС в нея бяха включени сдруженията на общини за 
управление на отпадъците и/или общините в регионите, определени в съответствие с 
НПУДО. 

 С ПМС № 8/2009 г. за допълнение на ПМС №121/2007 г. се осигури обявяването 

на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна ос 2 на ОПОС с бенефициенти – сдруженията на общини с цел управление 
на отпадъците и/или общините в регионите, определени в съответствие с НПУДО, чиито 

регионални системи за управление на битови отпадъци не са изградени. С 

постановлението се гарантира изпълнението на поетите от страната ангажименти за 
постигане на съответствие с Директива 1999/31/ЕС, както и се създаде възможност за 
ефективно управление и усвояване на средствата по приоритетна ос 2 „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”  на ОПОС.   

ПМС № 202 от 13.08.2009 г. за създаване на механизъм за координация на 

управлението на средствата от Европейския съюз. С него се създава Съвет за 
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управление на средствата, който разглежда всички въпроси, свързани с програмирането, 

управлението, наблюдението и контрола на мерките, финансирани със средства от ЕС.  

ПМС № 209 от 20.08.2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на 
регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения 
за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за 
битови отпадъци. С него се уреждат редът и източниците на финансиране на 
изграждането на регионалните системи за управление на битовите отпадъците, на 
регионалните съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и 

закриването на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията 
на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци. Закриването на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на 
изискванията на горната наредба, ще се подпомага от държавния бюджет под формата на 
субсидии. 

С Решение № 143 от 09.03.2009 г. на Министерски съвет се увеличава размерът 
на авансовите плащания по проекти, финансирани по Оперативни програми „Околна 
среда” и „Регионално развитие” до 20% за проекти на стойност над 1 млн. лева и до 30 % 

за всички останали операции. Това улеснява изпълнението на проекти финансирани по 
двете програми, посредством подобряване на финансовите потоци към бенефициентите. 

Решение № 705 на МС от 31 август 2009 г. за одобряване на средносрочна 
фискална рамка и основните допускания за периода 2010-2013 г. То изменя собственото 

участие, което бенефициентите следва да осигурят за периода 2010 – 2012 г. съответно 

на 5, 8 и 10% от стойността на допустимите разходи. Това представлява стимул за 
бенефициентите да подготвят своевременно проектите си с цел усвояване на средствата 
по ОПОС и правилно първоначално разчитане на проектния бюджет. 
 

2.3. СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

В резултат от прилагането на Оперативна програма „Околна среда” през 2009 г. 
бяха установени редица важни проблеми, оказващи влияние върху програмата, като те  
могат да бъдат разделени в няколко основни групи: 

• Проблеми, свързани с Бенефициентите и предприети мерки за 

решаването им:  

Основният проблем е забавяне в подготовката на проекти за кандидатстване за 
финансиране по ОПОС. Подготовката и разработката на инвестиционните проекти 

трябва да стане при стриктно спазване на разпоредбите на европейското и национално 
законодателство, като е регистрирано, че бенефициентите срещат значителни 

затруднения на всеки един етап от подготовката.  

Значително предизвикателство е свързано с отчуждителните процедури на 
имоти/терени частна собственост, необходими за изпълнение на инвестиционни проекти. 

Проектите обхващат голяма площ и е необходимо отчуждаването на голям брой частни 

имоти, което създава затруднения. Промяната на предназначението на земята (в 
повечето случаи – земеделска) е значително предизвикателство за бенефициентите и 

забавя стартирането на проектите. МОСВ се обръща към Министерството на 
земеделието и храните с молба за приоритетно третиране на преписки, свързани както с 
ОПОС, така и с други оперативни програми. 

Бенефициентите срещат значителни затруднения с процедурите, свързани с 
издаване на разрешителни съгласно екологичното законодателство. Поради дългия 
период  на подготовка на проектите, в определени случаи липсва съответствие между 
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параметрите на разрешителните и обхвата на проектите. Като се имат предвид сроковете 
за издаване на нови разрешителни и изменение на разрешителни, това създава 
затруднения и забавя подготовката на проектите. В тази връзка, на провежданите с 
потенциалните бенефициенти срещи, се осигурява присъствието на експерти от 
дирекция “Превантивна дейност” в МОСВ, с цел предоставяне на компетентни съвети за 
съответните казуси и разрешаването им на най-ранен етап. 

Осигуряването на собствения принос на общините представлява сериозно 
предизвикателство за изпълнение на проектите. УО на ОПОС нееднократно е поставял 

пред Министерството на финансите въпроса за изменение на кредитното споразумение с 
Европейската инвестиционна банка с цел включване на възможност за финансиране и на 
частта от допустимите разходи над размера на финансовия дефицит, определен в 
Анализа разходи-ползи за съответния проект.  

Една от причините за забавянето на проектите е липсата на стратегически усилия 
в предприсъединителния период за подготовка на инвестиционни проекти. От една 
страна стои техническата помощ по програма ИСПА – подготовката на проектите е 
значително забавена и проектите, които трябваше да бъдат напълно готови се оказаха в 
концептуална фаза през 2007 г. От друга страна не са положени и никакви усилия извън 

ИСПА. 

По-специално, по приоритетна ос 3, забавянето на картирането и оценката на 
благоприятния природозащитен статус от своя страна забавя важни последващи проекти 

за кандидатстване по ОПОС, като разработването и одобрението на планове за 
управление за защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Предприемат се мерки за 
повишаване на капацитета на бенефициентите – структури на МОСВ, посредством 

обучения, които се планира да стартират през 2010 г. 

Освен това, първоначалното намерение ОПОС да бъде отворена към колкото е 
възможно повече инвестиционни проекти (с организация на открити процедури) също се 
оказа неподходящо, тъй като не включи в себе си активен диалог между УО и 

бенефициентите по време на подготвителната фаза, което доведе до подаване (и 

одобрение) на преоразмерени проекти и липсва на систематични усилия в подготовката 
на проектите. 

Гореспоменатото поставя България в ситуация, в която през третата година от 
изпълнение на програмата са налични твърде малко проекти, които отговарят на 
условията за отпускане на средства по Кохезионния фонд. УО е наясно с проблемите и 

въпреки че има опасност за усвояването на средствата по оперативната програма, има 
ясна визия за корективни мерки, които вече прилага. Управляващият орган е наясно с 
наближаващия краен срок по директива 91/271/ЕЕС и предстоящата наказателна 
процедура и е насочил всичките си усилия към минимизиране на последствията от 
забавянето, въпреки кратките срокове, в които предприема мерки. След извършен анализ 
са изготвени индикативни графици в секторите води и отпадъци, които дават по-ясна 
представа за готовността на проектите и задават индикативна времева рамка, в която 

даденият проект ще започне и приключи своето изпълнение. 

• Административен капацитет на управляващия орган и междинното звено  

на Оперативна програма „Околна среда”. 

 На база на обявените процедури за набиране на проектни предложения, отново 

възниква въпросът за недостатъчния капацитет на УО и МЗ за изпълнение на 
отговорностите им съгласно Вътрешните правила за оценка по процедури за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Както двете звена, така и останалите 
дирекции в МОСВ, не разполагат с достатъчен брой квалифицирани експерти, както за 
провеждане на предварителните консултации, така и за включване в състава на 
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експертните работни групи. С оглед преодоляване на това сериозно предизвикателство 

бяха предприети действия в няколко направления: 

 Промяна на Устройствения правилник на министерството, приет с ПМС № 274 от 
20.11.2009 г. (обн. ДВ бр. 94 от 27.11.2009 г.), по силата на който на новосформираната 
дирекция „Европейски и международни проекти” се делегират функции по подготовка, 
управление, изпълнение, мониторинг и контрол на международни и европейски проекти 

(с изключение на тези финансирани по ОПОС). Това действие доведе до ясно 

разграничение на управлението и мониторинга на проектите, финансирани по пред-

присъединителна програма ИСПА, проекти финансирани от други международни 

донори и проектите финансирани по ОПОС. Като функции управлението и мониторинга 
на проектите финансирани по оперативната програма остават в компетенциите на МЗ. 

Управлението на оперативната програма вече е децентрализирано и поставено на 
експертна основа - след извършените структурни промени позициите на ръководителите 
на УО и на МЗ са на ниво директори на дирекции. В хода на управлението на ОПОС са 
ангажирани максимално и специализираните дирекции (Управление на водите, 
Управление на отпадъците, Национална служба за защита на природата в МОСВ и 

Превантивна дейност) в зависимост от тяхната компетентност. 

 През 2009 г. бяха проведени 5 конкурса за попълване персонала на двете 
дирекции (КПОС и ФЕСОС), до броя определен съгласно щатното разписание. За 
нуждите на УО на ОПОС бяха  проведени два конкурса за назначаване на експерти, 

обявени със Заповеди с № РД – 36/13.01.2009 г. и № РД-671/05.10.2009 г. на Министъра 
на околната среда и водите. Предвид специфичните умения и изисквания към 

кандидатите,  от обявените 20 свободни позиции, в резултат от конкурсите, бяха 
назначени 14 експерта.  

За заемането на свободните щатни бройки в МЗ на ОПОС бяха проведени три 

конкурса, обявени със  Заповеди № РД-9/06.01.2009 г., № РД-388/16.06.2009 г. и № РД-

719/28.10.2009 г. на министъра на околната среда и водите. От обявените 24 свободни 

позиции, в резултат от конкурсите, бяха назначени 11 експерта. 

Броят на обявените позиции е по-голям, тъй като незаети позиции при един 

конкурс са били повторно обявявани.  

УО и МЗ са наясно със сериозната разлика между свободните позиции и 

назначените експерти през 2009. Причините за разликата са очевидни, а именно, че 
въпреки острата нужда от квалифициран персонал в двете дирекции, на конкурсите не се 
явяват достатъчно квалифицирани кандидати за свободните позиции. Конкурсите се 
провеждат съобразно изискванията на Закона за държавния служител и съответните 
разпоредби. Конкурсите за УО и МЗ се обявяват в съответствие с нуждите от персонал за 
специфичните компетенции в различните отдели и сфери на работа. Например двете 
дирекции обявяват свободни позиции за експерти в областите финанси, право, 

инженерни науки, информационни системи, връзки с обществеността, но имайки 

предвид, че в наши дни тези сфери са доста предпочитани в консултантския бизнес, 
експертите се насочват към него. Друга причина е по-ниското заплащане в публичния 
сектор, в сравнение с частния. 

И двете дирекции са наясно с нуждата от мотивация на персонала и нейното 

подобряване и сме в процес на обсъждане на механизми и търсене на възможности за 
засилване на мотивацията чрез допълнително заплащане при постигане на резултати. 

Има също така има препоръка от Стратегията за развитие на ЧР – за засилване на 
мотивацията, включително и анализ за привличане на подходящи кандидати; 

идентифициране на причините за напускане на експерти чрез интервюта и въпросници, 

обвързване на заплащането с постиженията, както и допълнително заплащане по ПМС 
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249/2007; преразглеждане на системата за оценка на служителите;  предприемане на 
последващи действия. 

 С оглед укрепване и надграждане на съществуващия административен капацитет 
в УО бяха проведени следните обучения:  

 

№ ТЕМА 

1. 

“Практическо прилагане на нормативната уредба в областта на обществените 
поръчки във връзка с ефективното управление на средства, предоставени от 
Структурните фондове на ЕС”, част от проект “Повишаване ефикасността на 
работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на 
НСРР” по ОП”Техническа помощ” 

2. „Подготовка и оценка на проектното предложение” 

3. 

Обучение “Процедури, оценка на проекти и мониторинг”, туининг проект PHARE 

BG/06/IB/SPP/ „Подобряване на координирането, управлението и реализирането на 
Структурните инструменти на ЕС в България” 

4. Анализ”Ползи- разходи” 

5. „ Обществени поръчки” 

6. "Държавни помощи” 

7. „Прилагане на принципа на партньорство в сектора на Структурните фондове” 

8. „Управление и контрол на процедурите”. Риск анализ 
9. „Прилагане на равни възможности и Хоризонталните политики „ 

10. Публично-частно партньорство с лектор Тим Йънг от PM Group Ltd 

11. „Публичност и финансови инструменти” 

12. 
ДДС в контекста на оперативните програми по Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС 

13. „Разкриване на нередности и измами в областта на еврофондовете” 

14. 
Борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС: 

равносметка с поглед напред” 

15. 

Семинар “Кохезионен фонд и големи проекти в сектор Околна среда. Дейности за 
информация и публичност по проекти в сектор Околна среда”, туининг проект 
PHARE BG/06/IB/SPP/ „Подобряване на координирането, управлението и 

реализирането на Структурните инструменти на ЕС в България” 

16. 
Работен семинар по проект “Подпомагане изпълнението на функциите на 
сертифициращия орган по СКФ” 

17. Twinning BG06IBSPP01 

18. Анализ ползи – разходи 

19. Оценка и индикатори на оперативните програми 

20. 
Семинар по проект № 0009–ЦИО–3.0 „Повишаване информираността относно 

перспективите и възможностите, предлагани от ЕС по линия на СКФ в България” 

21. 

Обучение по дейност 2.4 на туининг проект PHARE BG/06/IB/SPP/ „Подобряване на 
координирането, управлението и реализирането на Структурните инструменти на 
ЕС в България” 

22. 

Обучение по проект по ОПАК „Ефективност, целенасоченост и публичност при 

подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно 

финансиране” 

23. Финансов контрол на средствата от фондовете на ЕС” 

24. Обучение за работа с интернет страницата на ОПОС 

25. “Дни на отворените врати”, 

26. "Устойчиво управление на отпадъците", 

27. 
„Управление и мониторинг на оперативни програми финансирани с фондове на 
Европейския съюз” 
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28. „Управление на програмите, финансирани със средства от ЕС” 

29. „Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз” 

  

За нуждите на МЗ на ОПОС бяха проведени следните обучения: 
 

№ ТЕМА 

1.  3 обучения по Cost Benefit Analysis  

2.  
Twinning BG06IBSPP01 “The application of the Partnership principle in the Structural 

Funds sector”- 

3.  Обучение за прилагане на конвенциите на ООН за биологично 

4.  

Добрите практики за ефективна координация при планиране на средства, 
управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие и реализация 
на проекти с международно финансиране от избрани държави-членки на ЕС 

5.  
Проект „Техническа помощ за повишаване на административния капацитет на 
централната администрация в сферите на европейските политики 

6.  Twinning BG06IBSPP01 “Management and Control Procedures” and “Risk Analysis” 

7.  Обучение за прилагане на конвенциите на ООН за биологично разнообразие 
8.  „Управление на риска при изпълнение на проекти”– 

9.  Семинар на тема „Управление на проекти финансирани от Европейския съюз”, 

10.  
Twinning BG06IBSPP01 “The application of the Equal Opportunities and 

Environmental Sustainability Horizontal Policies in the Structural Funds Sector” 

11.  Обучение за Публично-частно партньорство 

12.  

„Работен коментар по новите изменения и допълнения в Закона за обществените 
поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и задълженията на 
Възложителите по Правилника за  прилагане на  ЗОП” 

13.  
"Техническа помощ за повишаване на административния капацитет на 
централната администрация в сферите на европейските политики". 

14.  „Международни договори: Изучаване на показателни случаи”  

15.  „Новите правила и роля на Сертифициращия орган”. 

16.  Обучение по Обществени поръчки 

17.  Обучение по Верификации 

18.  Twinning BG06IBSPP01 “Preparation of Calls for proposal and Project Evaluation” 

19.  

Семинар „Практическото прилагане на нормативната уредба в областта на 
обществените поръчки във връзка с ефективното управление на средствата от 
Структурните фондове на ЕС" 

20.  Обучение за прилагане на конвенциите на ООН за биологично разнообразие 
21.  Обучение - Разкриване и борба с измамите 

22. . 
Семинар „Борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на 
ЕС: равносметка с поглед напред”– 

23.  

Работен семинар за запознаване с новите указания на министъра на финансите по 

Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове 
на ЕС относно плащанията, сертификацията на разходите, процедурите по 

отчитане и докладване на нередности и счетоводния процес 

24.  
“прозрачност и отчетност при разходването на публични средства чрез 
обществени поръчки” 

25.  Twinning BG06IBSPP01 

26.  Обучение върху актуализираната ИСПА/КФ информационна система 
27.  Оценка и индикатори на Оперативната програма 

28.  

Семинар за обучение на лицата отговорни за предоставяне на информация за 
изпълнението на инвестиционните проекти от Оперативния план към 

Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата в 
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Република България 2006-2015 г. 
29.  Обучение на обучители за работа с ИСУН 

30.  

Участие в семинар на тема „Практическо управление на искове по договора и 

решаване на спорове по Договорните условия на FIDIC (1999 г.) и 

Хармонизираните договорни  условия (2006 г.) на многостранните банки за 
развитие” 

31.  
Обучение на служители от дирекция ФЕСОС във връзка с дейността на 
междинното звено по верификация и контрол на разходите по ОП „Околна среда” 

32.  Управление, контрол и одит на средствата от ЕС 

33.  
Cеминар на страните, ползващи техническата помощ на инициативата JASPERS на 
Европейската инвестиционна банка 

34.  
„Последни развития в областта на Европейското законодателство за обществени 

поръчки – споразумения, реформа и законова практика”- 

35.  Структурни фондове на ЕС 

36.  Умения за интервюиране при подбор на персонал в държавната администрация 
37. Управление на изпълнението на проекти с MS Project 

 

• Други  

През 2008 г. Народното събрание на Р. България 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 (седемстотин) млн. евро за осигуряване на съ-финансиране на проекти, които се 
очаква да ползват безвъзмездни помощи от ЕС през програмния период 2007-2013.   

 УО на ОПОС предложи проектите, одобрени по програмата, да бъдат 
подпомогнати със средства от кредитното споразумение до пълния размер на 
необходимите инвестиции. По-конкретно предложението предвиждаше помощта да 
покрива както разходи, допустими за финансиране по ОПОС, така и недопустимите за 
възстановяване разходи, които обаче са присъщи и необходими за инвестицията.  
Втората възможност 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. В противен случай много от дейностите по 
проектите няма да започнат или ще бъдат прекратени поради невъзможността на 
общините да осигурят средства.  

 През 2009 г. не бе разработен механизъм за отпускане средствата на 
бенефициентите от кредитното споразумение, с цел осигуряване ефективно изпълнение 
на проектите, което от своя страна води до слаб финансов поток към общините.  

 Липсва национален фонд или друга държавна структура, която да е изцяло 
фокусирана върху подготовката на проекти за строителство и изграждане на големи (от 
национално значение) инфраструктурни обекти. Създаването на такава структура би 

позволило държавата да инвестира в такива обекти, а оперативните програми, в частност 
ОПОС, да допълват финансирането до пълния размер на инвестицията. Това ще позволи 

реализацията на проекти от национално значение, за които държавата не може да отдели 

финансов ресурс за изграждането им в пълен обем, а от друга страна оперативните  
програми биха могли да насочат средствата от ЕС като допълващи към инвестицията. 
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 Сериозна пречка за изпълнението на проектите, финансирани по ОПОС се явява 
ограниченията, заложени в чл. 43 на Закона за възлагане на обществените поръчки 

(ЗОП), а именно - невъзможността за промяна на вече сключени договори по реда на 
този закон. УО на ОПОС, при съгласуване на текстовете на Закона за изменение и 

допълнение на ЗОП изготви становище в което предложи да бъде допустимо 

извършването на промяна във вече сключен договор, когато промяната се налага в 
резултат на обстоятелства извън компетенциите на възложителя на договора. За 
съжаление становището не бе взето под внимание при внасяне на законопроекта в 
Народното събрание. 

 На четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна 
програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, проведено на 30.04.2009 г., бе взето 

решение да се извърши реалокиране на средствата от схема „Подкрепа за подобряване на 
жизнената среда чрез организиране на системи за сметосъбиране и сметоизвозване”, 

както и от схемата за подкрепа на дейности в индустриалните и бизнес зони, към схемата 
за подкрепа прилагането на мерки за енергийна ефективност и внедряване на 
възобновяеми енергийни източници в образователни институции – общинска 
собственост.  По отношение на алтернативни източници на финансиране за тези 

дейности не са водени дискусии на национално ниво по този въпрос, но съществува 
възможност общините да включат закупуването на сметосъбираща и сметоизвозваща 
техника като собствен принос към изграждането на регионалните системи за управление 
на отпадъците. При изготвяне на Анализ Разходи-Ползи, тези разходи се предвиждат в 
инвестиционните разходи за проекта. 

 Това води до нарушаване на допълняемостта между двете оперативни програми, 

предвид факта, че общините не биха могли да осигурят финансов ресурс за закупуване 
на такава техника, която се явява съществен елемент от системите за управление на 
отпадъците. 
 

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

Информационни потоци 

� Дейността по процесуалното представителство пред съдебните институции 

на Европейския съюз преминава от администрацията на Министерския 
съвет към Министерството на външните работи, осигурена с 5 щатни 

бройки 

� В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 от ПМС № 85 на от 2007 г. за 
организация и координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, 

бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г. и бр. 34 и 71 от 2009 г.), 
на ред „Работна група 19” думите „Министерството на финансите” се 
заменят с „Администрацията на Министерския съвет”, а на ред „Работна 
група 32” думите „Администрацията на Министерския съвет” се заменят с 
„Министерството на външните работи”. 

ЦКЗ, от 23.09.2009 г. Централно координационно звено с решение на 
Министерски съвет „ПМС 229”, сменя своето ситуиране от Министерство на Финансите 
към Администрацията на Министерски Съвет и разделя своите функции в 3 дирекции: 

� Дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз”: 

1. Осъществява общата координация на програмирането на средствата от ЕС 

и изпълнява функциите на централно координационно звено за управлението и 

изпълнението на програмите и мерките, финансирани от ЕС, като: 
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а) организира разработването на националната стратегическа референтна 
рамка; 

б) осигурява съгласуваност между оперативните програми и националната 
стратегическа референта рамка; 

в) осигурява координация и допълняемост на средствата от структурните 
инструменти с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с 
Европейския фонд за рибарство; 

г) осигурява спазването на принципите на партньорство, допълняемост и 

гарантира на национално ниво, че средствата от ЕС се използват в съответствие с 
политиките и приоритетите на Общността; 

д) осигурява прилагането на хоризонталните политики и принципите на ЕС 

по отношение на програмите, финансирани от ЕС; 

е) участва в координационния механизъм за работа с международните 
финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, изпълнението и 

управлението на проекти, финансирани от ЕС; 

2. Участва в разработването и наблюдението на изпълнението на мерки и 

програми, финансирани от ЕС; 

3. Изготвя становища, експертни заключения и методически указания във 
връзка с програмирането на средствата от ЕС; 

4. Координира разработването на проекти на нормативни актове, свързани с 
предоставянето на финансови средства от ЕС; 

5. Организира и координира работата на комитетите за наблюдение на 
националната стратегическа референтна рамка, на финансовия механизъм на ЕИП, на 
ИСПА/КФ и на Съвместния комитет от Програма ФАР; 

6. Изготвя и представя на Европейската комисия в съответните срокове 
стратегически доклади, включващи информация за приноса на програмите, 
съфинансирани от ЕС, за изпълнението на целите на политиката на сближаване; 

7. Изготвя информация и доклади, отнасящи се до приноса на оперативните 
програми, съфинансирани от Европейската комисия, за изпълнението на националната 
стратегическа референтна рамка; 

8. Изпълнява функциите на секретариат на Работна група 19 към Съвета по 

европейските въпроси и следи за промените в Кохезионната политика на ниво ЕС и 

тяхното отражение в Република България; 

9. Изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени 

от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет. 

� Дирекция ”Мониторинг на средствата от Европейския съюз”: 

1. Изготвя оценки за планирането и усвояването на финансовите средства, 
предоставяни на Република България от ЕС, както и методически указания за 
изпълнението на действащите програми, съфинансирани от ЕС; 

2. Осъществява системно наблюдение на работата на звената за 
предварителен, текущ и последващ контрол при провеждането на обществените поръчки 

във връзка с изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС; 

3. Участва в комитетите за наблюдение на оперативните програми и 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; 
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4. Координира процедурите по регулярното докладване по Регламент 1164/94 

чрез информационна система MIS/ISPA; 

5. Изпълнява функциите на Национално звено за оценка на ФАР/Преходния 
финансов инструмент и звено за контакт по туининг проектите; 

6. Изпълнява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на  
Националната стратегическа референтна рамка, Комитета за наблюдение на финансовия 
механизъм на ЕИП, Комитета за наблюдение на ИСПА/КФ (Регламент 1164/94) и 

Съвместния комитет по Програма ФАР; 

7. Изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени 

от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет. 

� Дирекция ”Информация и системи за управление на средствата от 

Европейския съюз”: 

1. Осигурява поддръжката, управлението и развитието на: 

а) Унифицираната информационна система за управление и наблюдение на 
средствата от структурните инструменти на ЕС; 

б) базата данни LOTHAR; 

в) информационна система MIS/ISPA; 

г) информационната система за планиране и управление; 

д) Единния информационен портал за обща информация за управлението на 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България; 

2. Координира процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в 
системите по т. 1, като изготвя методически указания; 

3. Осигурява оперативната съвместимост между системите по т. 1 с други 

информационни системи, използвани от административните структури в системата на 
изпълнителната власт; 

4. Изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени 

от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет. 

 

 АФКОС - Дейността по „координация на борбата с правонарушенията, засягащи 

финансовите интереси на Европейските общности”, преминава от администрацията на 
Министерския съвет към Министерството на вътрешните работи, осигурена с 10 щатни 

бройки. 

 

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

Е ПРИЛОЖИМО) 

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

 

2.6. ДОПЪЛНЯЕМОСТ С ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ 

Разделителни линии, идентифицирани и включени в текста на ОПОС: 

Разделителна линия с Програмата за развитие на селските райони: 
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 По приоритетна ос 1 на ОПОС могат да получават финансиране общини, в 
рамките на които попадат агломерации с над 2000 екв.ж. и/или общини, включени в 
Приложение 7 от ОПОС. Дейностите във връзка с изграждане и подобряване на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с под 2 000 екв. жители 

от селските райони, извън изброените в Приложение 7, се финансират със средства от 
мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата 
за развитие на селските райони. 

 Съществува 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 е идеен проект, одобрен по реда на ЗУТ, с който се  
 установява, че населеното място е с над 2000 екв. 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 в населено място с над 2 000 екв. 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”. 

 

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. 

 Фонд ФЛАГ подкрепя общините за успешно изпълнение на проекти по 
опертивните програми, посредством осигуряване на средства за „мостово” финансиране 
на разходите на общините по проектните предложения . Фондът си взаимодейства с УО 

на програмите, като най-голям процент от исканията за кредити е от страна на 
бенефициентите по ОП „Регионално развитие” и ОПОС. През 2009 г. фондът е сключил 
15 договора за отпускане на заеми с общини бенефициенти по ОПОС на обща стойност 
11 773 508,41 лв. По тези договори през същата година на общините са изплатени 

10 049 294 лв. Общините добре си взаимодействат с фонда, кандидатстването и 

обработката на исканията за плащане се извършва без закъснения, което дава 
възможност за успешна реализацията на проектите, финансирани със средства от 
оперативната програма.  
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Мерки за предотвратяване на двойно финансиране по ОПОС: 

 Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от 
структурните инструменти на ЕС в България е съществена част от мерките за 
предотвратяване на двойното финансиране между оперативните програми. ИСУН е 
разработена в съответствие с изискванията на европейските регламенти относно 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за наличие на надеждни системи за 
мониторинг и финансова отчетност. Системата е изградена така, че да отговаря на 
специфичните нужди на България - в съответствие с броя на оперативните програми, 

като истемата е с контролиран достъп, като потребителите й се определят със специални 

заповеди на министрите, отговорни за европейските фондове. Разработени и въведени в 
експлоатация са модули „Регистрация”, „Оценка”, „Договори”, „Управление на 
проекти”, Финансов модул - частта за „Искане за плащане” и „Финансов отчет” (на ниво 

договор), и модул „Проверки на място и управление на нередности” - частта, свързана с 
„Проверки на място” и „Подозрения за нередности”.  

 Отделно от възможностите, които предоставя ИСУН, ОПОС има собствен 

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

 Поименният състав на КИКП е определен със Заповед РД-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 УО на ОПОС, МЗ на ОПОС, съответните специализирани дирекции на 
МОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда, управляващите органи на 
оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за 
рибарството и аквакултурите, Министерство на финансите, както и представители на 
изпълнителните агенции по предприсъединителните инструменти. Експертите събират 
информация и докладват пред КИКП относно припокриване на преминалите оценка и 

предложени за финансиране проекти по ОПОС с други проекти и други източници на 
финансиране. 

 Комитетът за избор и координация на проекти работи на основание на Вътрешни 

правила, приети със Заповед РД-ОП-31/2.12.2009 г. на министъра на околната среда и 

водите. КИКП извършва проверка дали всеки един от проектите, предложени за 
финансиране в доклада от оценителната комисия, както и включените в него дейности, не 
се финансират от други фондове и инструменти на ЕС. Целта на тази проверка е да се 
гарантира, че едни и същи дейности не се финансират от повече от един източник. Ако се 
установи припокриване на финансирането на цял проект или отделни дейности от него, 

същият бива изключен от списъка на проектите, предложени за финансиране от ОПОС. 

При процедурите за директно предоставяне на БФП, тази проверка се извършва в 
рамките на оценката на проектните предложения от експертната работна група, чрез 
писмена процедура.  

 През 2009 г. са проведени заседания на КИКП по всички обявени и проведени от 
ОПОС процедури. Съгласно докладите от работата на КИКП, не бе идентифицирано 
наличие или риск от двойно финансиране. От друга страна, експерти от УО на ОПОС 

присъстват като членове на Комитетите по наблюдение на другите ОП, което дава 
допълнителна гаранция за избягване на двойното финансиране. 

 

2.7. УСЛОВИЯ И РЕД НА МОНИТОРИРАНЕ 

 

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
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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 е 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 

КФ на ЕС (посл. изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г.). КН на ОПОС следи за 
ефективното и качествено изпълнение на програмата, като разглежда и одобрява 
критериите за избор на проекти за финансиране, годишните и окончателни доклади за 
изпълнението на програмата, други стратегически за програмата документи и следи 

напредъка по изпълнението на програмата. 

През 2009 г. са проведени три заседания на КН по ОПОС, резултатите от които са 
следните: 

1. Пето заседание (24 март 2009 г.)  

• Приета е “Концепция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна ос 2 на ОПОС” 

• Приети са “Критерии за оценка на проекти за изграждане на регионални 

системи за управление на отпадъци по ОПОС” 

• Приети са “Критерии за избор на проекти за закриване на общински депа по 

приоритетна ос 2 на ОПОС” 

2. Шесто заседание (27 май 2009 г. )  

• Приет е Годишен доклад за напредък по ОПОС за 2008 година 

• Представена е “Визия за управление на приоритетна ос 1 на ОПОС” 

• Приети са “Критерии за оценка на приоритетна ос 3 на ОПОС” 

3. Седмо заседание (27 ноември 2009 г.)  

• Представени са Предприетите действия за гарантиране на доброто финансово 

управление по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ 

• Приет е “Подход и методология за подбор на проекти по приоритетна ос 1 на 
ОПОС” 

• Приет е промененият “Механизъм за управление на приоритетна ос 2 на 
ОПОС във връзка с ПМС 209/2009 

• Представен е Документ относно изпълнението на приоритетна ос 3 на ОПОС 

• Представени са промени в Индикативната годишна работна програма за 2009 

г. 

• Приета е Индикативната годишна работна програма за 2010 г.  

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 

СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕС 

В Република България функционира централизирана Информационна система за 
управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от Структурните и Кохезионния фонд 

на ЕС, която обслужва всички административни структури, участващи в процеса на 
управление, мониторинг и контрол. Информационна система представлява интернет-
базирано приложение и разполага със система за контрол на достъпа на потребителите, в 
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съответствие с техните административни права и задължения. За целта на определени 

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

дирекция “Вътрешен одит” (ВО) се осигуряват права за достъп до съответните модули 

на ИСУН. 

Основните модули, с които работят оторизираните служители са: 

Регистрация. Експертите от МЗ използват модула за въвеждане на информация 
по оси 1, 2 и 3, а експертите от УО – по ос 4; 

Финансов модул. Експертите от финансовите отдели в двете дирекции въвеждат 
и обработват информация по оси 1, 2, 3 (МЗ) и ос 4 (УО). 

Нередности и проверки на място. Данните относно извършени и докладвани 

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

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

Информация относно цикъла на управление на проектите по отделните 
оперативни програми се въвежда в модул „Управление на проекти”. Конкретно по 
ОПОС, бенефициентите ежемесечно изготвят месечни справки (или доклад за напредък, 
ако има искане за средства през съответния месец), които по оси 1, 2 и 3 се проверяват и 

въвеждат в модул „Управление на проекти” на системата от експерти в МЗ на ОПОС – 

дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда” (ФЕСОС). Докладите за 
напредък към искане за средства по ос 4 (не се подават месечни справки) се въвеждат от 
експерти в УО. Резултатът от работата на експертите, на които е възложено горното, 

подлежи на контрол от страна на служител, определен съответно от началника на отдел 

“Мониторинг” в МЗ или началника на отдел МД в УО. 

Началникът на отдел “Мониторинг” обобщава справките и докладите за напредък 
по отделните проекти и изготвя агрегирана месечна справка за напредък на ниво 

процедура. Тя се предоставя на отдел МД в УО на ОПОС – дирекция КПОС. Експерти 

от отдел МД въвеждат получената справка в специален регистър. Тя се проверяват от 
експерти на отдели МД и ФУК в Дирекцията. Одобрените от началника на отдел МД 

доклади, се съхраняват в архива на УО на ОПОС и служат като източник на данни за 
изготвянето на годишните и окончателния доклад на ниво ОПОС. 

Докладите за напредък към искане за средства на ниво проект, за проекти по 

приоритетна ос 4 на ОПОС, се изготвят от експерти в дирекция  ФЕСОС, ВО или КПОС 

от отдела, изготвил проекта. Докладите се предоставят на отдел ФУК в дирекция КПОС, 

за да бъдат включени в искане за средства на ниво ОПОС, след което се предават за 
проверка и регистрация в модул „Управление на проекти” на ИСУН от отдел МД. 

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

при други извънредни обстоятелства. 

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

дирекция КПОС, освен съществуващите профили, са предприети мерки за създаване на 
такива и на останалите служителите, за да се постигне гъвкавост и да се оптимизира 
работата на Дирекцията. 
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2.8. НАЦИОНАЛЕН РЕЗЕРВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО И В ГОДИШНИЯ 

ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ПРЕДСТАВЕН ЕДИНСТВЕНО ЗА 2010г.) 

Не е приложимо. 

 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ 

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

И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА С НАД 2000 ЕКВ.Ж. И В НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ПОД 

2000 ЕКВ.Ж., ПОПАДАЩИ В ГРАДСКИ АГЛОМЕРАЦИОННИ АРЕАЛИ” 

 

3.1.1 РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК 

 

Информация за материалния и финансов напредък по приоритети 

Индикатор 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Индикатор за резултат 

Индикатор 1: 

Население, 
свързано към 

ПСОВ 

Напредък 

0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 58.04%   

66.46 

% 
(2)

 
   

 Базова 
стойност 

40.5 

% 
(3)

 

40.5 

% 
(3)

 

40.5 

% 
(3)

 
       

Индикатор 2: 

(ключов 
индикатор) 

Допълнително 

население, 
обслужвано от 
проекти за 
отпадъчни води 

Напредък 

0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 

1 295 

000 
  

1 845 

000 
   

 Базова 
стойност 

45 

000 

45 

000 

45 

000 
       

Индикатор 3: 

Нови и 

рехабилитирани 

ПСОВ 

Напредък 

0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 22   65    

 Базова 
стойност 

1
(4)

 1
(4)

 6
(4)

        



 26 

Индикатор 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Индикатор за резултат 

(1) В ОПОС целевите стойности за всички индикатори са дефинирани за 2010 г. и 2013 г. 
(2) Стойността в края на периода цели да измери единствено резултатите постигнати с финансиране от ОП 

“Околна среда 2007 - 2013 г.”. 

(3)  Годишна публикация на НСИ “Околна среда” – данните са за 2004 г.  Впоследствие са публикувани 

данни за 2007 (42,2 %) и 2008 (43,9%) 

(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 

  

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

 Откритата на 26.11.2008 г. процедура BG161PO005/08/1.20/01/06 „Разработване на 
планове за управление на речните басейни” по приоритетна ос 1 на ОПОС с допустими 

бенефициенти Басейновите дирекции и общ размер на безвъзмездната финансова помощ 

36 048 000,00 лв.,  доведе до подаване и одобрение на проектно предложение. С Решение 
№ 39 от 16.03.2009 г. на Ръководителя на УО на ОПОС беше одобрено отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по проектното предложение. Издадена е Заповед РД-ОП-

15 / 07.04.09г. на министъра на околната среда и водите за отпускане на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата. 

 По откритата на 30.09.2008 г. процедура BG161PO005/08/1.11/01/04 “Подобряване 
и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” по 

приоритетна ос 1 на ОПОС, след изтичане на крайния срок за подаване на проектни 

предложения на 19.01.2009 г., бяха подадени 54 проектни предложения от 47 общини. 

 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.”, след изтичане на срока за набиране на проектни предложения, бяха подадени 

149 проектни предложения от 114 общини. Със Заповед на Ръководителя на МЗ беше 
определен състава на оценителна комисия по процедурата, която да извърши оценка на 
подадените в срок проектни предложения.  

 Двете гореспоменати процедури за инфраструктура по приоритетна ос 1 на 

ОПОС бяха прекратени  с решение на Ръководителя на УО на ОПОС от 02.07.2009 г. 
Прекратяването на процедурите се обуславя от факта, че изискванията към проектите не 
са били достатъчно ясно и конкретно дефинирани от началото на изпълнението на 
приоритетната ос. В този смисъл има и коментари на одиторите, определящи критериите 
за оценка на проектите като „неясни и общи”. Друга основна причина за прекратяването 
представлява характера на процедурите, тяхното несъответствие с приоритетите на 
страната и факта, че не са пряко насочени към изпълнение на ангажиментите на България 
по Директива 91/271/ЕЕС. Има препоръки да се включат ключови критерии като 
стойност на инвестицията на е.ж. и оценка на предвидения дефицит по проекта, за който 
ще се иска финансиране, които до момента не са били използвани за оценяване на 
проектите.  

 Вследствие измененията в законодателството за ВиК сектора и препоръките за 
въвеждане на критерии за икономическа ефективност при подготовката и оценката на 
проектните предложения, беше възприет нов подход за управлението на приоритетна 

ос 1 на ОПОС. УО на ОПОС разработи е нов подход и методология за управление на 

приоритетна ос 1, включително нови критерии за предоставяне на безвъзмездната 

финансова помощ, представени и одобрени на Комитета за наблюдение на ОПОС на 

27 ноември 2009 г.  
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Механизмът въвежда изисквания за икономическа ефективност и екологична и 

техническа целесъобразност и ограничения по отношение на обхвата на проектите, 
които могат да бъдат финансирани по ОПОС, така че да се гарантира добро финансово 

управление и фокусиране на ограничения ресурс. 
 

Преглед на сключени договори по процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 

Съгласно чл. 60 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година 
относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 

1260/1999, Управляващият орган (УО) “отговаря за управлението и изпълнението на 
оперативната програма в съответствие с принципа за добро финансово управление 
(sound financial management)”, както и законосъобразното и правилно разходване на 
средствата от европейските фондове. В изпълнение на горното УО следва да гарантира 
целесъобразното, прозрачно и ефективно разходване на публичните средства, 
включително от гледна точка на икономическата ефективност по отношение на 
постигане на целите на програмата.  

В изпълнение на задълженията си съгласно Регламент (ЕО) 1083/2006, както и по 

искане на Европейската комисия съгласно писма от 18.03.2009 г. и 14.04.2009 г. 
Управляващият орган (УО) предприе вътрешноведомствен преглед на сключените 
договори за строителство по приоритетна ос 1 на ОПОС, в резултат на който бяха 
идентифицирани групи от договори с различна степен на риск за изпълнение. 

Прегледът  бе извършен от експерти от Управляващият орган (УО) и Междинното 
звено (МЗ) на ОПОС и от специализираната дирекция “Управление на водите” в МОСВ. 

Прегледът на тези инвестиционни проекти  бе с цел да се установи: 

1. Доколко проектът отговаря на националните ангажименти и приоритетите 
за строителство на канализационни мрежи и ГПСОВ, които се определят от 
изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от 
населените места; 

2. Надеждността и пълнотата на представената обосновка и изходните 
параметри или избраните технически решения на предвидените за изграждане мрежи и 

съоръжения; 

3. Доколко разходите за строителство или други дейности по проектите са 
оправдани и съответстват на средните пазарни цени 

В резултат на извършения преглед на 29-те изпълнявани инфраструктурни 

проекта (с изключение на проекта за водния цикъл на Враца, които беше одобрен от ЕК 

през декември 2009 г.), приключил на 10.01.2010 г., бяха констатирани следните видове 
несъответствия:  

• Липса на достатъчна техническа и/или икономическа обосновка за избраното 
техническо решение.  

• Висока стойност на единица инфраструктура.  

• Липса на достатъчно надеждно доказателство за броя на еквивалент жителите  

• Висока стойност на разходите за един еквивалент жител или завишени цени на 
някои дейности. 

• Някои проекти съдържат голям компонент водоснабдяване или се отнасят 
основно за водоснабдяване.  



 28 

• Проектът се отнася за агломерация, която не е най-приоритетна от гледна 
точка на ангажиментите по Директивата, т.е. отнася се за агломерация под 10 

000 е.ж.  

След извършения преглед, МОСВ проведе срещи с всички бенефициенти, на 
които се извърши следното: 

• Изискване на допълнителна информация и документи;  

• Установяване напредъка на проектите; 

• Установяване на  проблемите, които бенефициентите срещат при 

изпълнението на проектите.  
 

Въз основа на предоставените данни от общините и проведените срещи бяха 
направени окончателните заключения за всеки един от проектите и бяха препоръчани 

конкретните мерки за всеки един от проектите, като бяха отчетени и допълнителните 
рискови фактори, установени по време на прегледа - отклонения от срокове, проблеми 

със съгласуването на представените документации за обществени поръчки, сигнали за 
нередности и др. 

На 9.12.2009 г. приключи и прегледът на 156-те договора за техническа помощ по 

приоритетна ос 1 на ОПОС, сключени в рамките на процедура 
BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 

по приоритетна ос 1 на ОПОС. Към този момент се изпълняват проекти на обща 
стойност 78 298 884 Евро, по които са изплатени на бенефициентите 13 634 952 Евро. 

Всички изпълнявани договори бяха прегледани от УО на ОПОС и специализираната 
дирекция “Управление на водите” в МОСВ. Целта на този преглед беше да се определи 

дали: 

• Проектите отговарят на националните ангажименти за строителство на 
канализационни мрежи и ПСОВ, които се определят от изискванията на Директива 
91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води от населените места и новия 
подход за управление на приоритетна ос 1 на ОПОС; 

• Има достатъчна обосновка за включването на определени дейности в проекта или за 
обхвата на включените дейности; 

• Разходите за заложените в проекта дейности съответства на пазарните цени. 

 Обща забележка към голяма част от проектните предложения е липсата на 
конкретен обхват на дейностите – липсват конкретни дължини на водопроводна и 

канализационна мрежа, за които се предлага да бъде изготвен инвестиционен проект за 
изграждане/ реконструкция/ рехабилитация. По тази причина за някои проектни 

предложения е трудно да се прецени дали предвиденият бюджет отговаря на 
планираните дейности. Там където е видно, че посочените средства за отделни дейности 

са силно завишени цени е дадена препоръка те да се редуцират до действащите пазарни 

цени, ако изпълнението на проекта продължава. 

В допълнение въз основа на рамково споразумение, на 25 ноември 2009 г. беше 
сключен договор за обществена поръчка с „КПМГ България” ООД с предмет: 
„Извършване на одит на транзакциите на проекти по процедура 

BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води”, по които са извършени плащания по ОПОС. 

  В изпълнение на договора в периода 25.11.2009–10.01.2010 г. бяха одитирани 15 

инфраструктурни проекта (Белослав, Благоевград, Бургас, Вълчи дол, Главиница, 
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Каварна, Сопот, Своге, Троян, Попово, Перник, Лозница, Стралджа, Хисаря и Ябланица) 
по процедурата от КПМГ България” ООД.  

В рамките на одита на транзакциите на посочените по-горе инфраструктурни 

проекти, осъществен от “КПМГ България” ООД бяха извършени проверки относно: 

� Съответствие между отчитаните разходи и реда и правилата, описани от 
УО; 

� Ефективност на прилагане на националното законодателство и правото на 
ЕС при изпълнение на проектите и отчитане на разходите по тях, както и при избор на 
изпълнители по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки; 

� Ефективно прилагане на правилата, издадени от органите, отговорни за 
управление, наблюдение и контрол на ОПОС; 

� Адекватност на одитната пътека и съхранение на проектната 
документация; 

� Проследяване на реалното извършване на дейностите и разходите от 
страна на бенефициентите; 

� Съответствието между разходите, подлежащи на възстановяване и тези, 

посочени в счетоводните записи и разходооправдателните документи; 

� Съответствието между декларираните разходи, подкрепени с първични 

документи и одобрените дейности, предвидени в проектите; 

� Съответствие на разходооправдателните документи с изисквания на Закона 
за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове 

Одитите се проведоха на място при бенефициентите, въз основа на наличните при 

тях счетоводни записи като техният обхват покрива 100% от разходооправдателните 
документи и извършените разходи. Одитът на транзакциите обхвана и документацията, 
свързана с планирането, организирането и провеждането от бенефициента на процедури 

за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, извършването на мониторинг от 
страна на бенефициента, както и реалното извършване на дейностите, включени в 
проектите.  

 В резултат от извършените одити, бяха представени одитни доклади, съдържащи 

общи констатации относно изпълнението на проектите (включително финансовото им 

изпълнение) и конкретни констатации, отнасящи се до законосъобразното провеждане 
на процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и до изпълнението на 
договорите за безвъзмездна финансова помощ от страна на бенефициентите. 

 До завършване на прегледа на проектите, с цел предотвратяване на сключването 

на договори за изпълнение на необосновани дейности, на 20.10.2009 г., УО на ОПОС 

изпрати официални писма до общините-бенефициенти по приоритетни оси 1 и 2 на 
ОПОС, в което призовава временно да се преустановят провеждането на нови 

обществени поръчки до приключване на прегледа. 

 В резултат на извършените прегледи и направения анализ, беше издадено 

Решение № 72 на Ръководителя на УО на ОПОС от 26.02.2010 г., с което се 
постанови следното: 

 1. Изброените по-долу проекти, одобрени за финансиране по процедури 

BG161PO005/08/1.10/01/02 и BG161PO005/08/1.30/01/01, поради това, че не съответстват 
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на принципите на икономичност, ефективност и ефикасност по чл. 27 от Регламент на 
Съвета № 1605/2002 г., да не бъдат финансирани със средства от ОПОС: 

• По процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС 

 

№ 
Наименование на 
бенефициента 

Проектно 

предложение № 

Номер на договора / 
заповедта 

  

Размер на 
договореното 

финансиране 
от ОПОС 

(лв.) 
1. Община Горна Оряховица 58131-89-89 58-131-С089 143 416,00 

2. Община Видин 58131-137-137 58-131-С137 3 398 400,00 

3. Община Разлог 58131-106-106 58-131-С106 2 455 333,00 

4. Община Сопот 58131-107-107 58-131-С107 820 720,00 

5. Община Аврен 58131-31-31 58-131-С031 1 487 955,32 

6. Община Стражица 58131-1-1 58-131-С001 14 500,00 

7. Община Шабла 58131-126-126 58-131-С126 688 760,00 

8. Община Долни Чифлик 58131-156-156 58-131-С156 4 895 312,00 

9. Община Смолян 58131-159-159 58-131-С159 790 778,00 

10. Община Кюстендил 58131-93-93 58-131-С093 811 302,00 

11. Община Асеновград 58131-78-78 58-131-С078 317 000,00 

12. Община Смолян 58131-158-158 58-131-С158 1 058 754,00 

13. Община Димитровград 58131-117-117 58-131-С117 225 000,00 

14. Община Пазарджик 58131-152-152 58-131-С152 766 598,40 

15. Община Габрово 58131-138-138 58-131-С138 319 680,00 

16. Община Габрово 58131-140-140 58-131-С140 215 524,00 

17. Община Кърджали 58131-36-36 58-131-С036 73 700,00 

18. Община Кърджали 58131-37-37 58-131-С037 87 700,00 

19. Община Кърджали 58131-38-38 58-131-С038 92 700,00 

20. Община Кърджали 58131-39-39 58-131-С039 67 700,00 

21. Община Кърджали 58131-40-40 58-131-С040 343 400,00 

22. Община Кюстендил 58131-22-22 58-131-С022 643 000,00 

23. Община Кюстендил 58131-23-23 58-131-С023 755 156,00 

24. Община Кюстендил 58131-24-24 58-131-С024 785 156,00 

25. Община Кюстендил 58131-25-25 58-131-С025 853 928,00 

26. Община Кюстендил 58131-92-92 58-131-С092 734 856,00 

27. Община Пазарджик 58131-153-153 58-131-С153 795 786,80 

28. Община Пазарджик 58131-154-154 58-131-С154 940 510,80 

29. Община Търговище 58131-53-53 58-131-С053 309 597,00 

30. Община Търговище 58131-54-54 58-131-С054 304 597,00 

31. Община Търговище 58131-55-55 58-131-С055 324 597,00 

32. Община Търговище 58131-56-56 58-131-С056 329 597,00 

 

• По процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и пазвите на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 

 

№ 
Наименование на 
бенефициента 

Проектно 

предложение № 
Номер на договора  

Размер на 
договореното 

финансиране от 
ОПОС (лв.) 

1 Община Дулово 58111-15-206 58111-C015-206 36 767 285,77 

2 Община Каолиново 58111-25-216 58111-C025-216 21 952 569,80 

3 Община Кърджали 58111-51-242 58111_C051-242 1 559 518,78 

4 Община Своге 58111-43-234 58111-C043-2343 17 651 268,00 
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5 Община Стралджа 58111-12-203 58111-C012-203 2 163 155,00 

 

 2.  Да бъдат преустановени плащанията от ОПОС по изброените по-долу 
проекти, одобрени за финансиране по процедура BG161PO005/08/1.10/01/02, до 
извършването на системен одит и/или одит на операциите от Изпълнителна агенция 
„Одит на средствата от ЕС”- Одитен орган и представяне на одитен доклад, необходим 

документ за верификация на разходите, включени в искания за средства по посочените 
проекти. 

 

№ 
Наименование на 
бенефициента 

Проектно 

предложение № 

Номер на договора / 
заповедта 

Размер на 
договореното 

финансиране от 
ОПОС (лв.) 

1 Община Вълчи Дол 58111-46-237 58111-C046-237 9 193 164,31 

2 Община Главиница 58111-14-205 58111-C014-205 9 582 865,04 

3 Община Горна Оряховица 58111-32-223 58111-C032-223 9 235 929,97 

4 Община Лозница 58111-22-213 58111-C022-213 20 148 589,66 

5 Община Руен 58111-87-278 58111-C087-278 40 582 610,00 

6 Община Сопот 58111-74-265 58111-C074-265 18 010 172,32 

7 Община Троян 58111-88-279 58111-C088-279 7 889 673,25 

8 Община Тунджа 58111-64-255 58111-C064-255 24 583 723,33 

9 Община Ябланица 58111-29-220 58111-C029-220 10 155 601,74 

 

 3. Изброените по-долу проекти, одобрени за финансиране по процедури 

BG161PO005/08/1.10/01/02 и BG161PO005/08/1.30/01/01, поради това, че съответстват на 
принципите на икономичност, ефективност и ефикасност по чл. 27 от Регламент на 
Съвета № 1605/2002 г., да бъдат финансирани със средства от ОПОС като в 
изпълнение на резолюцията на министъра на околната среда и водите, следва в срок до 

10 март 2010 г. да бъдат подготвени допълнителни споразумения към договорите за БФП 

 

• По процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка 

на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” 

 

№ 
Наименование на 
бенефициента 

Проектно 

предложение № 
Номер на договора  

Размер на 
договореното 

финансиране от 
ОПОС (лв.)  

1. Община Варна 58131-82-82 58-131-С082 9 134 620,00 

2. Община Габрово 58131-139-139 58-131-С139 250 344,00 

3. Община Благоевград 58131-76-76 58-131-С076 1 270 547,00 

4. Община Благоевград 58131-77-77 58-131-С077 238 695,00 

5. Община Попово 58131-97-97 58-131-С097 215 499,60 
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• По процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 

 

№ 
Наименование на 
бенефициента 

Проектно 

предложение № 

Номер на договора / 
заповедта 

Размер на 
договореното 

финансиране от 
ОПОС (лв.) 

6. Община Белослав 58111-28-219 5811-C028-219 21 127 709,00 

7. Община Благоевград 58111-39-230 58111-C039-230 17 335 768,00 

8. Община Бургас 58111-17-208 58111-C017-208 16 166 904,00 

9. Община Бургас 58111-100-291 58111-C100-291 5 363 499,63 

10. Община Велико Търново 58111-58-249 58111-C058-249 43 560 616,79 

11. Община Вършец 58111-113-304 58111-C113-304 5 707 900,00 

12. Община Каварна 58111-37-228 58111-C037-228 11 000 339,78 

13. Община Казанлък 58111-68-259 58111-C068-259 6 128 896,00 

14. Община Перник 58111-105-296 58111-C105-296 33 561 592,58 

15. Община Попово 58111-40-231 58111-C040-231 10 017 512,00 

16. Община Приморско 58111-86-277 58111-C086-277 19 172 935,00 

17. Община Сливен 58111-82-273 58111-C082-273 44 072 349,05 

18. Община Столична 58111-55-246 58111-C055-246 10 561 037,00 

19. Община Търговище 58111-18-209 58111-C018-209 16 009 043,00 

20. Община Хисаря 58111-53-244 58111-C053-244 22 200 038,28 

 

 4. Да бъдат спрени плащанията от ОПОС за изброените по-долу проекти, 

одобрени за финансиране по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 до сключването 

на допълнителни споразумения, обвързващи подготовката на проектите с 
принципите за икономичност, ефективност и ефикасност, отразени в Подхода и 

методологията за подбор на проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС. Допълнителните 
споразумения са необходимо условие за извършване на верификация на разходите, 
включени в искания за средства по горепосочените проекти, като те трябва да бъдат 
изготвени до 30 април 2010 г. 

 

№ 
Наименование на 
бенефициента 

Проектно 

предложение № 

Номер на договора / 
заповедта  

Размер на 
договореното 

финансиране от 
ОПОС (лв.) 

1. Община София 58131-90-90 58-131-С090 1 465 400,00 

2. Община Бургас 58131-165-165 58-131-С165 391 640,00 

3. Община Несебър 58131-110-110 58-131-С110 2 074 106,70 

4. Община Хасково 58131-57-57 58-131-С057 981 326,00 

5. Община Ловеч 58131-2-2 58-131-С002 635 880,00 

6. Община Разград 58131-86-86 58-131-С086 494 010,00 

7. Община Поморие 58131-10-10 58-131-С010 1 469 592,00 

8. Община Кюстендил 58131-94-94 58-131-С094 2 965 260,00 

9. Община Дупница 58131-128-128 58-131-С128 1 587 000,00 

10. Община Силистра 58131-30-30 58-131-С030 1 028 400,00 

11. Община Лом 58131-114-114 58-131С114 927 120,00 

12. Община Сандански 58131-96-96 58-131-С096 642 700,00 

13. Община Троян 58131-13-13 58-131-С013 3 411 646,00 

14. Община Първомай 58131-132-132 58-131-С132 882 400,00 

15. Община Пещера 58131-181-181 58-131-С181 1 476 380,00 

16. Община Ботевград 58131-15-15 58-131-С015 1 252 547,42 

17. Община Панагюрище 58131-72-72 58-131-С072 694 320,00 

18. Община Хисаря 58131-136-136 58-131-С136 1 255 830,00 
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19. Община Червен бряг 58131-84-84 58-131-С084 1 383 480,00 

20. Община Козлодуй 58131-91-91 58-131-С091 1 383 480,00 

21. Община Свиленград 58131-119-119 58-131-С119 725 222,40 

22. Община Велики Преслав 58131-32-32 58-131-С032 1 103 520,00 

23. Община Тетевен 58131-60-60 58-131-С060 3 177 000,00 

24. Община Бяла Слатина 58131-108-108 58-131-С108 1 399 800,00 

25. Община Костинброд 58131-144-144 58-131-С144 705 307,00 

26. Община Етрополе 58131-19-19 58-131-С019 1 458 000,00 

27. Община Луковит 58131-112-112 58-131-С112 419 600,00 

28. Община Белене 58131-74-74 58-131-С074 986 000,00 

29. Община Бяла, Русе 58131-65-65 58-131-С065 1 072 320,00 

30. Община Кнежа 58131-20-20 58-131-С020 1 599 960,00 

31. Община Садово 58131-142-142 58-131-С142 1 980 000,00 

32. Община Средец 58131-51-51 58-131-С051 134 225,00 

33. Община Долни Дъбник 58131-61-61 58-131-С061 1 159 650,00 

34. Община Кубрат 58131-131-131 58-131-С131 3 684 000,00 

35. Община Девня 58131-46-46 58-131-С046 919 200,00 

36. Община Генерал Тошево 58131-43-43 58-131-С043 302 067,00 

37. Община Момчилград 58131-177-177 58-131-С177 261 007,00 

38. Община Омуртаг 58131-85-85 58-131-С085 959 520,00 

39. Община Своге 58131-21-21 58-131-С021 916 000,00 

40. Община Кричим 58131-83-83 58-131-С083 931 200,00 

41. Община Долни Чифлик 58131-155-155 58-131-С155 1 965 524,00 

42. Община Любимец 58131-45-45 58-131-С045 368 800,00 

43. Община Златоград 58131-5-5 58-131-С005 662 750,00 

44. Община Съединение 58131-11-11 58-131-С011 709 966,50 

45. Община Стралджа 58131-27-27 58-131-С027 2 405 300,00 

46. Община Силистра 58131-29-29 58-131-С029 884 800,00 

47. Община Бургас 58131-171-171 58-131-С171 479 090,00 

48. Община Симитли 58131-169-169 58-131-С169 2 268 960,00 

49. Община Елена 58131-175-175 58-131-С175 650 920,00 

50. Община Карлово 58131-116-116 58-131С116 580 800,00 

51. Община Оряхово 58131-103-103 58-131-С103 3 524 462,00 

52. Община Бобов дол 58131-17-17 58-131-С017 930 000,00 

53. Община Мадан 58131-4-4 58-131-С004 746 400,00 

54. Община Якоруда 58131-135-135 58-131-С135 1 342 800,00 

55. Община Родопи 58131-150-150 58-131-С150 570 000,00 

56. Община Белоградчик 58131-146-146 58-131-С146 171 100,00 

57. Община Белоградчик 58131-147-147 58-131-С147 45 100,00 

58. Община Върбица 58131-123-123 58-131-С123 322 498,00 

59. Община Годеч 58131-68-68 58-131-С068 1 579 397,00 

60. Община Неделино 58131-58-58 58-131-С058 1 043 020,00 

61. Община Лъки 58131-8-8 58-131-С008 355 920,00 

62. Община Марица 58131-186-186 58-131-С186 292 450,00 

63. Община Суворово 58131-12-12 58-131-С012 1 064 400,00 

64. Община Долна Митрополия 58131-162-162 58-131-С162 1 141 200,00 

65. Община Долна Баня 58131-166-166 58-131-С166 636 500,00 

66. Община Две Могили 58131-64-64 58-131-С064 1 848 720,00 

67. Община Родопи 58131-149-149 58-131-С149 339 600,00 

68. Община Белово 58131-145-145 58-131-С145 373 176,00 

69. Община Мъглиж 58131-127-127 58-131-С127 812 720,00 

70. Община Каспичан 58131-143-143 58-131-С143 430 410,00 

71. Община Никопол 58131-104-104 58-131-С104 1 143 060,00 

72. Община Вълчедръм 58131-113-113 58-131С113 1 364 760,00 

73. Община Криводол 58131-50-50 58-131-С050 847 200,00 

74. Община Мизия 58131-80-80 58-131-С080 679 497,00 
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75. Община Рудозем 58131-44-44 58-131-С044 2 609 840,00 

76. Община Карлово 58131-115-115 58-131-С115 559 300,00 

77. Община Русе 58131-63-63 58-131-С063 656 400,00 

78. Община Искър 58131-26-26 58-131-С026 1 424 400,00 

79. Община Кула 58131-59-59 58-131-С059 552 600,00 

80. Община Ракитово 58131-75-75 58-131-С075 514 260,00 

81. Община Николаево 58131-100-100 58-131-С100 351 500,00 

82. Община Аксаково 58131-73-73 58-131-С073 410 400,00 

83. Община Пазарджик 58131-47-47 58-131-С047 1 125 480,00 

84. Община Първомай 58131-133-133 58-131-С133 735 369,36 

85. Община Русе 58131-62-62 58-131-С062 801 181,00 

86. Община Опака 58131-70-70 58-131-С070 801 655,20 

87. Община Пазарджик 58131-151-151 58-131-С151 515 800,00 

88. Община Драгоман 58131-69-69 58-131-С069 1 283 133,00 

89. Община Гурково 58131-148-148 58-131-С148 1 328 400,00 

90. Община Рила, Кюстендил 58131-109-109 58-131-С109 274 730,00 

91. Община Калояново 58131-102-102 58-131-С102 1 018 500,00 

92. Община Панагюрище 58131-71-71 58-131-С071 224 800,00 

93. Община Угърчин 58131-105-105 58-131-С105 920 400,00 

94. Община Малко Търново 58131-52-52 58-131-С052 1 179 692,18 

95. Община Пазарджик 58131-160-160 58-131-С160 692 420,00 

96. Община Борино 58131-141-141 58-131-С141 799 589,40 

97. Община Трън 58131-122-122 58-131С122 291 000,00 

98. Община Асеновград 58131-79-79 58-131-С079 595 000,00 

99. Община Иваново 58131-41-41 58-131-С041 739 944,00 

100. Община Марица 58131-188-188 58-131-С188 254 500,00 

101. Община Марица 58131-183-183 58-131-С183 264 450,00 

102. Община Тетевен 58131-99-99 58-131-С099 755 159,40 

103. Община Борово 58131-124-124 58-131С124 739 883,00 

104. Община Горна Оряховица 58131-88-88 58-131-С088 936 466,06 

105. Община Марица 58131-187-187 58-131-С187 254 500,00 

106. Община Брезово 58131-3-3 58-131-С003 568 420,00 

107. Община Елин Пелин 58131-172-172 58-131-С172 250 000,00 

108. Община Земен 58131-167-167 58-131-С167 226 320,00 

109. Община Троян 58131-14-14 58-131-С014 1 847 076,00 

110. Община Стралджа 58131-28-28 58-131-С028 745 900,00 

111. Община Чипровци 58131-16-16 58-131-С016 173 400,00 

112. Община Симитли 58131-168-168 58-131-С168 1 324 795,00 

113. Община Копривщица 58131-180-180 58-131-С180 903 588,00 

114. Община Горна Оряховица 58131-87-87 58-131-С087 835 306,06 

115. Община Медковец 58131-81-81 58-131-С081 1 140 000,00 

116. Община Мездра 58131-98-98 58-131-С098 361 200,00 

117. Община Ценово 58131-121-121 58-131-С121 755 500,00 

118. Община Хайредин 58131-125-125 58-131-С125 435 412,00 

119. Община Болярово 58131-101-101 58-131-С101 123 500,00 

 

 Прилаганите корективни мерки, както за инфраструктурните проекти, така и за 
техническата помощ ще допринесат за съобразяване на проектите с новия механизъм, 

като същевременно ще доведат до реализиране на спестявания на финансов ресурс, 
който ще бъде освободен за приоритетните инфраструктурни проекти. Така ще се 
гарантира доброто финансово управление на оперативната програма и икономическата 
ефективност на разходваните публични средства. 

 По отношение на проектите, за които се оттегля финансиране по ОПОС, 

Управляващият орган и Междинното звено на ОПОС предприеха мерки, за да се избегне 
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изплащането на пълния размер на договорените средства, като изпратиха писма на 
общините за прекратяване на договори за безвъзмездна финансова помощ, където 
съществува възможност за това и дадоха указания на бенефициентите да се въздържат от 
възлагането на допълнителни дейности по проектите. Прекратяването на договори не 
винаги е възможно, поради факта, че значителна част от проектите са в напреднал етап 

на изпълнение и общините имат сключени/изпълнени договори с изпълнители по ЗОП. 

Това означава, че там където проектите не могат да бъдат прекратени, следва да се 
осигури ресурс от бюджета за финансирането им, тъй като общините не разполагат с 
необходимите средства да ги финансират сами. 

 Беше възложено разработване на подробни изисквания по отношение на 
проектите, които могат да бъдат финансирани по ОПОС, както и изготвяне на графици 

за изпълнението на приоритетни проекти в секторите води и отпадъци. 

 Междувременно започна и преглед на проектните предложения, подадени по 
прекратената през юли 2009 г. процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 “Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 

екв.ж.” В процеса бе ангажирана и външна консултантска помощ, възложена от 
Европейската инвестиционна банка.  

 

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 

Индикатор 1: 

Население, 
обслужвано от 
регионални 

системи за 
управление на 
отпадъците 

Напредък 0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 

1 983 

264 
  

3 967 

000 
   

 Базова 
стойност 

467 

000 

467 

000 

467 

000 
       

Индикатор за резултат 
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Индикатор 2: 

Изградени и 

завършени 

интегрирани 

системи за 
управление на 
отпадъците 

(ключов 
индикатор) 

Напредък 0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 12   27    

 Базова 
стойност 

5 
(5)

 5 
(5)

 5 
(5)

        

(1)  В ОПОС целевите стойности за всички индикатори са дефинирани за 2010 г. и 2013 г. 
(2)  Стойността за базовата година се отнася за интегрирани системи за управление на отпадъците 
изградени с финансова помощ от програма ИСПА. 

N/A – не е налична информация, която да бъде предоставена 

 

* През отчетния период не e реализиран напредък по индикаторите на ниво ОПОС. 

Следователно не може да бъде представена информация по тази точка. 

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

 Към момента по приоритетна ос 2 на ОПОС се изпълняват 33 договора по 

процедура № BG161PO005/08/2.30/01/03 ”Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционни проекти”, които са на обща стойност 20 290 060,40 лв., а 2 са 
прекратени. Първият (община Стражица) е прекратен поради двойно финансиране, а 
вторият е прекратен по молба на бенефициента (община Видин) с цел ускоряване 
процеса на кандидатстване с инвестиционен проект. 

По предложение на Европейската Комисия, се промени на концепцията за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2. Във връзка с това 
УО разработи Механизъм за подпомагане изграждането на системата от регионални 

съоръжения за управление на отпадъците. Подхода за усвояване на средствата се 
основава на процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

насочени към конкретен бенефициент, отговорен за изпълнението на дейностите по 
изграждане на инфраструктурата за управление на отпадъците. Механизмът бе приет от 
Комитета за наблюдение на заседанието му на 24 март 2009 г. 

По предложение на ЕК и с цел осигуряване на финансиране за изграждането на 
регионални системи за управление на битовите отпадъци, включително съоръжения за 
предварително третиране и за закриването на общински депа за битови отпадъци на 20 

август 2009 г. бе прието ПМС № 209, чрез което се осигуряват финансови средства от 
националния бюджет за закриване на общинските депа, които не отговарят на 
изискванията и осигуряването на предварително третиране на битовите отпадъци преди 

депонирането им в съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕО. Това 
позволява средствата от ОПОС да бъдат фокусирани за изграждане на оставащите 23 

регионални системи за управление на отпадъците. 

Същевременно бе прието Решение № 705 на Министерски съвет от 31 август 
2009 г. за одобряване на средносрочна фискална рамка и основните допускания за 
периода 2010-2013 г. по отношение собственото участие, което бенефициентите следва 
да осигурят. Съгласно възприетия подход, се очаква бенефициентите по оперативните 
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програми да осигурят в периода 2010 – 2012 г. съответно 5, 8 и 10% от стойността на 
допустимите разходи като собствено участие. 

 C цел отразяване на настъпилите законодателни промени и във връзка със 
създаването на резервен фонд, УО направи изменения в Механизма за управление на 

приоритетна ос 2. Измененият механизъм предвижда разпределение на финансовия 
ресурс между 23-те региона съгласно Националната програма за управление на 
дейностите по отпадъците, в които остава да бъдат изградени регионални системи за 
управление на отпадъците. Обхватът на всеки проект е определен така, че да се покрият 
минималните изисквания на Директива 1999/31/ЕО и да се подкрепи създаването на 
ефективни системи, които впоследствие ще бъдат самоиздържащи се по отношение на 
необходимите последващи инвестиции (напр. изграждане на допълнителен капацитет на 
депата). Създаденият резервен фонд ще бъде захранван от икономии, реализирани по 
отделните проекти или от пропусната възможност за усвояване на отредените средства. 
С цел стимулиране на бенефициентите за своевременна подготовка и изпълнение на 
проектите, се въвежда и краен срок за започване изпълнението на проектите. При 

невъзможност или нежелание за извършване на необходимите подготвителни дейности 

и/или дейности по изпълнението на даден проект, освободеният финансов ресурс ще 
бъде пренасочен към останалите проекти чрез този фонд.  
 Същевременно изменението на документа цели въвеждането на механизми за 
активен диалог между бенефициентитe и УО в процеса на подготовка на проектните 
предложения и по-гъвкаво определяне на максималните стойности на БФП за проектите 
с цел максимално ефективното разпределение на ограничения финансов ресурс, 
предвиден за сектор “Отпадъци” в ОПОС. Измененият механизъм бе одобрен от 
Комитета за наблюдение на заседанието му на 27 ноември 2009 г.  

Съгласно ИГРП за 2009 г. са обявени следните процедури по приоритетната ос: 

• BG161PO005/09/2.10/01/13 "Изграждане на интегрирана система от 

съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". 

Проектното предложение по процедурата бе подадено в МОСВ преди крайния 
срок и бе отворено на 23.03.2010 г., с което стартира и официалната му оценка на 
национално ниво. Прегледът продължи до 19 април 2010 г. и имаше за цел да 
потвърди, че формулярът за кандидатстване и всички съпътстващи документи 

отговарят на изискванията на поканата и обосновават необходимостта от 
отпускане на безвъзмездната финансова помощ. Съгласно  чл. 39 от Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 г., на 21 април 2010 г. проектното предложение бе изпратено за 
оценка в ЕК чрез системата SFC. 

• BG161PO005/09/2.10/02/14 "Изграждане на регионална система за управление 
на отпадъци в регион Ботевград". Проектното предложение бе подадено в 
МОСВ та на 31.03.2010 г. и отворено на 19.04.2010 г., с което стартира 
официалната му оценка на национално ниво. 

• BG161PO005/09/2.10/03/15 "Изграждане на регионална система за управление 
на отпадъци в регион Перник". Крайният срок за представяне на проектното 
предложение е 15.05.2010 г. 

 

3.2.2 СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

Процедури по изграждането на останалите 20 от общо 23 регионални системи за 
управление на отпадъците, предвидени в ИГРП за 2010 г. не са обявени поради липса на 
готовност от страна на конкретните бенефициенти, най-често предизвикана от лошо 

качество на проектите, проблеми с обхвата на разрешителните за ОВОС и КР, 

несъответствия с обхвата на прединвестиционните проучвания, дългия период на 
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проектиране, проблеми със собствеността на площадките, несъгласие на някои общини с 
регионалното разпределение. С най-висока степен на готовност са региони Видин, 

Бургас, Плевен и Малко Търново. На 7 април 2010 г. стартираха редовните месечни 

срещи по ОПОС. Управляващият орган инициира тази практика за общинските 
администрации, подготвящи проекти за изграждане на 23-те регионални системи за 
управление на отпадъците, предвидени за финансиране по ОПОС. По време на срещите 
потенциалните бенефициенти представят напредъка в изготвянето на проектните им 

предложения, както и трудностите, които срещат при подготовка. Ръководителят на УО и 

представители от Междинното звено и специализираните администрации в МОСВ 

отговарят на въпроси по възникнали конкретни казуси и оказват пълно съдействие на 
общините в този процес. Индикативните планове за изпълнението на проектите в сектор 
отпадъци са публикувани на страницата на ОПОС. УО предприема необходимите мерки 

за да ускори процеса на подготовката им. Предвижданията към настоящия момент са 
повечето от проектите да получат покани до края на 2010 г. и да бъдат договорени най-

късно в началото на следващата, като проблеми могат да бъдат очаквани само по три 

проекта (Кочериново, Пазарджик и Стара Загора), които реализират съществено 
забавяне. 

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

 

3.3. ПРИОРИТЕТНА ОС 3 “ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ” 

3.3.1 РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК 

 

Информация за материалния и финансов напредък по приоритети 

 

Индикатор 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Индикатор за резултат 

Индикатор 1: 

Процент от 
НАТУРА 2000 

(защитени зони 

и защитени 

територии), 

които да бъдат 
картирани/ 

управлявани 

Напредък 0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 2.6   8    

 Базова 
стойност 0 0 0        

Индикатор за резултат 

Индикатор 2: 

Брой картирани 

защитени 

територии и 

зони от 
мрежата 
НАТУРА 2000 

Напредък 0 0 0        
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 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 14   44    

 Базова 
стойност 0 0 0        

Индикатор 3: 

Брой 

разработени 

планове за 
управление на  
защитени 

територии и 

защитени зони 

от мрежата 
НАТУРА 2000 

Напредък 0 0 0        

 Целева 
стойност (1)

 
0 0 0 14   44    

 Базова 
стойност 0 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 

На 24 октомври 2008 г. УО ОПОС откри процедура за конкурентен подбор на 
проекти BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие в Република България по приоритетна ос 3, с краен срок за представяне на 
проектни предложения 15 януари 2009 г. Общият размер на безвъзмездната финансова 
помощ по процедурата бе 13 098 930 лв. и бе увеличен на 18 956 813 лв. със заповед на 
министъра на околната среда и водите. Със същата заповед бе удължен и срокът за 
представяне на проектни предложения до 03 февруари 2009 г. Конкретна цел на 
процедурата е опазване, поддържане и където е необходимо, възстановяване на ценни 

местообитания и видове, включително и такива предмет на опазване от националната 
екологична мрежа. Процедурата се състои от 2 отделни компонента: компонент 1 

„Изпълнение на дейности в резервати и паркове” с допустими бенефициенти Регионални 

инспекции за околна среда и води (РИОСВ), Дирекции на национални паркове (ДНП), 

Дирекции на природни паркове (ДПП) и компонент 2 „Изпълнение на дейности извън 

резервати и паркове” с допустими бенефициенти Регионални дирекции по горите (РДГ), 

Общински администрации, Нестопански организации - регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел (НПО). По процедурата бяха регистрирани 76 

проектни предложения, като до изтичане на крайният срок за кандидатстване 2 от тях 

бяха оттеглени. ( В Графика1 е представено съотношението на проектните предложения 
според вида кандидат) 
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Графика 1: 

НПО
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ДНП
8%

ДПП
14%

Общини
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РДГ
5%

РИОСВ
19%

 
Със Заповед на Ръководителя на Междинното звено бе определена оценителна 

комисия, която да разгледа и оцени получените в срок 74 проектни предложения. В 

рамките на комисията участваха експерти от междинното звено по ОПОС, експерти от 
дирекция “Национална служба за защита на природата” (НСЗП) в МОСВ, външни 

оценители, както и наблюдатели от УО на ОПОС и Централното координационно звено 
в Министерство на финансите. Комисията започна своята работа на 24 февруари 2009 г. 
и приключи на 20 май 2009 г. Проектните предложения преминаха три етапа на оценка - 
административно съответствие, допустимост, техническа и финансова оценка, в резултат 
от която за финансиране бяха предложени 24 проектни предложения. (В Графика 2 е 
представено разпределението на одобрените за финансиране проекти според вида на 
бенефициента, а в Графика 3 успеваемостта на кандидатите по техния вид). 
 

Графика 2: 
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Графика 3: 

 

46,15%

66,67% 70,00%

11,11%

0,00%

28,57%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

НПО ДНП ДПП Общини РДГ РИОСВ

 
 

Следва да се отбележи, че от подадените 74 проектни предложения 6 са 
преминали успешно всички етапи от оценката, събрали са необходимите точки, но не 
са предложени за финансиране поради изчерпване на финансовия ресурс по откритата 
процедура. 

По процедурата се изпълняват 7 заповеди, 16 договора на обща стойност 18 095 

521,39 лв.  Прекратена е 1 заповед за предоставяне на безвъмездна финансова помощ на 
РИОСВ Плевен. 

През 2009 г. по приоритетна ос 3 на ОПОС са обявени следните процедури:  

• процедура № BG161PO005/09/3.1/01/08 „Развитие на мрежата НАТУРА 2000”. 

По процедурата се изпълняват 3 заповеди на министъра на околната среда и 

водите за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, на обща стойност 
27 360 707, 60 лв.;  

Проект DIR-59318-1-2 “Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове  – фаза I” 

Цел: Целта на проекта е картиране и установяване на природозащитното състояние на  
природните местообитания и видове по Директива 92/43/ЕИО, както и определяне на 
рискови за дивите птици - по Директива 79/409/ЕИО, територии за изграждане на 
ветрогенератори. 

DIR-59318-2-3 „Разработване и внедряване на информационна система за 

защитените зони от екологична мрежа Натура 2000” 

Цел: Основната цел на проекта е да се подпомогне опазването и управлението на 
екологичната мрежа от защитени зони в България по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие, част от европейската екологична мрежа Натура 2000, чрез 
разработването и внедряването на единна информационна система, осигуряваща 
възможности за лесен достъп до и актуализация на данните 

DIR-59318-3-4 „Национална информационна и комуникационна стратегия за 

мрежата НАТУРА 2000” 

Цел: Основна цел на проекта е изработване на национална  комуникационна 
стратегията за екологичната мрежа Натура 2000. Така ще се генерира широка 
обществена подкрепа и ангажираност, както и ще се популяризират целите на мрежата. 
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Допълнителна цел на проекта е подготвяне на широката общественост и на 
заинтересованите страни за изработване на консенсусен подход при управлението на 
защитените зони 

• процедура BG161PO005/09/3.2/01/09 “Актуализиране на План за управление на 

Национален парк Рила” . Издадена е Заповед на министъра на околната среда и водите 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 5 628 467, 56 лв.  

Проект DIR-59329-1-7 “Актуализиране на План за управление на Национален парк 

Рила” 

Проектът включва провеждане на теренни проучвания и инвентаризации за 
актуализиране на съществуващите данни за абиотични фактори, биологична 
характеристика, инфраструктура, културно-историческо наследство и социално-

икономическите аспекти. Събраната информация ще бъде анализирана и на тази база 
ще се определят дългосрочните цели, ограниченията и потенциалните възможности на 
парка. Ще се допълни и актуализира географската информационна система на парка, 
като въз основа на това ще бъдат генерирани определен брой тематични карти. 

• процедура BG161PO005/09/3.2/02/10 „Разработване на План за управление на 

Природен парк Българка”. Издадено е Решение на Ръководителя на УО за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по подаденото проектно предложение на обща 
стойност 1 975 462, 00 лв.  Предстои подписване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по подаденото проектно предложение. 

Проект DIR-593210-1-5 „Разработване на План за управление на Природен парк 

Българка” 

Проектът включва изготвяне на цифрова база данни, разработка на основните 
топографски слоеве, обработка  и нанасяне в геобаза на специализирани слоеве 
информация, инвентаризация на следните биотични фактори на плана, както и на 
абиотичните компоненти на плана. Ще се изготви културна и социално-икономическа 
характеристика за целите на плана за управление, анализ на туризъм, спорт и услуги и 

ще се изготви план за управление. 

• процедура BG161PO005/09/3.2/03/11 „Разработване на План за управление на 

Природен парк Беласица”. Издадено е Решение на Ръководителя на УО за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по подаденото проектно предложение на обща 
стойност 1 161 974, 68 лв. Предстои подписване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по подаденото проектно предложение. 

• процедура BG161PO005/09/3.2/04/12 „Актуализиране на План за управление на 

Национален парк Централен Балкан”. Издадена е Заповед на министъра на околната 
среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 
2 362 434, 55 лв. 

Проект DIR-593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на Национален парк 

Централен Балкан” 

Проектът включва дейности по Кадастър, ГИС, бази данни за нуждите на мониторинга 
в НП, база данни за нуждите на управлението на природните ресурси в НП, описание и 

оценка, както и планиране. 

Към момента по приоритетната ос се изпълняват 16 договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ и 12 заповеди на министъра на околната среда и водите 
на обща стойност 53 447 131, 10 лв. 

На последното заседание на Комитета за наблюдение на 27. 11. 2009 г., УО на ОПОС пое 
като ангажимент разразботването на Механизъм по биоразнообразие.     
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3.3.2 СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

В ИГРП 2009 г. бе заложено обявяването на конкурентна процедура “ Опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие”. Нейното обявяване беше отложено 

поради необходимостта от изменение на ПМС 121/2007 г., съгласно което сформирането 

на оценителните комисии по конкурентните процедури се извършва със заповед в 10-

дневен срок след изтичане на крайния срок за подаване на проектните предложения. В 

рамките на ОПОС отговорността за оценката на проектните предложения, вкл. 
свикването на работна група, е на МЗ. След структурните промени в МОСВ, съгласно 

които ръководителят на МЗ на ОПОС е на ниво директор, тази разпоредба не е възможно 

да бъде спазена. УО на ОПОС е предприел мерки за включване на това предложение към 

пакета изменения на ПМС 121/ 2007 г.  

 По отношение на процедурата за директно предоставяне на БФП за разработване 
на планове за действие за застрашени видове, предвидена в ИГРП 2009 г., нейното 

забавяне се дължи на факта, че се обмисля включване в обхвата й на компонент за 
изпълнение от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), която все още не е в 
списъка на конкретни бенефициенти. Очакваме след изменение на ПМС 121/31.05.2007 

г. формулировката на дефиницията за конкретен бенефициент да позволява ИАОС да 
бъде поканена. 

Съществен проблем по отношение на проектите по приоритетна ос 3 

представлява и установяването и предотвратяването на двойно финансиране. За опазване 
на биоразнообразието се отпускат средства по много програми от различни донори, 

често различни от Европейските структурни и предприсъединителни инструменти. За 

установяване и предотвратяване на двойно финансиране УО провежда срещи на 

Комитета за избор и координация на проекти, като и регулярно участва в редица 
други механизми за установяване и предотвратяване на двойно финансиране. 
Представители на УО/МЗ участват в хоризонтални механизми, които имат inter alia и 

тази цел. Така например, представители на УО участват в работни и експертни групи 

като например Експертната комисия за осигуряване на прозрачност към Държавен фонд 

Земеделие – Разплащателна агенция. УО съгласува проектите, одобрени по други 

инструменти за безвъзмездно финансиране, като например Норвежката програма. 
Виж също т. 2.3 „Срещани важни проблеми и предприемани мерки за решаването 

им”. 

3.4. ПРИОРИТЕТНА ОС 4 “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” 

 

3.4.1 РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК 

Информация за материалния и финансов напредък по приоритети 

В ОПОС не са дефинирани индикатори по този приоритет. Следователно не може 
да бъде представена информация по тази точка.   

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Със Заповед № РД-183 от 14.03.2009 г. бе изменена Заповед № РД-86 от 14.02.2008 

г. на министъра на околната среда и водите, с която са утвърдени Вътрешни правила за 
директно предоставяне по приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОПОС. 
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През 2009 г. са издадени 12 заповеди на министъра на околната среда и водите за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 “Техническа 
помощ” на обща стойност 3 803 552,60 лева (1 944 725,56 евро). През 2009 г. по проекти са 
извършени плащания на стойност 1 094 405,74 лева (559 560,77 евро), а общо към дата 
31.12.2009 изплатените средства възлизат на 1 376 133,63 лева (703 605,95 евро). 

Изготвените и одобрени 12 проектни предложения по приоритетна ос 4 

съответстват на дейностите от Стратегическия план за техническа помощ за периода 2007 

– 2013 г.: 

• За нуждите на документиране на събитията, свързани с ОПОС бе закупен 

фотоапарат на стойност 466 лв. (238.26 евро). Проектът е изпълнен. 

• С цел подпомагане на служителите бе подготвен и одобрен 1 проект за 
извършване на устни и писмени преводи, включително симултанти и 

консекутивни преводи за нуждите на ОПОС. Проектът е на стойност 288 000 лв. 
(147 252,06 евро) 

• За повишаване на административния капацитет на дирекции "Кохезионна 
политика за околна среда" и “Фондове на Европейския съюз за околна среда” 

бяха одобрени две проектни предложения, свързани с участие на експерти от 
двете дирекции в семинари, курсове и работни срещи. Двата проекта са на обща 
стойност 1 975 141,60 лв. (1 009 873.86 евро) 

• С цел организиране и провеждане на Комитета за наблюдение през 2009 и 2010 

г. беше изготвено и одобрено 1 проектно предложение на стойност 498 000 лв. 
(254 623.35 евро) 

• Чрез участие в курсове, организирани от Института на Вътрешните одитори в 
България и в обучение "Одит на средствата по програми на ЕС" в рамките на 
два проекта бяха взети мерки за повишаване на капацитета на дирекция 
“Вътрешен одит”. Двата проекта са на стойност 13 180 лева (6 738.82 евро) 

• С цел представяне на концепция за развитие на инфраструктурата зa управление 
на отпадъци чрез ОПОС, бе организирана кръгла маса (семинар). Проектът е 
приключил и е на стойност 12 240 лв. (6 258.21 евро) 

• Беше предприета оценка на ефективността на завършилите процедури за подбор 
на проектни предложения по приоритети 1, 2 и 3 на ОПОС. За целта беше 
одобрен проект на стойност 132 000 лв. (67 490.52 евро) 

• С оглед осигуряване на информираност на бенефициентите по ОПОС беше 
взето решение да се провеждат обучения. Проектът бе одобрен през 2009 г. и е 
на стойност 574 290 лв. (293 629.81 евро). Обученията стартираха през март 
2010 г. 

• За извършване на анализи на приоритетност на проектни предложения по 
приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС и закупуване на продукти Microsoft Project и 

Autocad за ползване на резултатите от анализа, бе подготвен и одобрен проект 
на стойност 285 441 лева (145 943.66 евро) 

• Беше избран консултант по връзки с обществеността, интегрирани 

маркетингови комуникации, реклама и изграждане на брандинг стратегии и 

подготовка, изпълнение и мониторинг на голямо публично събитие. Проектът е 
на стойност 32 660 лева (16 698.79 евро) 

 

През 2009 г. продължи изпълнението на проекта за извършване на оценка и 

анализи на административния капацитет на Управляващия орган на ОПОС. Проектът 
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приключи през месец март 2010 г., както и беше актуализирана организационната 
стратегия, беше разработена стратегия за развитие на човешките ресурси и 

специализиран план за обучения на служителите за периода до 2012;  

Стратегията за развитие на човешките ресурси на дирекция КПОС за периода 
2010 г. – 2012 г. беше разработена след извършен обстоен анализ на човешките ресурси 

и административния капацитет на дирекцията. Като резултат от анализа, в рамките на 
стратегията бяха представени няколко основни препоръки. 

• Представена е препоръка числеността на дирекцията като щатни бройки да не 
се променя като се обмисли възможността да се прехвърлят щатни бройки от 
относително по-малко натоварените звена към по-натоварените звена, както и 

да се предприемат действия по назначаване на служители на незаетите 
длъжности; 

• Развиването на необходимите компетенции на служителите в дирекцията, в т. ч. 
за актуализиране и прецизиране на функционалните и длъжностните 
характеристики, привличане на нови служители, притежаващи знания и умения, 
квалификация, професионални и технически качества в идентифицираните 
области за подобрение (напр. с инженерно и юридическо образование), 
съблюдаване на съотношението на новопостъпили/опитни служители по отдели 

с цел избягване на неравномерното натоварване и неефективното въвеждане в 
работата на новопостъпилите служители, продължаване на практиката на 
провеждане на фокусирани обучения, укрепващи капацитета на служителите, 
както и за обмен на информация и практики. 

В Стратегията са представени в обобщен вид резултатите от извършеното 
проучване на мотивацията на служителите в дирекцията. На тази база са определени 

областите, които активно влияят върху мотивацията на служителите като същите са 
групирани по следния начин: области, оказващи позитивно влияние върху мотивацията 
на служителите и области, въздействащи демотивиращо и изискващи повишено 
внимание от страна на ръководството. Представени са препоръки за действия за 
повишаване на мотивацията, включително анализ на съществуващите и идентифициране 
на допълнителни канали и инициативи за привличане на подходящи потенциални 

кандидати, проследяване и анализ на причините за напускане и своевременно 

предприемане на необходимите мерки (например „интервюта на изхода”), 

преразглеждане и оптимизиране на нивата на съгласуване, обвързване, при осигурена 
възможност, на възнагражденията с индивидуалните постижения на служителите, както 

и използване на предвидената в ПМС № 249/2007 г., преглед на функционирането на 
системата за атестиране и обвързване на процеса на атестиране с индивидуалното 

развитие на служителите и допълнително материално стимулиране. 

Специализираният план за обучения на служителите в дирекцията за периода 
2010 – 2012г. е разработен въз основа на изводите от анализа на човешките ресурси и на 
административния капацитет на дирекцията. Потребностите от обучение на служителите 
са определени по отдели, включително за сектор „Оценка на програмата” и са 
приоритизирани въз основа на извършена експертна оценка. Целта на плана за обучение 
е да предложи диференцирани и целесъобразни дейности за овладяване на нови 

експертни знания и умения и практическо приложение на вече придобити такива, да 
доразвие управленския капацитет на дирекцията и да послужи като средство за 
систематизирано и фокусирано повишаване на капацитета на служителите, за да 
отговори на техните потребности за развитие. Специализираният план за обучения на 
служителите в дирекция КПОС се основава на следните основни принципи: 

• Непрекъснато обучение и професионално развитие на всички служители в 
дирекцията, при равен достъп и равни възможности; 
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• Принцип за управление на знанието: създаване, предаване и съхраняване на 
знанието в дирекцията; 

• Разбирането, че обучението не е развнозначно на предоставяне на информация – в 
този смисъл е наблегнато на форми на обучения с практическа насоченост; 

• Обвързаност на обученията с цикъла на управление и изпълнение на ОПОС; 

• Съответствие с естеството на работа, целите и задачите на служителите по 
отдели. 

Съдържанието на специализирания план за обучения на служителите в КПОС 

включва следните елементи:  

1. Модули (теми) - модулите са формулирани и групирани спрямо основните 
процеси по цикъла на ОПОС и в съответствие с идентифицираните области на 
потребностите от обучение на служителите в КПОС.  

2. Целева група –целевите групи са идентифицирани въз основа на резултатите 
от попълнени въпросници за определяне на потребностите от обучение и са 
дефинирани по отдели, включително за сектор “Оценка на програмата”.  

3. Обвързаност – обвързаността на обученията е определена съобразно времевия 
период на изпълнение на плана и в съответствие с изискванията на УО.  

4. Разграничение: в рамките на плана за обучения, е използвано следното 

разграничение на обученията: задължителни в краткосрочен план, а именно до 
края на 2010 г., задължителни в средносрочен план – до края на 2011 г. и 

препоръчителни в дългосрочен план – до края на 2012 г.  

5. Очаквани резултати - в частта от плана, наименувана очаквани резултати са 
определени основните параметри на изхода от всяко обучение (придобити 

знания и умения, практически опит), които могат да се използват за оценяване 
ефективността на проведеното обучение.  

6. Доставчик на обученията – извършено е разграничение по отношение на това 
дали обученията се осигуряват от служители на дирекция КПОС под формата 
на вътрешни обучения или от лица извън администрацията на МОСВ (външни 

доставчици).  

7. Препоръчителна минимална продължителност е определена  въз основа на 
преглед на съпоставими обучения, предлагани в страната и в чужбина, и на 
база извършена експертна оценка.  

Индикативна финансова стойност - в индикативната финансова стойност на всяко 
обучение са включени разходите за възнаграждения на лектори в страната и такси за 
участие в обучение в чужбина, както и логистичните разходи за провеждане на 
обученията – за транспорт, наем зали и оборудване, и за участниците (в страната и в 
чужбина), изчислени в съответствие с Наредбата за командировките в страната и 

Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. 
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3.4.2 СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

Един от основните проблеми в изпълнението на проекти и усвояването на средства 
по приоритетна ос 4 “Техническа помощ” са сложните и отнемащи време процедури по 

Закона за обществените поръчки. Дългите срокове и обжалванията на различни инстанции 

забавят с месеци започването на дейностите по одобрените проекти.  

Самият процес на обявяване и провеждане на обществените поръчки и 

последващото възлагане на изпълнението (сключване на договор с Изпълнител) в 
контекста на постоянните изменения и допълнения на законодателството в тази област, 
както и вътрешноведомственият съгласувателен процес, допълнително усложняват и 

практическото изпълнение на дейностите по проектите. Не са редки случаите, в които 
срокът за изпълнение на проекта се оказва недостатъчен, поради забавянето на 
процедурите за обществени поръчки, което налага удължаването му чрез издаване на ново 
Решение на Ръководителя на Управляващия орган и нова Заповед на министъра на 
околната среда и водите.  

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

С цел улесняване на процеса на изпълнение на проекти по приоритетна ос 4, УО 

предвижда да разработи вътрешни процедури, изясняващи и опростяващи процеса, както 
и да изготви стратегически план за използването на средствата с цел подобряване на 
планирането, включително на обществените поръчки. 

 

4. ПРОГРАМИ ЕСФ: СЪОТВЕТСТВИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ 

Не е приложимо. 

 

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

ПРИЛОЖИМО) 

 

По отношение на предвидените промените в регламентите и според 

индикативните бюджети, заложени в механизмите по води и отпадъци, към настоящия 
момент, не се подготвят бъдещи големи проекти. Един от проектите в сектор води 

(Пловдив) и 2 в сектор отпадъци (Кочериново и Стара Загора) попадат в досегашния 
размер от над 25 милиона евро, но след промените вече няма да се класифицират като 
големи. 

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

1083/2006 може да се обобщи както следва: 

1. Със становище № 1/27.11.2008 г. на ръководителя на УО са одобрени за 
изпращане в Европейската комисия (ЕК) два големи проекта по приоритетна ос 1 за 
развитие на водна инфраструктура, включени в решение № 29/27.11.2008 г. за 
одобряване на доклада на Комитета за избор и координация на проекти; 

2. Отправена е покана към Софийска община за представяне на проектно 
предложение за изграждане на инфраструктура за управлението на битовите отпадъци в 
столицата.
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1.1. „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”  

На 16.12.2008 г. проектът „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” е 
изпратен на ЕК чрез системата SFC. На 18.12.2008 г. бе получено писмо от ЕК, 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. Проектът бе одобрен на 17 

декември 2009 г. с Решение на Европейската комисия. 

Договорът за БФП между МОСВ и община Враца е подписан на 21 декември 2009 

година. Сумата на предоставената БФП е 123 523 616.01 лв., а плановата дата за 
приключване за проекта е през януари 2016 г. 

Проектът ще доведе до намаляване на загубите на питейна вода от 88% на 23%, 

ще осигури питейна вода, отговаряща на стандартите, заложени в Директивата за 
питейните води (98/83/ЕЕС), ще се постигне съответствие с европейското 

законодателство по отношение на Директивата за пречистване на градски отпадъчни 

води (91/271/ЕЕС), ще  намалеят разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК 

мрежата. 

Дейностите, заложени в проекта са следните: 

• Проучвания и проектиране;  

• Техническа помощ;  

• Публичност;  

• Надзор по време на строителството.  

• Реконструкция и рехабилитация на 77 749 м водоснабдителна мрежа;  

• Реконструкция и рехабилитация на 8 057 м главни колектори;  

• Реконструкция и рехабилитация на 13 112 м второстепенна канализационна 
мрежа;  

• Удължаване на колекторна мрежа с 25 524 м за кварталите "Бистрец" и "Кулата" и 

улици в гр. Враца;  

• Обновяване на 8 057 м от съществуващата колекторна мрежа на гр. Враца;  

• Проучване, проектиране и реконструкция на водопровода от яз. "Стреченска 
бара" до гр. Враца с дължина 33 312 м;  

• Пълно обновяване на ПСОВ с ново механично и електр оборудване, строителство 

на сгради;  

Процедурите по Закона за обществените поръчки за проектира, строителство и 

други се подготвят. Тъй като част от улиците вече са с изградена канализация и 

общината предлага те да се заменят с други. Чака се становище от „Предварителен 

контрол” на Междинното звено по отношение на тръжната документация. Договорът ще 
бъде анексиран с промени в бюджета (по отношение на екипа за управление на проекта). 
Ще бъде ревизиран и графика.  

 

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

На 8.12.2008 г. проектът „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Габрово” е 
изпратен на Европейската комисия чрез системата SFC. На 12.12.2008 г. е получено 

писмо от ЕК, че проектът е регистриран под номер CCI2008BG161PR002 и след 
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извършен преглед е установено, че отговаря на изискванията на чл. 40 от Регламент 
1083/2006/ЕО и е допустим за по-нататъшно разглеждане. С Решение № 1052 на 
Европейската комисия от 18 февруари 2010 г. проектът бе одобрен за финансиране. 

Договорът за БФП между МОСВ и община Габрово е подписан на 23 февруари 

2010 година. Сумата на предоставената БФП е 117 447 251.19 лв. Плановата дата за 
приключване на проекта е през юли 2015 година. 

Проектът следва да доведе до намаляване на техническите водни загуби в 
разпределителната мрежа от 73% на 39%, подобряване на качеството на ВиК услугите в 
града, премахване на здравните рискове за населението, свързани със замърсяване на р. 

Янтра. Предвижда се изграждане на воден приемник към станцията за отпадни води. 

Очаква се проектът да доведе до подобряване на екосистемите, както и до намаляване 
разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК системата. 

Дейностите, заложени в проекта са следните: 

• Проучвания и проектиране; 

• Реконструкция на пречиствателна станция за питейни; 

• Ремонт на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова; 

• Рехабилитация на 75.8 км. от водопроводната мрежа; 

• Разширяване на канализационната мрежа с18.5 км гравитачни канали; 

• Рехабилитация на 21.6 км съществуващата канализация и подмяната й с нова; 

• Реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води, с капацитет 99 780 

еквивалент жители (екв. ж.); 

• Публичност; 

• Надзор по време на строителството. 

В изпълнение на изискванията на чл. 29, ал. 5 от ПМС 121/2007, на 4.12.2009 г. 
УО на ОПОС представи на ЦКЗ изискваната информация съгласно чл. 40 от Регламент 
1083/2006/ЕО за изпращане в ЕК. 

Планирани дейности:  

• Промяна в типа пречистване – от аеробно към анаеробно;  

• Промяна в бюджета  и графика на тръжните процедури  

• Избиране на стратегия за провеждане обществени поръчки: от 3 процедури към 

една процедура с 3 обособени позиции. Това ще доведе и до промяна в 
проектното предложение.  

Документацията за надзор, техническа помощ и публичност са изпратени в АОП.  

Обявлението за обществена поръчка за надзор е жизнено важно за хронологията 
на всички процедури по ЗОП. 

Следващи дейности: довършване на работата по документацията за ПСОВ и 

изпращането й за съгласуване с актуализирания график и бюджет.  

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

На 16 декември 2009 г. бе отправена покана към Софийска община за представяне 
на проектно предложение за изграждане на инфраструктура за управлението на битовите 
отпадъци в столицата. Индикативният бюджет, заложен по ОПОС за дейността, е 
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256 265 129,21 лв. На 27 февруари 2010 г. Столична община внесе проекта си, като 

общата стойност на проекта е 359 435 408 лв. Останалите над 103 млн. лв. ще се 
осигурят от Столична община със заем от Европейската инвестиционна банка. 

След извършване на оценката от страна на МЗ на ОПОС на 21.04.2010 г. проектът 
е изпратен на Европейската комисия чрез системата SFC.  

За изграждането на интегрираната система за управление на отпадъците на 
Столична община, допустими за финансиране дейности са проектиране и строителство 
на инсталация за механично и биологично третиране на отпадъци, на депо за неопасни 

отпадъци и инсталация за компостиране, както и на довеждащата техническа 
инфраструктура, необходима за експлоатация на съоръженията, включени в системата. 
Очаква се проектът да доведе до намаляване на количествата депонирани отпадъци с 
60%. 

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

 

6. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

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

7. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

7. МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

През отчетния период са организирани поредица от дейности в изпълнение на 
изискванията за информация и публичност с цел популяризиране на програмата и 

помощта от ЕС, предоставена чрез нея.     
 

ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО 

Не са изработени и излъчени видео и аудиоклипове за целите на ОПОС. 

Организирано е участието на министъра на околната среда и водите и на ръководителя 
на Управляващия орган на ОПОС в три предавания – две в Дарик радио Благоевград и 

телевизия БиТиВи.  

 

ПЕЧАТНИ МЕДИИ 

В резултат на проведените публични събития и разпространени съобщения до 
медиите са регистрирани 523 публикации и 2 интервюта в печатните и електронни медии.  

Активната работа и сътрудничеството с представителите на средствата за масово 

осведомяване е сред приоритетите на УО на ОПОС. Медиите са основен комуникационен 

канал за достигане на целевата група широка общественост. В процеса на работа е 
оказвано активно съдействие на представителите на средствата за масово осведомяване, 
които са изявили интерес да разработват материали, свързани с ОПОС.  

С цел подобряване на комуникацията с представителите на медиите и създаден 

специализиран електронен адрес pr_ope@moew.government.bg. Достъп до него имат 
всички служители на отдел “ППИП”. Тази инициатива дава възможност за бърза обратна 
връзка с журналистите в писмена форма. За целите на активната комуникация е изготвен 
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и списък с контакти на водещите журналисти от централните медии, които отразяват 
теми, свързани с ОПОС. 

Всички новини, свързани с ОПОС, са публикувани на специализираната интернет-
страница на ОПОС, а голяма част от тях са публикувани и на сайта на МОСВ 

www.moew.government.bg и на официалния портал на Структурните фондове 
www.eufunds.bg. 

 

ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 

Не са изработени и не са разпространени печатни материали за целите на ОПОС. 

Предвижда се отпечатването на такива през 2010 г. 
 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПОС 

УО на ОПОС поддържа специализираната интернет страница на ОПОС 

www.ope.moew.government.bg. Интернет страницата на ОПОС има 13 секции. През 2009 

г. не са създадени нови секции.  

Към съществуващите 441 страници на интернет страницата през 2009 г. са 
разработени и добавени още 71 страници. 

За периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. са регистрирани 33 781 уникални 

посещения, спрямо 30 000 за 2008 г.  

Най-посещавани рубрики на интернет страницата са: новини; одобрени проекти; 

документи. 

Съгласно изискванията на Регламент 1828/2006 на интернет страницата на ОПОС 

се поддържа актуален списък с бенефициентите по програмата. 
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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 2009 г. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ 

С финансиране от Европейския фонд за регионално развитие са проведени следните 
събития: 

• Кръгла маса (семинар) за представяне на новия механизъм за изграждане на 

инфраструктура в сектор "Отпадъци" чрез ОПОС, 16 април 2009 г., гр. София 

В събитието участваха 83 души - представители на 23-те регионални системи за 
управление на отпадъците, НСОРБ, съветници в кабинета на заместник министър-

председателя по управление на европейските фондове, министърът на околната среда и 

водите, МОСВ, консултанти, ДЖАСПЪРС, ЕК и медии. 

• Голямо информационно събитие, 3 декември 2009 г., гр. София. 

Беше представен напредъкът по ОПОС и предстоящи действия. В събитието 
участваха 126 души, сред които представители на Европейската комисия, Народното 

събрание, Министерския съвет, Министерство на финансите, НСОРБ, общински 

администрации и представители на 16 медии. 

Бяха представени успешно реализирани проекти с финансиране по ОП "Околна 
среда": проект на община Белослав "Изграждане на канализационна мрежа и колекторна 
система към съществуваща ГПСОВ - Белослав" и проект на община Разлог "Подготовка 
на инвестиционен проект за Регионално депо - Разлог и предприятие за предварително 

третиране на отпадъци".  

В резултат на постоянния диалог между експертите в Министерство на околната 
среда и водите и бенефициентите по ОПОС бяха предприети мерки за опростяване на 
процедурите, с цел улесняване на бенефициентите в процеса на изпълнение на техните 
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проекти по програмата. Ръководителят на Междинното звено на ОПОС представи 

основни моменти, свързани с отчитане изпълнението на проектите, съгласуване на 
документацията за провеждане на обществени поръчки и процедурите за възстановяване 
на средства. 

Освен тези събития бяха проведени още: 

• Информационни дни по 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 екв. ж.", 29 - 30 януари 2009 г., гр. София, с участието на кметове и експерти от 
общински администрации, експерти от УО и МЗ на ОПОС, експерти от 
специализираните дирекции на МОСВ. Участвали – 29 души. 

• Ден на отворените врати, 3 февруари 2009 г., гр. София, за представяне на  
резултатите от изпълнението на ОПОС и основните акценти в работата през 2009 година. 
Участници 34, сред които депутати, представители на МС, НСОРБ, общински 

администрации, браншови организации, НПО, медии, потенциални бенефициенти, 

широка общественост. 

• Приемен ден за консултации за бенефициенти по ОПОС.  

 По време на втория етап от изпълнението на Комуникационния план на ОПОС 

(2009 – 2013 г.) е необходимо да се осигури конкретна информация на потенциалните 
бенефициенти относно използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд и 

особено за изпълнението на ОПОС. Също така, бенефициентите, чиито проекти са вече 
одобрени за финансиране, трябва да получават подробна информация за техните 
задължения с цел да се осигури успешното изпълнение на проектите и на самата 
програма.  

В тази връзка, в рамките на МОСВ беше открита приемна за консултации по ОП 

„Околна среда” за провеждане на редовни консултации по всички въпроси, възникнали в 
процеса на изпълнение на проектите.  

Консултациите се провеждат всеки четвъртък, считано от 1 октомври 2009 г. До 

края на 2009 г. са проведени общо 12 приемни дни, в които са участвали 87 

представители на общински администрации и неправителствени организации, 

бенефициенти по ОПОС. Приемната се организира и провежда от Управляващия орган и 

Междинното звено на ОПОС с участието на експерти от двете дирекции. 

  

ИЗРАБОТЕНИ И РАЗПРОСТРАНЕНИ ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ 

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

▪ папки – с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, НСРР, тираж – 200 броя;  
▪ нотпад - с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, НСРР, тираж – 200 броя;  
▪ химикали – с отпечатана интернет страницата на ОПОС, тираж – 200 броя;  
▪ торбички - с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, НСРР, тираж – 200 броя; 
▪ фланелки - с логата на ЕС, ОПОС, тираж – 200 броя, 
▪ подарък – лале - с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, НСРР, тираж – 200 броя; 
▪ вертикален банер - с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, НСРР, тираж – 1 брой; 

▪ винилово пано - с логата на ЕС, ЕФРР, КФ, ОПОС, НСРР, тираж – 1 брой; 
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▪ шоколад – с логото на ОПОС, тираж – 1080 броя. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСВОЕНИ СРЕДСТВА  

 Изплатените средства за изпълнение на мерките за информация и публичност през 
2009 г. са в размер на 9 055,06 евро, от които от Европейския фонд за регионално 
развитие – 7 696,80 евро, а национално съфинансиране – 1 358,26 евро, разпределени по 
проекти както следва: 

• Проект № ТА-2008-KPOS-PPIP-25 „Извършване на устни и писмени преводи, 

включително симултанни и консекутивни преводи за нуждите на Оперативна 
програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” – 549,13 евро. 

• Проект № ТА-2009-KPOS-PPIP-29 „Кръгла маса /семинар/ за представяне на  
концепция за развитие на инфраструктурата зa управление на отпадъци чрез 
ОПОС” – 5 928 евро. 

• Проект № ТА-2009-KPOS-PPIP-38 „Избор на консултант по връзки с 
обществеността, интегрирани маркетингови комуникации, реклама и изграждане 
на брандинг стратегии и подготовка, изпълнение и мониторинг на голямо 

публично събитие за представяне изпълнението на ОПОС за 2009 г.” – 2 577,93 

евро. 
 

 

ПАРТНЬОРСТВО   

Ползотворното сътрудничество и дългосрочно партньорство с Европейската 
комисия продължи и през 2009 г.  
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Принципът на партньорство е важен за изпълнението на оперативната програма. 
Управляващият орган на ОПОС използва своите партньори като мултипликатори на 
информация за ОПОС насочена към бенефициентите и широката общественост. През 
2009 година УО организира няколко мероприятия с учaстието на различни 

заинтересовани страни. През месец февруари беше организиран Ден на отворените врати 

за ОПОС. Събитието се проведе по инициатива на вицепремиера, д-р инж. Меглена 
Плугчиева, като част от последователната политика на правителството за прозрачност 
при усвояването на европейските средства. Денят на отворени врати даде възможност на 
бенефициентите, представителите на медиите и други заинтересовани лица да получат 
информация и да участват в открита публична дискусия във връзка с управлението и 

изпълнението на ОПОС. 

 През месец април 2009 година се проведе кръгла маса за обсъждане на новия 
Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъци с подкрепата на 
оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". В събитието участваха представители 

на ЕК, ДЖАСПЪРС,  съветници в кабинета на заместник министър-председателя по 

управление на европейските фондове, представители на Националното сдружение на 
общините в Република България, представители на 23-те регионални системи за 
управление на отпадъците, консултанти и представители на медиите. По време на 
кръглата маса беше представена новата политика по управление на отпадъците в 
България както и опита и партньорството на ДЖАСПЪРС при изпълнение на проекти в 
сектор „отпадъци”. 

 През месец ноември 2009 година, заместник-министърът на околната среда и 

водите Ивелина Василева и Ръководителят на УО на ОПОС, Малина Крумова взеха 
участие в  ХХХІІІ Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България 
(АСЕКОБ). В своето обращение към членовете на Асоциацията, г-жа Василева изтъкна 
Партньорството като ключът за успешното изпълнение на европейските проекти. По 

време на дискусиите, тя информира аудиторията за опростяването на процедурите, 
съкращаването на сроковете и прозрачността при избора и управлението на проекти, 

финансирани по ОПОС. Най-голям интерес сред аудиторията предизвикаха темите, 
свързани с изграждането на инфраструктурата в секторите "води" и "отпадъци". Г-жа 
Крумова представи новия механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на 
отпадъците и новата визия за подбор на водните проекти. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” 

 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Общо 

Показател 1 

Брой видеоклипове за 
целите на ОПОС 

Реализация 0 0 0      
 

 
 

 Цел 0 0 0 0 1  1  2  

 
Базова 

стойност 
0 0 0        

Показател 2 

Брой аудиоклипове 
Реализация 0 0 0        

 Цел 0 0 0 0 1  1  2  

 
Базова 

стойност 
0 0 0        

Показател 3 

Брой репортажи/ 

предавания 

Реализация 0 2 3        

 Цел 0 2 3 5   20  25  

 
Базова 

стойност 
0 0 2 5       

Показател 4 

Брой подготвени 

прессъобщения 

Реализация 35 250 523        

 Цел 30 250 500 500   1400  1 500  
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Базова 

стойност 
0 35 285 808       

Показател 5 

Брой подготвени 

интервюта 

Реализация 0 5 2        

 Цел 0 5 5 5   150  200  

 
Базова 

стойност 
0 0 5 7       

Показател 6 

Брой разпространени 

печатни материали 

Реализация 0 0 0        

 Цел 0 0 0 2000   2500  3 000  

 
Базова 

стойност 
0 0 0 0       

Показател 7 

Брой създадени секции 

на интернет страницата 
на ОПОС 

Реализация 0 13 0        

 Цел 0 10 0 0   15  15  

 
Базова 

стойност 
0 0 13 13      

 

 

 

 

 

Показател 8 

Брой създадени 

страници на интернет 
страницата на ОПОС 

Реализация 0 441 71        
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 Цел 0 400 60 30   500  500  

 
Базова 

стойност 
0 0 441 512       

Показател 9 

Брой проведени 

информационни 

събития 

Реализация 0 3 2        

 Цел 0 3 3 13   25  30  

 
Базова 

стойност 
0 0 3 5       

Показател 10 

Брой изпратени покани 

за информационни 

събития 

Реализация 0 364 143        

 Цел 0 300 500 800   2200  3 000  

 
Базова 

стойност 
0 0 364 507       
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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 



 

 60 

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 

 

 

 


