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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ 

Основна цел на кохезионната политика на ЕС е икономическо и социално 

сближаване между държавите-членки на Европейската Общност и в частност на 

техните региони. По силата на чл. 158 и чл. 159 от Договора за функционирането на ЕС, 

кохезионната политика е насочена към намаляване на различията в нивото на развитие 

между отделните региони и преодоляване на изоставането на региони или острови в 

най-неблагоприятно положение, в това число селски райони. Осъществяването на 

целите на кохезионната политика на ЕС се подкрепя от структурните инструменти на 

ЕС, които за периода 2007 – 2013 г. са: 

• Европейски фонд за регионално развитие; 

• Европейски социален фонд; 

• Кохезионен фонд. 

В съответствие с Регламентите на ЕС за Структурните фондове и Кохезионния 

фонд, всяка държава-членка разработва стратегически документ – Национална 

стратегическа референтна рамка, чрез който определя националните приоритети за 

развитие на страната за периода 2007 – 2013 г. Въз основа на Националната 

стратегическа референтна рамка се подготвят оперативни програми, идентифициращи 

приоритетни оси и стратегически цели за развитие на отделен сектор и/или региони в 

страната.  

Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми са 

основните програмни документи, въз основа на които Република България договаря с 

Европейската комисия предоставянето на финансови средства от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС.  

 

1.2. ПРИОРИТЕТНА ОС 3: ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.” 

С оглед подпомагане опазването на биологичното разнообразие в Република 

България и изпълнение на дейностите в тази област, произтичащи от ангажиментите 

поети с Договора за присъединяване към ЕС, оперативна програма „Околна среда 2007 

– 2013” (ОПОС) включва в себе си приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие”. Основната цел на приоритетна ос 3 на оперативната 

програма е намаляване и спиране на загубата на биологично разнообразие като 

неразделна част от националното богатство, чието опазване е приоритет и задължение 

на държавата, общините и гражданите.   

Предвид ключовата роля на европейската мрежа НАТУРА 2000 в общностната 

политика за опазване на природата, ОПОС е фокусирана именно върху подкрепа на 

дейности, свързани с изграждане и поддържане на мрежата. Програмата е насочена към 

опазване на местообитанията чрез разработване, актуализиране и изпълнение на 

плановете за управление на защитени територии и на плановете за управление на 

защитените зони от НАТУРА 2000, както и мерки към опазване на биоразнообразието, 

които не са предвидени в планове за управление.  

 



1.3. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Конкретна цел на Процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 “Дейности за опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” е опазване, 

поддържане и, където е необходимо, възстановяване, на ценни местообитания и видове, 

включително и такива предмет на опазване от националната екологична мрежа. 

Индикаторите, чрез които се измерва постигането на целта на настоящата 
процедура, са: 

• Брой и видове изпълнени възстановителни и поддържащи мерки; 

• Брой планове за управление на защитени територии, по които се изпълняват 

дейности; 

• Брой планове за действие, по които се изпълняват дейности; 

• Брой разработени планове за действие за видове по ЗБР; 

• Брой възстановени популации на видове и местообитания; 

• Брой видове, за чието опазване са изпълнени дейности ; 

• Брой местообитания, за чието опазване са изпълнени дейности; 

• Брой защитени територии, за които се изпълняват дейности; 

 

1.4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Настоящата процедура цели да постигне следните резултати: 

• Изработени 5 плана за действие за видове по ЗБР 

• Подобряване на благоприятния природозащитен статус на 100 

местообитания и вида; 

• Изпълнени дейности, предвидени в одобрените планове за управление на 5 

защитени територии; 

• Изпълнени дейности, предвидени в поне 3 одобрени плана за действие за 

видове, извън тези по чл. 52 и чл. 53 от ЗБР; 

• Изпълнени дейности насочени към опазване и възстановяване на видове и 

местообитания предмет на опазване в поне 20 защитени зони; 

• Подобрени условия за устойчиво ползване на ресурсите в защитени 

територии; 

• Ограничени отрицателни фактори, влияещи върху местообитания и видове. 

 

1.5. КОМПОНЕНТИ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Настоящата процедура се състои от 3 отделни компонента, както следва: 

• Компонент 1: Изпълнение на дейности в резервати и паркове: По този 

компонент се предвижда изпълнение на дейности в резервати (чл. 5, т. 1 от 

ЗЗТ), поддържани резервати (чл. 5, т. 4 от ЗЗТ), национални паркове (чл. 5, т. 

2 от ЗЗТ) и природни паркове (чл. 5, т. 5 от ЗЗТ). 

• Компонент 2: Изпълнение на дейности извън резервати и паркове: По 

този компонент се предвижда изпълнението на дейности в защитени 

местности, дейности по отношение на природни забележителности и 

дейности, които имат за цел опазване и възстановяване на местообитания и 

видове и се изпълняват извън защитени територии.   

• Компонент 3: Разработване на планове за действие за растителни и 

животински видове по чл. 52 и чл. 53 от Закона за биологичното 



разнообразие: По този компонент се предвиждат разработване на планове за 

действие за видове, които: 

o са застрашени в международен мащаб и са необходими мерки в 

цялата област на неговото естествено разпространение, с цел 

опазването им; 

o е установено, че състоянието на популацията им не е благоприятно; 

o са от неместен вид и въздействат неблагоприятно върху условията на 

природните местообитания или върху състоянието на местни видове. 

 

1.6. ФИНАНСОВА РАМКА  

1.6.1. Общ размер на средствата по настоящата процедура 

Реализацията на приоритетна ос 3 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, и в 

частност на настоящата процедура, се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие в размер до 85% от общите допустими разходи, и съответно от национални 

средства в размер до 15% от общите допустими разходи. 

Общият размер на средствата, които ще бъдат договорени по настоящата 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е: 

 

Референтен номер и 

наименование на процедурата / 
компонента 

Общ размер на 
безвъзмездната 
финансова 
помощ 

Средства от 
ЕФРР 

85% 

Национално 
съфинансиране 

15% 

BG161PO005/10/3.0/2/20  

“Дейности за опазване и 

възстановяване на 
биологичното разнообразие в 

Република България” 

34 281 147,00 лв. 29 138 974,95 лв. 5 142 172,05 лв. 

Компонент 1: Изпълнение на 

дейности в резервати и паркове 
11 200 000,00 лв 9 520 000,00лв. 1 680 000,00 лв 

Компонент 2: Изпълнение на 

дейности извън резервати и паркове 
21 581 147,00 лв 18 343 974,95 лв 3 237 172,05 лв 

Компонент 3: Разработване на 

планове за действие за растителни и 

животински видове по чл. 52 и чл. 

53 от Закона за биологичното 

разнообразие 

1 500 000, лв. 1 275 000, 00 лв. 225 000 лв. 

 

Договарящият орган си запазва правото да преразпредели предварително 

обявените суми по отделните компоненти съобразно броя на постъпилите и одобрени 

проектни предложения по всеки един от тях и при спазване на принципите по чл. 11 от 

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 Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз 

(Обн. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., посл. изм. ДВ. бр.44 от 11 Юни 2010г.) (ПМС 

121/2007), както и да не разпредели напълно посочената обща сума при недостатъчен 



брой качествени проектни предложения, отговарящи на предварително зададените 

критерии. 

 

1.6.2. Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за отделен 

проект 

За проекти по тази процедура не са определени минимален и максимален размер 

на безвъзмездната финансова помощ, която може да получи едно проектно 

предложение в случай, че бъде одобрено. Помощта се отпуска при спазване 
правилата за държавни помощи. 

 

1.6.3. Собствен принос и финансово участие на кандидата  

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за 

подбор на проектни предложения може да покрие до 100% от допустимите разходи при 

спазване правилата за държавните помощи. 

В случай че за изпълнението на проекта са необходими разходи, които не са 

допустими, съгласно разпоредбите на Постановление № 249 на Министерския съвет от 

17 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по 

оперативна програма ”Околна среда 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния 

фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз  (обн. ДВ. бр.86 

от 26 октомври 2007 г., посл. изм. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г.)(ПМС 249/2007) и 

раздел 2.1.3 от настоящите насоки за кандидатстване, тези разходи трябва да са 

посочени в бюджета на проектното предложение (съгласно образец Приложение Б). 

Следва да се има предвид, че за тези разходи не може да се иска финансиране по ОП 

“Околна среда 2007-2013 г.” и кандидатът трябва да докаже, че е осигурил 

финансирането им от други източници. 

При кандидатстване, кандидатът трябва удостовери, че: 

• разполага с достатъчно налични ресурси за извършване на разходите по 

проекта, преди средства да му бъдат възстановени от ОПОС; 

• разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на разходи, 

присъщи и необходими за изпълнението на проекта, които няма да му бъдат 

възстановени от ОПОС. 

За доказателство на горното кандидатът следва да представи един или повече от  

документите изброени по-долу, приложими за него.  

• За НПО – копие от решение на управляващия орган (съгласно 

учредителните документи) за кандидатстване по проекта, заедно с един 

или повече от следните документи: 

o извлечение от банкова сметка на организацията, от която са видни 

наличните средства; 

o кредитна линия от банка; 

o договор за кредит от банка или друга финансова институция; 

o банкова гаранция или писмено предварително 

съгласие/уверение/намерение от банка/финансова институция за 

финансиране на недопустимите разходи, ако проектът бъде 

финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.”; 

o договор/протокол за дарение в полза на НПО; 

o запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна 

книга на заповед; 

o договор за заем; 



• За общини: 

o решение на Общинския съвет, с което се приема или изменя 

годишният бюджет на общината и копие от бюджета, в който е 

посочено от кой параграф ще се покрият разходите; 

o решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване 

на съгласие за получаване на кредит от определена банка или друга 

финансова институция, а също и писмено предварително 

съгласие/намерение/уверение от тази банка/финансова институция за 

финансиране на недопустимите разходи, ако проектът бъде 

финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”;  

o решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване 

на съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова 

институция за финансиране на недопустимите разходи, ако проектът 

бъде финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”;   

o приложен договор за безлихвен заем от ПУДООС; 

o приложен договор за заем от банка; 

o документ удостоверяващ получаването на заем от Министерство на 

финансите или друга публична институция и решение на общинския 

съвет за поемане на общински дълг; 

o решение на Общинския съвет, че средствата ще бъдат осигурени със 

средства на общинския бюджет за времето на изпълнение на проекта; 

o документ, удостоверяващ намерение за финансиране от фонд ФЛАГ; 

o договор/протокол за дарение в полза на общината. 

• За други публични институции1
: 

o Декларация от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за 

осигурени средства.  

 

2. ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА  

Тези насоки установяват правилата за представяне, подбор и оценка на проектни 

предложения по настоящата открита процедура на конкурентен подбор с краен срок 

за кандидатстване. 
Допустимите кандидати съгласно условията посочени в раздел 2.1.1 по-долу, 

могат да кандидатстват по настоящата процедура за подбор на проекти като подадат, 

преди крайния срок за кандидатстване посочен в раздел 2.3.5, проектно предложение 

комплектовано съгласно раздели 2.3.1 до 2.3.3 по-долу.  

Процедурата за подбор на проекти обхваща периода от публикуване на обявата 

за откриване на процедурата до сключването на договорите/издаването на заповедите 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и преминава през следните основни 

етапи: 

• договарящият орган публикува обявата за откриване на процедурата и 

насоките за кандидатстване (включително приложенията към тях – образци 

за попълване и документи за информация); 

• договарящият орган в рамките на срока за разяснения, посочен в настоящите 

насоки, дава разяснения във връзка с процедурата за подбор на проекти; 

• кандидатите изготвят и предоставят на управляващия орган на ОП “Околна 

среда 2007-2013 г.” проектни предложения съгласно изискванията, посочени 

в настоящите насоки; 

                                                 
1
 За структури в рамките МОСВ не се изисква представянето на доказателства за осигурено финансиране. 



• управляващият орган на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” получава и 

регистрира проектните предложения и предоставя постъпилите в срок 

проектни предложения на оценителната комисия, назначена от ръководителя 

на междинното звено след изтичане на крайния срок за подаването им; 

• оценителната комисия извършва оценка (административна оценка, оценка за 

допустимост и техническа и финансова оценка) на проектните предложения 

съгласно критериите и методологията, описани в настоящите насоки и 

изготвя доклад, включително списък на проектите, които се предлагат да 

бъдат финансирани по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” и размера на 

финансирането за всеки един от тях;  

• оценителната комисия предоставя доклада от оценката на ръководителя на 

управляващия орган за одобрение; 

• ръководителят на управляващия орган одобрява доклада на оценителната 

комисия и уведомява кандидатите; 

• кандидатите могат да подават възражения до ръководителя на управляващия 

орган по отношение на оценката за административно съответствие и за 

допустимост на проектните предложения;  

• ръководителят на управляващия орган свиква Комитета за избор и 

координация на проекти; 

• Комитетът за избор и координация на проекти отговаря за предотвратяване 

на двойно финансиране на проекти или дейности и изготвя доклад, 

включително списък на проектите, които се предлагат да бъдат финансирани 

от ОП “Околна среда 2007-2013 г.” и размера на финансирането за всеки 

един от тях; 

• Комитетът за избор и координация на проекти предоставя доклада на 

ръководителя на управляващия орган за одобрение; 

• ръководителят на управляващия орган издава решение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, когато докладите на оценителната комисия 

и на Комитета за избор и координация на проекти бъдат одобрени; 

• междинното звено уведомява успелите и неуспелите кандидати за решението 

на ръководителя на управляващия орган; 

• междинното звено изготвя проект на договор/заповед въз основа на образеца 

на договор, Приложение II, или образеца на заповед , Приложение I,  към 

настоящите насоки за кандидатстване;  

• договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект, 

одобрен за финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” се подписва от 

министъра на околната среда и водите и от представляващия кандидата и 

неговите партньори (ако има такива) или техни представители. Когато 

кандидати са структури към МОСВ, министърът на околната среда и водите 

издава заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

одобрените проекти.  

Постъпилите в срок проектни предложения ще се оценяват съгласно критериите, 

които са част от настоящите насоки (раздел 2.4) и въз основа на получената техническа 

и финансова оценка ще се класират в низходящ ред.  За финансиране ще бъдат 

одобрени проектите по реда на класиране до покриване на предварително определените 

и обявени финансови средства за всеки отделен компонент по настоящата процедура, 

освен ако не бъде преразпределен ресурса на процедурата. За да бъдат финансирани 

при извършването на техническа и финансова оценка, проектните предложения трябва 



да са получили брой точки, равен или по-висок от посочения в т.2.4.3. от настоящите 

насоки. 

 

2.1. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА 

Към настоящата процедура за подбор на проекти са приложими три категории 

критерии за допустимост: 

• допустимост на кандидата и партньорите – организациите/институциите, 

които биха могли да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и техните партньори (раздел 2.1.1.); 

• допустимост на дейностите – за какъв тип проекти може да бъде отпусната 

безвъзмездна финансова помощ (раздел 2.1.2); 

• допустимост на разходите – видове разходи, които могат да бъдат 

възстановявани по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и които ще бъдат взети предвид при изчисляване на 

размера на безвъзмездната финансова помощ (раздел 2.1.3). 

2.1.1. Допустимост на кандидата и партньорите 

2.1.1.1. Изисквания за допустимост на кандидата   

„Кандидат” е организацията/институцията, която разработва и подава проектно 

предложение. Ако бъде одобрен съответният проект, кандидатът става бенефициент на 

безвъзмездна финансова помощ.  Допустими кандидати по настоящата процедура за 

подбор на проекти са: 

• По компонент 1 „Изпълнение на дейности в резервати и паркове”:  

o Регионални инспекции за околна среда и води; 

o Дирекции на национални паркове; 

o Дирекции на природни паркове. 

Всеки от посочените бенефициенти може да кандидатства за изпълнението на 

дейности на територията на защитената територия за управлението, на която отговаря.   

• По компонент 2: „Изпълнение на дейности извън резервати и паркове” 

o Регионални инспекции за околна среда и води; 

o Регионални дирекции по горите; 

o Общински администрации; 

o Нестопански организации – регистрирани по Закон за юридическите 

лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  

• По компонент 3: „Разработване на планове за действие по чл. 52 и чл. 53 по 

Закона за биологичното разнообразие” 

o Регионални инспекции за околна среда и води; 

o Регионални дирекции по горите; 

o Общински администрации; 

o Дирекции на национални паркове; 

o Дирекции на природни паркове; 

o Нестопански организация – регистрирани по Закон за юридическите 

лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  

Общи изисквания към кандидатите по трите компонента: 

За да бъдат допустими кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

• да бъдат пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта и за 

изпълнението на предвидените в него дейности. 



• да разполагат с достатъчно финансови ресурси, за да осигурят 

финансирането на дейностите по проекта, преди направените разходи да 

бъдат възстановени по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”  

• да разполагат с достатъчно финансови ресурси, за да осигурят 

финансирането на недопустимите разходи, ако такива са включени в проекта; 

По ОП “Околна среда 2007-2013 г.” няма да бъдат финансирани проектни 

предложения от кандидати (или техните партньори), за които по време на процедурата 

за подбор на проекти е установено че: 

1. попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93 параграф 1, чл. 94 и чл. 

96 параграф 2 буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, приложим 

към общия бюджет на Европейските общности. Тези изисквания се прилагат 

съответно и за лицата, които представляват кандидата и са вписани в 

търговския регистър или в съдебното решение или са определени като такива 

в учредителния акт, в случай че не подлежат на вписване и/или 

2. член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ 

такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е 

свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с 

ръководителя на управляващия/договарящия орган и/или 

3. попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси и/или 

4. в отговор на исканата от договарящия орган информация, като условие за 

кандидатстване по процедурата за подбор на проектни предложения, е 

представена невярна информация или не е представена изисквана 

информация и/или 

5. са направили опит да получат поверителна информация или да повлияят на 

оценителната комисия, на Комитета за избор и координация на проекти или 

на договарящия орган при провеждане на процедурата за подбор на проекти 

Обстоятелствата по т. 1 до 3 по-горе при кандидатстване се доказват с 

декларация, попълнена от кандидата и всеки от неговите партньори, по образец – 

Приложения Е-I и Е-II, а при сключване на договор с официални документи, издадени 

от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се 

издават, и с декларации за всички останали обстоятелства.  Преди подписване на 

договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, кандидатът следва да изиска 

от партньора и да представи на Договарящия орган доказателства за липсата на 

обстоятелства, декларирани от партньора в хода на процедурата за подбор на проекти. 

Обстоятелствата по т. 1 до 3 не е необходимо да се доказват или декларират от 

бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона 

за счетоводството. 

2.1.1.2. Изисквания за допустимост на партньорите 

Кандидатът по настоящата процедура за подбор на проекти може да включи в 

разработването и изпълнението на проекта и партньор/и, в случай че това е 

необходимо за изпълнението на проекта. Партньорството не трябва да бъде самоцел, а 

следва да води до по-ефективно разработване, управление и/или изпълнение на 

проекта. 

„Партньорите” участват в подготовката и/или изпълнението и/или 

финансирането на проекта. Направените от тях разходи в хода на проекта са в същата 

степен допустими, както и разходите направени от кандидата. Партньорите по 

настоящата процедура за подбор трябва да отговарят на същите общи изисквания за 



допустимост, както и кандидатите. Партньори по всеки един от компонентите по 

настоящата процедура могат да бъдат:   

• Регионални инспекции за околна среда и води; 

• Регионални дирекции на горите; 

• Общински администрации; 

• Дирекции на национални паркове; 

• Дирекции на природни паркове; 

• Нестопански организации – регистрирани по Закон за юридическите лица с 

нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).   

Всеки партньор удостоверява, че е запознат с условията на процедурата и 

проектното предложение и своята роля при изпълнението на дейностите, предвидени 

по проекта, като попълва декларация по образец – Приложение Д. Кандидатът и 

партньорите сключват помежду си споразумение, което определя подробно и точно 

правата и задълженията на страните, разпределението на функциите и задачите по 

подготовката на проектното предложение, планирането, управлението и изпълнението 

на дейностите по проекта. Споразумението трябва да регламентира финансовите 

ангажименти на всяка една от страните, включително ясно разпределение на бюджета 

на проекта и безвъзмездната финансова помощ, която всеки един от партньорите се 

предвижда да получи. При подготовката и подписването на споразумението следва да 

се има предвид, че разплащанията в рамките на проекта се извършват от Договарящия 

орган само по сметката, посочена в договора за безвъзмездна финансова помощ.  

Споразумението между кандидата и партньорите се представя при 

кандидатстване по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. В случай че то противоречи на условията на настоящите насоки или общите 

условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Договарящият 

орган може да поиска от кандидата да промени условията на споразумението. В случай 

че кандидатът откаже или не може да се съобрази с предложенията на Договарящия 

орган, последният има право да откаже да подпише договора за безвъзмездна 

финансова помощ. 

2.1.1.3. Изпълнители  

Бенефициентът по договор за безвъзмездна финансова помощ има право да 

сключва договори с изпълнители за осъществяването на дейности по проекта.  

При избора на външни изпълнители на дейностите по проекта, бенефициентът 

прилага правилата на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по 

прилагането му или Постановление № 55 на Министерски съвет от 12 март 2007 г. за 

условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на 

договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на Европейския 

съюз и от програма ФАР на Европейския съюз (ПМС 55/2007, обн. ДВ, бр. 24 от 20 

март 2007 г.)  Партньорите (по смисъла на т. 2.1.1.2 по-горе включени в подготовката и 

изпълнението на проекта кандидатстващ за финансиране/финансиран по ОП “Околна 

среда 2007-2013 г.”, не могат да участват като потенциални изпълнители в процедурите 

по ЗОП, НВМОП или ПМС 55/2007 г. и да бъдат избирани за изпълнители за дейности 

по проекта. 

В случай на организации с нестопанска цел, за външни се считат всички лица, 

които нямат сключен безсрочен трудов договор с организацията и длъжностна 

характеристика съгласно одобрена структура на организацията, където фигурира 

съответната длъжност. В допълнение, правоотношенията, възникващи с лица, в 

резултат на членството си в организацията не се явяват вътрешни. Членственото 

правоотношение се основава на принципа на доброволното начало и се удостоверява с 



Удостоверение за участие, което е доказателствен документ. От този факт не възникват 

трудовоправни или служебни правоотношения с лицата, членуващи в организацията. В 

дейността на една организация, нейните членове могат да участват с труд като 

престират своята работна сила, по повод изпълнение на конкретна задача срещу 

възнаграждение, с изпълнението на която правоотношението се прекратява. Този тип 

правоотношения не правят лицето част от организационната  (т.н. щатна) структура на 

организацията, респ. не се считат за вътрешни. 

За да се приеме едно лице за вътрешно за организацията, в която участва или 

полага труд, то следва да има основно трудово правоотношение (в контекста на чл.61 и 

сл. от КТ), което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало 

преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд (чл.110 от КТ). 

В тази връзка за всички дейности и свързаните с тях услуги, които подлежат  на 

възлагане, то следва да бъдат възлагани по реда на ЗОП, за възложители, посочени в 

чл.7 от ЗОП, а за останалите по реда на ПМС 55 (чл.1 от ПМС 55).  

 

Междинното звено на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” осъществява 

предварителен, текущ и последващ контрол за спазване от страна на бенефициента на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки, съгласно предвиденото в договора за 

безвъзмездна финансова помощ. Когато бенефициент е структура към МОСВ, 

контролът от страна на Междинното звено се осъществява съгласно предвиденото в 

заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приложимите по 

отношение на проекта вътрешни правила и процедури, утвърдени от министъра на 

околната среда и водите.  

В случай че се констатират нередности при провеждането на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки или при изпълнението на договора с изпълнителя, 

Договарящият орган си запазва правото да откаже възстановяване на средства или да 

изиска от кандидата връщане на вече платени средства за разходите, направени в 

резултат на процедура, проведена по незаконосъобразен начин. 

2.1.2. Допустими дейности 

2.1.2.1. Продължителност 

Кандидатите по настоящата процедура следва да посочат необходимия им срок 

за изпълнение на проекта, съобразно индикативния график за изпълнение на 

дейностите. Представеният график следва да бъде реалистичен и съобразен със 

спецификата на предвидените дейности. По-конкретно графикът на дейностите следва 

да отразява нормативно определените срокове за възлагане на обществени поръчки по 

проекта / за провеждане на процедури по ПМС № 55/2007, климатични условия с които 

трябва да се съобразят дейностите, сезонните  условия и други ограничения, свързани 

със спецификата на проекта, които могат да бъдат предвидени към момента на 

кандидатстване. 

Всички дейности по проекта трябва да приключат и да бъдат разплатени в 

рамките на периода за допустимост на програмата, т.е. не по-късно от 31.12.2015 г. В 

случай, че в проекта се предвиждат строително ремонтни дейности, същите трябва да 

завършат не по-късно от 31.12.2014 г. 

2.1.2.2. Териториален обхват 

• По Компонент 1 дейностите следва да се изпълняват на територията на 

следните видове защитени територии в Република България:  

o национални паркове; 



o природни паркове;  

o резервати; 

o поддържани резервати 

Изключение представляват дейности, за които в плана за управление на 

съответната територия е предвидено да бъдат изпълнени извън нея.  

• По Компонент 2 дейностите следва да се изпълняват на територията на 

Република България извън резервати и паркове. 

• По Компонент 3 – неприложимо. 

Дейностите по проекта следва да водят до разработването на планове за 

действие за растителни и животински видове, които предвиждат изпълнение 

на мерки на територията на Република България . 

2.1.2.3. Видове дейности: 

А. По компонент 1 

Дейностите, които могат да бъдат финансирани по компонент 1 не могат да 

противоречат на режимите на съответната защитена територия и следва да са в 

съответствие с идентифицирани приоритетни нужди и/или с дейности и мерки 

заложени в одобрен план за управление на защитената територия, за която се отнася 

проекта, когато такъв е наличен. Предвидените дейности трябва да попадат в обхвата 

на териториалната отговорност на съответния кандидат. 

Примерни допустими дейности са: 

• Дейности и мерки, предвидени за изпълнение в одобрени планове за 

управление на защитени територии; 

• Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската 

инфраструктура (еко-пътеки, маркировки, осигуряване на лесен достъп на 

хората с увреждания, изграждане /реконструкция/ оборудване на 

посетителски информационни центрове и т.н.) само когато са предвидени в 

одобрени планове за управление на защитени територии. Планираните 

информационни и посетителски центрове не трябва да надвишават 300 кв. м. 

разгърната застроена площ. 

• Дейности за опазване, поддържане и където е необходимо възстановяване на 

местообитания и/или популации на видове, включително проектиране и 

изграждане на съоръжения, които допринасят за това и ако е необходимо 

биологични и екологични проучвания пряко свързани с управлението на 

популациите на тези видове. За да бъдат допустими дейностите свързани с 

провеждане на проучване, във формуляра за кандидатстване трябва да се 

обоснове подробно необходимостта от тях, като се посочат други 

изследвания по същата или подобна тема и се обясни с какво ще допринесе 

проекта за допълване на научните знания;  

• Прединвестиционни проучвания и подготовка на проекти в изпълнение на 

дейности предвидени в плана за управление на съответната защитена 

територия. 

• Дейности, включително инфраструктурни, заложени в одобрени планове 

разработени по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗБР, както и дейности имащи за цел 

ограничаване на негативното влияние на инвазивни видове; 

• Инвентаризация на горите на територията на резервати и поддържани 

резервати; 

 

Забележка по компонент 1: 



Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската 

инфраструктура (еко-пътеки, маркировки, осигуряване на лесен достъп на 

хората с увреждания, изграждане /реконструкция/ оборудване на 

посетителски информационни центрове и т.н.) няма да бъдат допустими за 

финансиране, когато не са предвидени в одобрения план за управление на 

съответната защитена територия или за нея няма одобрени планове за 

управление.  

 

В случай че други инвестиционни дейности, насочени към опазване и 

възстановяване, не са предвидени в одобрен план за управление, на 

съответната защитена територия или за нея няма одобрен план за управление 

кандидатът следва да представи следните допълнителни документи: 

- Становище по параграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗТ 

за дейностите предвидени в проекта. 

 

Б. По компонент 2 

Дейностите, които могат да бъдат финансирани по компонент 2 следва да водят 

до опазване и възстановяване на местообитания и/или видове, включително чрез 

възпитаване на култура на опазване на природата. Примерни допустими дейности са: 

• Дейности за опазване и поддържане и, където е необходимо, възстановяване, 

на местообитания и/или популации на видове от европейско значение, 

включително: 

o реинтродукция на видове от европейско значение; 

o дейности и мерки за поддържане на популации на видове предмет на 

опазване от европейската мрежа НАТУРА 2000; 

o дейности имащи за цел ограничаване на негативното влияние на 

инвазивни видове; 

o проектиране и изграждане на съоръжения, които допринасят за 

възстановяване на местообитания; 

o биологични и екологични проучвания пряко свързани с управлението 

на популациите на вида, предмет на проекта. За да бъдат допустими 

дейностите свързани с провеждане на проучване, във формуляра за 

кандидатстване трябва да се обоснове подробно необходимостта от 

тях, като се посочат други изследвания по същата или подобна тема и 

се обясни с какво ще допринесе проекта за допълване на научните 

знания; 

o дейности за популяризиране на видовете и възпитаване на култура за 

опазване на околната среда. 

• Дейности, включително инфраструктурни, заложени в одобрени планове за 

действие за видове, разработени по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗБР, както и 

дейности имащи за цел ограничаване на негативното влияние на инвазивни 

видове. 

 

Забележка по компонент 2: 

Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската 

инфраструктура (еко-пътеки, маркировки, осигуряване на лесен достъп на 

хората с увреждания, изграждане /реконструкция/ оборудване на 

посетителски информационни центрове и т.н.) няма да бъдат допустими за 

финансиране по компонент 2. 



В случай, че други инвестиционни дейности, насочени към опазване и 

възстановяване, не са предвидени в одобрен план за управление на защитена 

територия, кандидатът следва да представи становище по параграф 7 от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗТ за дейностите предвидени в 

проекта. 

В случай, че други инвестиционни дейности, насочени към опазване и 

възстановяване, са предвидени извън защитени територии, кандидатът следва 

да представи обосновка за необходимостта от такива дейности;  

. 

В. По компонент 3 

Дейностите, които могат да бъдат финансирани по компонент 3 следва да водят 

до разработване на планове за действие за видове по смисъла на чл. 52 и чл. 53 от 

Закона за биологичното разнообразие. Примерни допустими дейности по компонента 

са: 

• анализ на налична информация; 

• проучвания, свързани с разработването на плана за действие; 

• инвентаризации; 

• изработване на карти; 

• оценка на състоянието на компонентите на околната среда; 

• определяне на мерки за опазване и/или възстановяване на вида; 

• изготвяне на проект на План за действие и приложения към него; 

• обществени обсъждания на проекта за План за действие; 

При подаване на проектно предложение по този компонент, кандидатът следва 

да представи одобрено задание за разработване на плана за действие по смисъла на чл. 

9, ал. 2 от Наредба 5 от 01.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за 

действие за растителни и животински видове.
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Г. Задължителни дейности:  

Кандидатите и по трите компонента трябва задължително да включат в 

предложението си и следните видове дейности:  

• организация и управление на проекта – кандидатът е пряко отговорен за 

управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на 

заложените дейности. Той следва да предвиди достатъчно механизми за 

вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и 

предприемането на корективни мерки при необходимост. 

 

Забележка: В екипа за управление задължително се включват ръководител, 

координатор, правоспособен юрист и финансист. Юристът и финансистът е 

възможно да бъдат назначени на непълен работен ден в зависимост от конкретните им 

ангажименти им по проекта Ръководителите на административни структури не 

могат да участват в изпълнението на проекта, както в управлението, така и в 

изпълнението на проекта. 

 

• одит на проекта кандидатът следва да предвиди извършването на 

задължителен текущ одит на проекта. Извършването на одит следва да бъде 

                                                 
2
 Проекти, подадени по компонент 3, за които в хода на оценка на проектното 

предложение бъде установено, че предвиждат дейности за видове, за които има 

разработен план за вида, или такъв е в процес на разработване, ще бъдат отхвърлени. 



възложено по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му, съответно по реда на ПМС 55 от 12.03.2007 г.  Преди 

подаване на искания за средства следва да се представи одитен доклад, за 

извършен одит, с одитно мнение за: 

o законосъобразността на съответните обществени поръчки с 

изключение на обществените поръчки за строителство, строителен 

надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в 

обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП или на предвидените в 

Договора за БФП процедури за подбор на изпълнител, проведени по 

реда на ПМС 55/2007 г.; 

o осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в 

счетоводната система. 

Към окончателното искане за средства бенефициентът представя 

окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно 

цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на 

одит, публикувани на интернет адрес: 

(http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/important). Общата стойност на 

разходите, свързани с осигуряването на одит не следва да надвишават 2,5 % 

от допустимите разходи по проекта; 
• мерки за информация и публичност, включително подготовка, 

публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на 

ЕС (съгласно Насоките за информация и публичност по ОПОС 

(http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-

Publ_FINAL.pdf). Мерките за информация и публичност следва да бъдат 

съобразени с предвидените в проекта дейности и да допринасят в 

максимална степен за неговото популяризиране, както и за популяризиране 

приноса на ЕС във финансирането му, чрез ОПОС. Mерките за информация и 

публичност не следва да надвишават 5 % от допустимите разходи по 
проекта. 
Задължителни мерки за информация и публичност: 

o организиране на минимум две пресконференции – за стартиране и за 

приключване на проекта; 

o печатни материали (брошури, дипляни) минимум един вид брошура 

или дипляна в тираж 500 бр.; 

o билбордове, в случай че проектът е на стойност над 500 000 евро и 

предвижда строителни дейности; 

o постоянни обяснителни табели, монтирането е до 1 седмица след 

отстраняване на билборда, в случаите, когато проектът е на стойност 

над 500 000 евро и предвижда строителни дейности; 

o информационни табели – 70 х 50 см, монтирането е до 1 месец след 

сключване на договора за БФП; 

o информационни стикери – поставят се върху техника и/или 

оборудване, предназначено за постоянно инсталиране във връзка с 

изпълнението на проекта или в резултат от него. 

Допълнителни рекламни материали 

o платени публикации и излъчвания; 

o покани, папки, тефтери, тетрадки, блок-листа и др.; 

o промоционални материали - напр. чаши, фланелки, чадъри, 

конферентни чанти, CD, химикалки, моливи, флаш памет /USB/, 

значки и други малки промоционални материали; 



o банери и рекламни пана. 

 

Е. Общи условия, на които трябва да отговарят дейностите по трите 
компонента 

Дейностите предвидени в проектите, следва да отговарят на следните условия:  

(1) Спазването на политиката по опазване на околната среда е задължително при 

подготовката на проектни предложения. При представяне на проектното 

предложение кандидатът следва да представи и всички необходимите 

съгласно екологичното законодателство решения, разрешителни и 

становища, за дейностите предвидени в проекта. Непредставянето на такива 

документи към проектното предложение, когато са приложими към 

конкретния проект или дейностите по него, ще доведе до отказ за 

финансиране на конкретния проект; 

(2) Инфраструктурни дейности могат да бъдат насочени само към 

изграждане/реконструкция на обекти, които към момента на представяне на 

окончателния доклад по проекта са публична общинска или публична 

държавна собственост. В проектното предложение трябва ясно да бъде 

посочен начина на последваща поддръжка и/или експлоатация на 

изграденото съоръжение/обект; 

(3) При изграждане на инфраструктурни обекти и съоръжения, кандидатът 

следва да представи документи за собственост върху земята или учредено 

право на строеж; 

(4) Закупуването на оборудване (ако такова се предвижда) следва да бъде пряко 

свързано с дейностите по проекта; 

(5) Закупуването на МПС е допустимо, единствено ако е пряко свързано с 

дейностите по проекта и ако закупуването на МПС не е включено във вече 

одобрен/изпълняван/приключил проект по ОПОС на кандидата или 

партньора; 

(6) Екологични и биологични проучвания не могат да бъдат самоцел на проекта 

и трябва да постигат заложената в проекта цел за опазване и възстановяване 

на местообитание и/или вид или изготвяне на план за действие; 

(7) Дейности по проекта не могат да водят до създаване на условия за 

генериране на печалба при последващо ползване или експлоатация на 

местообитание, вид или съоръжение; 

(8) Когато се предвижда дейностите по проекта да се изпълняват на терен, който 

не е собственост на кандидата (изцяло или частично), същият следва да 

предостави изричното писмено съгласие на всички собственици за 

изпълнението на дейностите както и документите удостоверяващи 

собствеността. 

 

Ж. Недопустими дейности  

Недопустими дейности по всеки един от компонентите са:  

• разработване на планове за управление на защитени територии, защитени 

зони и потенциални защитени зони; 

• картиране на защитени зони; 

• разработване на лесоустройствени планове, програми или проекти; 

• всякакви дейности от търговски характер; 

• проекти насочени изцяло към научни изследвания; 

• проучвания, които не са пряко свързани с поставените в проекта цели; 

• генетични изследвания; 



• организиране на обучения, които нямат връзка с резултатите от проекта; 

• индивидуални стипендии и участия в конференции или обучения; 

• инфраструктурни дейности, които не са изрично посочени като допустими по 

настоящата процедура и не водят до опазване и възстановяване на видове; 

• дейности, свързани с извършване на мониторинг на околната среда; 

• дейности, свързани с предотвратяване и контрол на пожари; 

• изграждане на посетителска инфраструктура, която не е включена в 

одобрени планове за управление на резервати или паркове; 

• дейности, свързани с разработването на планове за действие за видове, за 

които вече има разработен план или такъв е в процес на 

разработване/одобрение; 

• дейности, за които са осигурени финансови средства от други публични 

институции или други програми на Общността. 

 

Кандидатите следва да предвидят в проектните си предложения само допустими 

дейности.  Включването на недопустими дейности ще доведе до отхвърлянето на 
проектното предложение при оценка на допустимостта му.  

2.1.2.4. Брой предложения на кандидат/партньор 

По компонент 1: Кандидатите могат да подават едно проектно предложение по 

компонент 1, което е задължително да има конкретно дефиниран обхват и подробна 

обосновка на необходимостта от него. 

По компонент 2: Кандидатите могат да подават само едно проектно 

предложение по компонент 2, което е задължително да има конкретно дефиниран 

обхват и подробна обосновка на необходимостта от него. Партньори на кандидата не 

могат да подават отделно проектно предложение за всички или част от дейностите 

включени в проекта.  

По компонент 3: Кандидатите могат да подават само едно проектно 

предложение по компонент 3, което е задължително да има конкретно дефиниран 

обхват и подробна обосновка на необходимостта от него. 

Забележка: Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на 

Министерство на околната среда и водите могат да подават само едно проектно 

предложение по процедурата в качеството си на кандидат. 

 

Тогава когато кандидат или негов партньор към момента изпълняват други 

проекти, те следва да са обезпечили управлението и изпълнението с необходимия 

експертен персонал. 

В случаите, в които подпомагането представлява минимална помощ съгласно 

Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година относно 

прилагането на членове 87 и 88 от ДЕО за създаване на Европейската общност по 

отношение на минималната помощ (ОВ,L379/28.12.2006), общият размер на помощта 

по одобрените проектни предложения за всяко юридическо лице с нестопанска цел, 

включително от други източници, не може да надхвърля левовата равностойност на 

200 000 евро (391 166 лева), с изключение на предприятията, осъществяващи дейност в 

отрасъл “шосеен транспорт”, за които е предвиден по-нисък таван на подпомагане
 3

.  

 

                                                 
3
 Общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие, осъществяващо дейност 

в отрасъл „шосеен транспорт”, не може да надхвърля 100,000 EUR (равняващи се на 195 583 лева) за период от три 

данъчни години. 



Кандидатите следва да гарантират, че проектните предложения представени от тях и 

техните партньори не се припокриват изцяло или частично. Констатиране на 
припокриване между проекти подадени от партньори ще доведе до отхвърляне на 
всички предложения.  

 

2.1.3. Допустими разходи  

При изчисляване на безвъзмездната финансова помощ ще бъдат взети предвид 

само „Допустимите разходи”. Въпреки това кандидатът следва да представи в бюджета 

всички разходи, необходими за изпълнението на проекта, включително и 

недопустимите. Бюджетът трябва да съдържа както разходи, които бенефициентът 

смята да извърши след одобрението на проектното предложение, така и такива, които 

той вече е направил преди подаването на проектното предложение във връзка с 

изпълнението на проекта.    

В интерес на кандидата е да представи реалистичен и икономически изгоден 

бюджет. В хода на оценката на проектното предложение, по преценка на оценителната 

комисия, бюджетът може да бъде коригиран. Основание за извършване на корекцията 

може да бъде установяването на факти, че заложените в бюджета стойности не 

отговарят на пазарните реалности или че при изчисляване на максималния размер на 

безвъзмездна финансова помощ са включени и недопустими разходи. 

Бенефициентът може да получи авансово, междинни и окончателно плащане при 

условията, посочени в договора за БФП (Приложение II към настоящите насоки) за 

възстановяване на разходи извършени от него във връзка с изпълнението на проекта. 

Бенефициентът има право да поиска аванс в размер до 20% от стойността на БФП при 

условията посочени в договора за БФП. Авансово плащане по договора за БФП до 20% 

се изплаща на бенефициента, след представяне на искане за средства, придружено от 

договор за обществена поръчка с включена клауза за авансово плащане.  

 

2.1.3.1. Нормативна база 

Разходите, допустими за финансиране в рамките на процедура „Дейности за 

опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” по 

приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, трябва да 

отговарят на разпоредбите на чл. 56 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 

юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на 

Регламент (EO) № 1260/1999, чл. 3 от Регламент (EО) № 1080/2006 на Съвета от 5 юли 

2006 година за създаване на Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на 

Регламент (ЕО) 1783/99, Постановление № 62 на Министерския съвет от 21.03.2007 г. 

за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните 

програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 30.03.2007 

г., в сила от 1.01.2007 г.) (ПМС 62/2007) и ПМС 249/2007. 

2.1.3.2. Общи условия за допустимост на разходите  

За да бъдат допустими за финансиране, разходите по проекти, съфинансирани в 

рамките на настоящата процедура, следва да отговарят на следните общи условия за 

допустимост на разходите, в съответствие с чл. 2 на ПМС 249/2007: 

• да са законосъобразни; 



• да попадат в обхвата на съфинансиране от Европейския фонд за регионално 

развитие  на Европейския съюз в съответствие с Регламент (ЕО) № 1080/2006 

на Съвета от 5 юли 2006 г. за Европейския фонд за регионално развитие и за 

отмяна на Регламент (ЕО)  1783/1999; 

• да са действително извършени за проекти, одобрени за финансиране в 

рамките на настоящата процедура за подбор на проекти по Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.” от ръководителя на управляващия 

орган в съответствие с критериите за избор на проекти, одобрени от 

Комитета за наблюдение на оперативната програма; 

• да са заложени в договор за безвъзмездна финансова помощ и бюджета на 

проекта; 

• изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото 

национално законодателство и по-специално със Закона за обществените 

поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му или ПМС 55 

от 12.03.2007 г.; 

• да са извършени в парична форма; 

• да са извършени от бенефициент, определен като допустим в рамките на 

настоящата процедура за подбор на проекти; 

• да са извършени срещу съответните разходооправдателни документи – 

фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, 

описани в договора за безвъзмездна финансова помощ; 

• да са действително извършени и платени през периода за допустимост на 

разходите по настоящата процедура за подбор на проекти; 

• да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово 

управление, определени в чл. 27 и 28 от Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, 

приложим за общия бюджет на Европейските общности, изменен с 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. за 

изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия 

регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности; 

• да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента и 

да могат да се проследят въз основа на ефективно функционираща одитна 

пътека; 

• да са базирани на единични цени, които не надвишават фиксираните в 

договора за обществена поръчка цени, ако това е приложимо; 

• да не са финансирани безвъзмездно по друг проект, програма или друга 

схема, финансирана от публични средства, средства от националния бюджет 

и/или от бюджета на Европейската общност. 

В допълнение, горепосочените разходи следва да са извършени по отношение на 

дейности, допустими за финансиране по настоящата процедура. 

2.1.3.3. Период на допустимост на разходите 

Разходи, свързани с дейности по проекти, одобрени за финансиране в рамките на 

настоящата процедура, следва да бъдат извършени в периода между сключването на 

договора за безвъзмездна финансова помощ и изтичането на срока на договора за 

безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 31.12.2015 г. Разходи, свързани с 

дейности по одобрени за финансиране проекти по настоящата процедура, извършени 

преди сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ, са допустими за 

финансиране, в случай че са изпълнени следните условия: 



• отговарят на общите условия за допустимост по чл. 2 на ПМС 249 /2007 и 

специфичните условия за допустимост на разходите по настоящата 

процедура;  

• са извършени след 01.01.2007 г.; 

• са направени във връзка с дейности, допустими по настоящата процедура, 

които са включени в проекта; 

• бенефициентът докаже мотивирано във формуляра за кандидатстване 

необходимостта от стартиране на дейностите преди сключването на 

договора. 

2.1.3.4. Доказателствени документи за разходите 

Допустимите разходи по одобрени проекти се удостоверяват с фактури, 

документи за извършено плащане (платежно нареждане и банково извлечение) и други 

документи свързани с направения разход (напр. договор, приемо-предавателен 

протокол, сметка-хонорар и други в зависимост от разхода). 

В случай че удостоверяването на съответния разход не може да се извърши с 

фактура, извършването на разхода се доказва с разходооправдателен документ с 

еквивалентна на фактура доказателствена стойност по смисъла на българското 

законодателство, или друг разходооправдателен документ с доказателствена стойност 

по смисъла на българското законодателство 

По отношение на настоящата процедура за разходооправдателени документи с 

еквивалентна на фактура доказателствена стойност ще се считат документи, които се 

издават при наличието на следните кумулативно дадени обстоятелства: 

• не може да се издаде фактура по действащото българско законодателство; 

• съдържа всички основни реквизити на фактура; 

• издаден е съобразно изискванията на действащото законодателство на 

издателя й; 

• предоставено е заверено извлечение на изискванията на действащото 

законодателство на издателя й в случаите, когато то не е българското. 

2.1.3.5. Детайлно описание на допустимите за финансиране разходи 

За допустими за финансиране в рамките на настоящата процедура за подбор на 

проекти се приемат следните видове разходи: 

• Разходи необходими за изпълнението на заложените дейности; 

o възнаграждения на външни експерти и/или консултанти, на които 

бенефициентът е възложил изпълнение на дейности по проекта; 

o разходи за възнаграждения и доплащане към възнаграждения на 

вътрешни експерти (вкл. осигурителни вноски), пряко ангажирани в 

изпълнението на дейности по проекта; 

o разходи за пътни, настаняване и дневни на експертите/консултантите, 

във връзка изпълнението на дейностите по проекта; 

o разходи за настаняване и дневни на служители на бенефициента, във 

връзка изпълнението на дейностите по проекта; 

o разходи за закупуване на оборудване, необходимо за изпълнението на 

дейности от проектното предложение; 

o разходи за покупка на моторни превозни средства (МПС) са 

допустими в случай, че са необходими за изпълнението на проекта и 

ако закупуването на МПС не е включено във вече 

одобрен/изпълняван/приключил проект по ОПОС на кандидата или 

партньора. След приключването на проекта МПС трябва да остават 



публична собственост, което се удостоверява с представянето на 

документи за собственост при подаване на окончателен доклад за 

изпълнението на проекта; 

o гражданска отговорност, за времето на изпълнение на проекта, за 

МПС закупени в рамките на проекта; 

o разходи, свързани с придобиването на земя, в случай че отговарят на 

изискванията на ПМС 249/2007; 

o разходи за проектиране и строително-монтажни работи, които са 

пряко свързани с постигането на целите на проекта за опазване на 

местообитание или вид; 

o разходи за надзор при извършване на строително-монтажни работи, в 

съответствие със Закона за устройство на територията; 

o разходи за външни услуги, като например разработването на 

аналитични документи, експертни анализи и други, свързани пряко с 

изпълнението на дейностите по проекта и разходи за юридически 

услуги,  

o разходи за публични обсъждания, задължителни съгласно Наредба № 

5/01.08.2005г. 

o разходи за одит;  

o разходи за счетоводство; 

o такси, свързани с издаване на документи и разрешителни по Закона за 

опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, 

Закона за устройство на територията, Закона за водите, Закона за 

устройство на територията (ако е приложимо). 

o банкови такси, свързани с откриване и администриране на банкова 

сметка за целите на проекта, в случай че Управляващия орган изисква 

откриването на нова сметка; 

• Разходи, свързани с организацията и управлението на одобрения за 

финансиране проект, включително: 

o разходи за подготовка на проекта, подготовката на документация за 

възлагане на обществена поръчка или избор на изпълнител, 

необходима за изпълнението проект; 

o хонорари на външни експерти и/или консултанти, на които 

бенефициентът е възложил дейности във връзка с организацията и 

управлението на одобрения за финансиране проект; 

o разходи за възнаграждения и доплащане към възнаграждения на 

вътрешни експерти (вкл. осигурителни вноски), пряко ангажирани в 

организацията и управлението на проекта; 

o разходи за пътни, настаняване и дневни на 

експертите/консултантите/служителите на които бенефициентът е 

възложил осъществяването на организацията и управлението на 

проектите; 

o разходи за закупуване на необходимите материали/оборудване за 

организацията и управлението на проекта: канцеларски материали и 

оборудване, вкл. закупуване на дълготрайни активи, предназначени за 

административни цели, в случай, че са пряко свързани с изпълнението 

на проекта и след неговото приключване ще бъдат без икономическа 

стойност (компютри, периферни устройства); 

o разходи за превод на материали/документация, необходими за 

изпълнението на проекта; 



o разходи за отпечатване, размножаване и разпространение на 

материали свързани с изпълнението на проекта; 

o разходи за осигуряване публичност на проекта. 

Относно третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход по 

настоящата процедура се прилагат указанията на министъра на финансите, издадени в 

съответствие с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС 62/2007 и 

приложени към настоящите насоки (публикувани на адрес 

http://www.minfin.bg/bg/page/391). 

2.1.3.6. Недопустими разходи по настоящата процедура за безвъзмездна 

помощ 

• разходи за анализи, биологични и екологични проучвания, които не са пряко 

свързани с опазването на целевите видове по проекта, и необходимостта от 

които не е обоснована надлежно в проектното предложение; 

• разходи за СМР и оборудване на информационна и посетителска 

инфраструктура, която не отговаря на изискванията на насоките, вкл. ако 

последните не остават публична собственост след приключване на проекта; 

• разходи за моторни превозни средства, ако последните не остават публична 

собственост след приключване на проекта и ако закупуването на МПС е 

включено във вече одобрен/изпълняван/приключил проект по ОПОС на 

кандидата или партньора; 

• разходи, определени за недопустими съгласно чл. 18 от ПМС 249/2007 г.: 

o разходи за закупуване на оборудване „втора употреба”; 

o разходи за амортизационни отчисления; 

o принос в натура; 

o лизинг;  

o режийни разходи на бенефициента, вкл. разходи за електричество, 

отопление, вода, телефон, факс, интернет достъп или разходи за 

обичайната дейност на кандидата. 

• разходи по договори за услуги и доставки, свързани със следните договори с 

подизпълнители: 

o договори с подизпълнители, които увеличават разходите за 

изпълнение на дейността без да създават добавена стойност; 

o договори с посредници и консултанти, в които плащането е 

определено като процент от общия разход за дейността, освен ако 

бенефициентът може да докаже, че плащането се отнася за 

действително извършена работа или услуга. 

• Разходи, свързани с изпълнение на дейностите по проекта, извършени от 

лица, които не са включени в структурата за управление и/или изпълнение на 

проекта; 

• разходи по лихви, разноските за финансови транзакции, комисионните и 

загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута и други чисто 

финансови разходи; 

• разходи за покриване на възможни бъдещи загуби или дългове; 

• възстановим данък върху добавена стойност;  

• други данъци и такси, с изключение на случаите, предвидени в чл. 14 на 

ПМС 249/2007 г.  

 

Недопустими за финансиране разходи, неправомерно одобрени и платени от 



бенефициента, остават за сметка на бенефициента и не подлежат на 
възстановяване. 

 

2.1.3.7. Указания за изготвяне на бюджета    

При изготвянето на бюджета следва да се имат предвид следните ограничения: 

• Разходите за придобиване на земя не могат да надвишават 10% от 

допустимите разходи по проекта и следва да са пряко свързани с целите на 

проекта. 

• Разходите за изграждане на информационни и посетителски центрове, вкл. 

довършителни работи не следва да надвишават 950 лв./м
2
 без ДДС при 300 

кв. м. РЗП. 

• Разходите за биологични и екологични проучвания, необходими за 

управлението на популациите на видовете не могат да надвишават 20% от 

общите допустими разходи по проекта, освен по Компонент 3.   

• Разходите за организация и управление на проекта съгл. чл. 11 от ПМС 

249/2007 не следва да надвишават 10% от общите допустими разходи на 

проекта. 

• Разходите за закупуване на материали и оборудване, необходими за 

организацията и управлението на проекта не може да надвишават 10% от 

стойността на допустимите разходи за организация и управление. 

• Разходите за обзавеждане са допустими единствено при изграждане на 

посетителски информационни центрове. 

• Разходите за одит на проекта не следва да надвишават 2,5% от общите 

допустими разходи по проекта. 

• Разходите за информация и публичност не следва да надвишават 5% от 

общите допустими разходи по проекта. 

• Недопустимите разходи присъщи на проекта следва да бъдат подробно 

разписани и остойностени в бюджета на проекта. 

• Данък добавена стойност следва да се посочи като обща сума на отделен ред 

в бюджета. 

 

2.2. ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за проекти с бенефициенти 

и партньори (когато такива са определени) - представители на публична власт по 
компоненти 1, 2 и 3 от настоящата процедура не представлява минимална помощ 

и не попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 

декември 2006 година относно прилагането на членове 87 и 88 от ДЕО за 
създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ 

(ОВ,L379/28.12.2006).  
Бенефициентите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, органи на публичната власт, са задължени да спазват 

законодателството в областта на обществените поръчки и държавните помощи и да не 

допуснат средствата, получени по договора за безвъзмездна финансова помощ или 

активите, придобити при изпълнение на проекта да бъдат предоставени на трети лица в 

нарушение на режима на държавни помощи. Бенефициентите осъществяват 

предварителен и последващ контрол за спазването на правилата и процедурите по 

държавните помощи в Европейския Съюз и в Република България при изпълнение на 



проектите, включително при избор на изпълнители на отделните дейности. 

Бенефициентите – органи на публична власт, възлагат изпълнението на дейностите, 

включени в техните проекти, на изпълнител / изпълнители, определени по реда на 

Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове към него.  

Управляващият орган осъществява контрол за спазването на правилата и 

процедурите по държавните помощи в Европейския Съюз и в Република България при 

подготовката на настоящите насоки за кандидатстване.  

Междинното звено осъществява предварителен, текущ и последващ контрол за 

спазване от страна на бенефициента на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки и предприема мерки за спазване от страна на бенефициентите на изискванията 

относно държавните помощи.  

При установяване на нарушения и неправомерно отпускане на държавни 

помощи на терти лица от страна на бенефициента, Управляващият орган, съответно 

Междинното звено уведомява компетентните органи.   

Неправомерно отпускане на държавни помощи от страна на бенефициента 
може да доведе до прекратяване на финансирането на проекта и до 
възстановяване на вече изплатени суми, ведно с другите законоустановени 

последици. 

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура за 

подбор на проекти представлява минимална (de minimis) помощ, попадаща в 

обхвата на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година 
относно прилагането на членове 87 и 88 от ДЕО за създаване на Европейската 
общност по отношение на минималната помощ (ОВ,L379/28.12.2006), при 

посочените по-долу условия. Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ се 

извършва в съответствие с европейското и национално законодателство в областта на 

държавните помощи. В тази връзка следва да се има предвид следното: 

• “Предприятие” по смисъла на действащото законодателство е всяко лице, 

осъществяващо стопанска дейност, независимо от правния му статут и 

начина му на финансиране. ЮЛНЦ могат да попаднат в обхвата на 
понятието „предприятие”, тъй като съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел те могат, при определени условия, 

да осъществяват допълнителна стопанска дейност. По тази причина за 
ЮЛНЦ, независимо от това дали са учредени за извършване на дейност 
в обществена или в частна полза, е вероятно да намери приложение 
режимът на държавните помощи. 

• Определението на понятието „държавна помощ” се съдържа в член 107, 

параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Държавна 

помощ е всяка помощ, предоставена от държавата-членка, под каквато и да 

било форма, която нарушава или предизвиква опасност от нарушаване на 

конкуренцията, поради  поставяне в по-благоприятно положение на 

определени предприятия или, производството на определени стоки, 

доколкото се засяга търговията между държавите-членки на Европейския 

съюз.  

Предоставянето на минимални помощи по настоящата процедура се извършва в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 

декември 2006 година относно прилагането на членове 87 и 88 от за създаване на 

Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ,L379/28.12.2006) 

(Регламент (ЕО) № 1998/2006). В приложното поле на Регламент (ЕО) № 1998/2006 

попадат предоставяни на предприятия от всички отрасли, с изключение на: 



1. помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл 

„рибарство и аквакултури” съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета; 

2. помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по 

първично производство на селскостопански продукти, посочени в 

приложение І към Договора за създаване на Европейската общност; 

3. помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по 

преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в 

приложение І към Договора за създаване на Европейската общност, в 

следните случаи: 

o когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или 

количествата на продуктите, които биват изкупувани от 

производителите или предлагани на пазара от съответните 

предприятия, 

o когато условие за предоставяне на помощта е същата да бъде 

прехвърлена частично или изцяло на първичните производители; 

4. помощите за дейности, свързани с износ за трети страни или държави-

членки, по-конкретно – помощите, пряко свързани с изнасяните количества, 

със създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други 

текущи разходи по експортната дейност; 

5. помощите, поставени в зависимост от използването на местни вместо вносни 

стоки; 

6. помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност във 

отрасъл „въгледобив”, както е дефиниран в Регламент (ЕО) № 1407/2002; 

7. помощите за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на 

предприятия, които осъществяват сухопътни превози на товари за други 

лица или срещу възнаграждение; 

8. помощите за предприятия в затруднение. 
Минимална помощ е всяка помощ за отделно предприятие на обща 

стойност под 200 000 евро (равняващи се на 391 166 лева) за период от три данъчни 

години (с изключение на предприятията, осъществяващи дейност в отрасловите 

изключения на чл. 1 на Регламент 1998/2006). Общият размер на минималната помощ, 

предоставена на всяко едно предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл „шосеен 

транспорт”, не може да надхвърля 100,000 EUR (равняващи се на 195 583 лева) за 

период от три данъчни години. Тези тавани се прилага независимо от формата на 

минималната помощ или преследваната цел и независимо от това дали предоставената 

от държавата-членка помощ се финансира, изцяло или частично, с ресурси 

произхождащи от Общността. При изчисляването на тавана всички използвани цифри 

са в брутно изражение, т.е. преди приспадане на данъци или други такси. 

Приема се, че мерките за помощ, представляващи минимална помощ не 

отговарят на всички критерии по член 107, параграф 1 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз и следователно са освободени от изискването за уведомяване на 

ЕК по член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

когато по отношение на тези мерки са изпълнени всички изисквания, произтичащи от 

Регламент (ЕО) № 1998/2006.  

Имайки предвид посочените изисквания за предоставяне на минимална помощ, 

произтичащи от Регламент (ЕО) № 1998/2006, при подготовката на своите проектни 

предложения кандидатите по компоненти 1, 2 и 3, които предвиждат участието на 
партньор/партньори – ЮЛНЦ, както и кандидатите по компоненти 2 и 3, които са 
ЮЛНЦ, следва да имат предвид следното: 



(1) Когато в процедурата за подбор на проекти кандидатстват ЮЛНЦ, които не 

извършват допълнителна стопанска дейност, в случай на одобрение на проектното 

предложение за финансиране и при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

последната не се счита за минимална помощ. За да не представлява подпомагането 

минимална помощ, това условие трябва да бъде изпълнено и по отношение на 

партньора/партньорите на кандидата – ЮЛНЦ. В случай че посоченото условие е 

изпълнено както по отношение на кандидата, така и по отношение на неговите 

партньори, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ може да 

надвишава тавана, определен в Регламент (ЕО) № 1998/2006 (т.е. еквивалента на 

200 000 евро), тъй като подпомагането не представлява минимална помощ по този 

регламент.  

За удостоверяване на това обстоятелство, кандидатите и партньора/партньорите 

на кандидатите – ЮЛНЦ (когато се предвижда проектът да се изпълнява в 

партньорство) представят копия от учредителните актове на ЮЛНЦ. В допълнение, 

кандидатите и техните партньор/партньори представят декларация – Приложение Ж, 

чрез която декларират, че извършват, съответно не извършват допълнителна стопанска 

дейност.    

(2) Когато кандидат– ЮЛНЦ извършва допълнителна стопанска дейност, но 

може да докаже, че е в състояние да осигури разделяне между извършваната от него 

допълнителна стопанска дейност (включително по отношение на приходите и 

източниците на финансиране) и дейностите, включени в неговото проектно 

предложение, финансирането по настоящата процедура не се счита за минимална 

помощ. За да не бъде считано подпомагането за минимална помощ, това условие трябва 

да бъде изпълнено и по отношение на партньора/партньорите по проекта– ЮЛНЦ или 

те да не извършват допълнителна стопанска дейност.    

За удостоверяване на това обстоятелство кандидатът и партньора/партньорите – 

ЮЛНЦ (когато се предвижда проектът да се изпълнява в партньорство) представят 

копия от годишния баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата /и всеки 

партньор за последните 3 (три) години от учредяването му/им и други релевантни 

доказателствени документи. Документите следва да бъдат подписани на всяка страница 

от представителя на ЮЛНЦ или упълномощено от него лице и подпечатани.  

(3) Безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура се 
предоставя под формата на минимална помощ по смисъла и при спазване на 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 

година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на 

Европейската общност по отношение на минималната помощ 

(ОВ,L379/28.12.2006), в следните случаи: 

• Когато кандидат по компонент 2 и 3 от настоящата процедура – ЮЛНЦ, 

извършва допълнителна стопанска дейност и не е в състояние да осигури 

разделяне между извършваната от него допълнителна стопанска дейност 

(включително по отношение на приходите и източниците на финансиране) и 

дейностите, включени в неговото проектно предложение или не представи 

документ, доказващ това обстоятелство.  

• Когато партньора/партньорите на кандидат по компоненти 1, 2 и 3 от 

настоящата процедура извършват допълнителна стопанска дейности и не са в 

състояние да осигурят разделяне между извършваната от тях допълнителна 

стопанска дейност (включително по отношение на приходите и източниците 

на финансиране) и дейностите, включени в проектното предложение на 

кандидата или не представят документ, доказващ това обстоятелство.  



Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006, когато общата сума на помощта, 

предоставена по една мярка за помощ, надхвърли тавана от 200 000 евро4 (равняващи 

се на 391 166 лева), тази сума не може да се ползва от благоприятно третиране по 

регламента дори за частта, която не превишава установения таван. По тази причина по 
настоящата процедура няма да бъдат финансирани проектни предложения, когато 
помощта, която се предоставя на кандидата, съответно на партньора/партньорите 
надвишава тавана от 200 000 евро (391 166 лв.) за всяко отделно предприятие.   

Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006, общият размер на всички получени от 

предприятието минимални помощи не трябва да надвишава левовата равностойност на 

200 000 евро (391 166 лв.) за периода от последните три данъчни години (текущата 

данъчна година и предишните две данъчни години), независимо от формата, целта и 

източника на помощта (с изключение на предприятията, осъществяващи дейност в 

отрасъл “шосеен транспорт”, за които е предвиден по-нисък таван на подпомагане). По 
тази причина по настоящата процедура няма да бъдат финансирани проектни 

предложения, когато кандидат и/или партньор/партньори са получили друга 
минимална помощ за посочения по-горе период, когато общият размер на всички 

получени помощи (включително размера на исканата безвъзмездна финансова 

помощ съобразно участието на кандитата/партньора/партньорите) надхвърля 

сумата от 200 000 евро (391 166 лв.). 

Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006, минималната помощ не трябва да се 

натрупва (кумулира) с друга държавна помощ за същите допустими разходи, ако в 

резултат на това натрупване интензитетът на помощта би превишил интензитета, 

определен за конкретните обстоятелства на отделния случай с регламент или решение 

за групово освобождаване, приети от Комисията. Това означава, че при предоставяне на 

минимална помощ и на друг вид помощ за същите допустими разходи, таванът на 

подпомагането не трябва да надхвърля интензитетът на другата по вид помощ, 

попадаща в режима на държавните помощи. По тази причина по настоящата 
процедура няма да бъдат финансирани проектни предложения, за които е 
осигурено друго финансиране, което има характер на държавна помощ, 

включително помощ, попадаща в обхвата на груповото освобождаване, за същите 
допустими разходи, по смисъла на регламента, когато таванът на подпомагането 
надхвърля интензитетът на другата по вид помощ.  

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавните 
помощи, не се разрешава предоставяне на нова държавна помощ на предприятие, 
което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на 
неправомерно получена държавна помощ и не я е възстановило изцяло. По тази 

причина по настоящата процедура няма да бъдат финансирани проектни 

предложения, когато по отношение на кандидата или на партньора/партньорите 
на кандидата е налице посоченото по-горе обстоятелство. 

Кандидатите по настоящата процедура и техния партньор/партньори – ЮЛНЦ 

подписват и представят декларация - Приложение Ж към насоките за кандидатстване 

относно посочените по-горе обстоятелства. При попълването на декларацията - 

Приложение Ж към насоките за кандидатстване, трябва да се има предвид, че 

средствата по програма ФАР също се подчиняват на правилата за държавните помощи.   

                                                 
4
 Общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие, осъществяващо дейност 

в отрасъл „шосеен транспорт”, не може да надхвърля 100,000 EUR (равняващи се на 195 583 лева) за период от три 

данъчни години.  

 



В случай, че предоставеното безвъзмездно финансиране има характер на минимална 

помощ, следва да се има предвид следното: 

(1) в уведомлението до успелите кандидати изрично ще бъде упоменато, че 

финансирането по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” представлява 

минимална помощ. Бенефициентите са длъжни да съхраняват уведомлението 

и цялата документация, свързана с изпълнението на проекта за срок не по-

малък от 10 години, съответно в сроковете, определени в чл. 90 от Регламент 

№ 1083/2006 и в чл. 88 от Регламент № 1083/2006, до изтичане на по-дългия 

срок.  

(2) В договора за безвъзмездна финансова помощ за одобрените проекти ще 

бъде включена разпоредба относно размера на помощта и нейния минимален 

характер. 

(3) бенефициентът и неговите партньори (когато проектът са изпълнява в 

партньорство и партньорите имат финансово участие при осъществяването 

му) имат задължението да декларират получената чрез ОП „Околна среда 

2007 – 2013 г.” безвъзмездна финансова помощ като минимална помощ, при 

последващо кандидатстване и/или преди получаване на други минимални 

помощи. 

(4) спазването на законодателството в областта на държавните помощи, 

включително законодателството, свързано с предоставянето на минимални 

помощи от страна на бенефициента е обект на проверки на място и одити. 

При установяване на нарушения на правилата за държавните помощи, 

включително минималните помощи, бенефициентът ще трябва да 
възстанови получените финансови средства, ведно със съответните 
лихви. 

 

2.3. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА 

2.3.1. Общи изисквания към проектните предложения 

Проектните предложения по процедурата за подбор на проекти се 
представят, съгласно изискванията на настоящите Насоки за кандидатстване.  
Проектните предложения представляват съвкупност от документи, които: 

• представят кандидата и неговите партньори; 

• описват целите на проекта и потребностите, към които е насочен той; 

• подробно представя дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени и 

резултатите, които се очаква да бъдат изпълнени; 

• представя ясна информация относно размера на финансовите средства 

необходими за изпълнението на заложените дейности и източниците на 

финансиране. 

Проектното предложение съдържа: 

1. Формуляр за кандидатстване (Приложение А)  

2. Приложения към формуляра съгласно списъка по-долу; и 

3. Съпътстващи документи, които имат за цел да удостоверят определени 

обстоятелства за кандидата или проектното предложение (посочени по-долу). 

 

Заедно с проектно предложение, при подаване кандидатът представя в отделен 

запечатан плик и Въпросник за оценка на капацитета на бенефициента, съгласно 

Приложение З-I или З-II. 



2.3.2. Формуляр за кандидатстване 

Кандидатите трябва да попълнят печатно и на български език всички страници и 

задължителни полета на Формуляра за кандидатстване.  В случай, че дадено поле не е 

приложимо за проекта се посочва „неприложимо” 

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно, 

изчерпателно и максимално ясно.  

Кандидатите трябва да опишат точно и подробно как смятат да изпълнят целите 

на проекта, какви ще бъдат ползите от него и как проектът съответства на целите на 

настоящата процедура. 

  

 

 

Формуляри, попълнени на ръка, няма да бъдат разглеждани. 

 

 

2.3.3. Списък на документите, които се прилагат към формуляра за 

кандидатстване 

Към Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да представят надлежно 

подписан и подпечатан списък на документите, които се съдържат в проектното 

предложение. Всички документи трябва да бъдат представени на български език.  

 

Приложения: 
Приложенията към настоящите насоки за кандидатстване обозначени с букви от 

азбуката са предназначени за попълване и представляват част от проектното 

предложение: 

(1) Бюджет на проекта (по образец Приложение Б), включително където е 

приложимо количествено-стойностна сметка и проектна документация за 

строително-монтажни дейности; 

(2) Декларация, че проектът и дейностите, включени в него не са предмет на 

финансиране от друг проект, програма или схема финансирана от публични 

средства, средства от националния бюджет и/или бюджета на Европейските 

общности (по образец Приложение В); 

(3) Декларация, че проектът генерира/ не генерира приходи и не генерира 

печалба (по образец Приложение Г); 

(4) Декларация за партньорство в случай на партньорство (по образец 

Приложение Д); 

(5) Споразумение за партньорство в случай на партньорство; 

(6) Декларация по чл.7, ал. 1 от  ПМС 121/2007 за кандидата и за партньорите 

(по образец Приложение Е-I); 

(7) Декларация по чл.7, ал. 2 от  ПМС 121/2007 за кандидата и за партньорите 

(по образец Приложение Е-II); 

(8) Декларация за минимални помощи за кандидати и партньори – ЮЛНЦ (по 

образец Приложение Ж); 

 

Съпътстващи документи: 

Проектното предложение трябва да съдържа и съпътстващи документи, както за 

кандидата, така и за партньорите, ако има такива. Документите се прилагат в оригинал 

или в заверено копие „Вярно с оригинала” от лице, което има право да извършва такава 



заверка (кмет на общината, главен юрисконсулт, управител на юридическо лице, 

нотариус и др.).  

 

(8) Решение на управляващия орган на НПО или решение на Общински съвет за 

кандидатстване по проекта (когато е приложимо); 

(9) Доказателство за осигурено финансиране на разходите, които не се покриват от 

ОП „Околна среда 2007-2013 г.” и за осигурени налични средства за покриване на 

разходите по проекта преди те да бъдат възстановени.  Един или повече от 

следните документи: 

a. За НПО: 

i. извлечение от банкова сметка на организацията, от която са видни 

наличните средства; 

ii. кредитна линия от банка; 
iii. договор за кредит от банка или друга финансова институция; 

iv. банкова гаранция или писмено предварително съгласие/намерение 

от банка/финансова институция за финансиране на недопустимите 

разходи, ако проектът бъде финансиран  по ОП „Околна среда 

2007-2013г.”; 

v. договор/протокол за дарение в полза на НПО; 

Документ  РИОСВ ДНП ДПП РДГ Община НПО 

(1) Копие от съдебно решение за 

регистрация или съответните 

учредителни документи; 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П ДА 

(2) Удостоверение за актуално 

състояние на кандидата и 

партньорите, издадено не по-

рано от 90 дни преди крайния 

срок за подаване на проектни 

предложения; 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П ДА 

(3) Копие от регистрация по 

БУЛСТАТ/ЕИК; 
ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

(4) Копие от регистрация по ЗДДС 

(ако има); 
ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

(5) Удостоверение/я от НАП, 

удостоверяващо липсата на 

осигурителни и данъчни 

задължения; 

не не не не не ДА 

(6) Годишен баланс и отчет за 

приходите и разходите на 

кандидата и партньорите за 

последните 3 (три) години или 

Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета  за последните 3 (три) 

години; 

ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

(7) Документи, доказващи, че 

стопанската и нестопанската 

дейност, разходите и 

финансирането им са ясно 

разделени 

не не не не не ДА 



vi. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна 

книга на заповед; 

vii. договор за заем; 

 

b. За общини: 

i. решение на Общинския съвет, с което се приема или изменя 

годишният бюджет на общината и копие от бюджета, в който е 

посочено от кой параграф ще се покрият разходите; 

ii. решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и 

даване на съгласие за получаване на кредит от определена банка 

или друга финансова институция, а също и писмено 

предварително съгласие/намерение/уверение от тази 

банка/финансова институция за финансиране на недопустимите 

разходи, ако проектът бъде финансиран по ОП “Околна среда 

2007-2013 г.”;  

iii. решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и 

даване на съгласие за получаване на кредит от банка или друга 

финансова институция за финансиране на недопустимите разходи, 

ако проектът бъде финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 

г.”;   

iv. договор за безлихвен заем от ПУДООС; 

v. договор за заем от банка; 

vi. документ, удостоверяващ намерение за финансиране от фонд 

ФЛАГ; 

vii. договор/протокол за дарение в полза на общината; 

viii. документ удостоверяващ получаването на заем от Министерство 

на финансите или друга публична институция и решение на 

общинския съвет за поемане на общински дълг; 

ix. решение на Общинския съвет, че средствата ще бъдат осигурени 

със средства на общинския бюджет за времето на изпълнение на 

проекта; 

c. За други публични институции: 

i. Декларация от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити 

за осигурени средства 

(10) Документи за собственост на обектите и съоръженията, за която ще се изпълняват 

дейностите. Когато проектът предвижда прехвърляне на обекти или съоръжения 

на публични органи след изграждането им, кандидатът следва да представи 

предварително писмено съгласие от публичния орган, че ще получи съответния 

обект; 

(11) Документи за собственост на терена или изрично писмено съгласие на всички 

собственици на земята за изпълнение на дейностите, когато се предвижда те да 

бъдат изпълнявани на терен, който не е собственост на кандидата (изцяло или 

частично); 

(12) Разрешение, становище или решение от компетентен орган издадено в 

съответствие със законодателството в областта на околната среда (където е 
приложимо). В зависимост от вида и характера на проектното предложение и 

включените в него дейности, кандидатите следва да представят, където е 
приложимо: 

а) разрешителни по Закона за водите; 



б) решение по ОВОС (вкл. информация относно проведените консултации с 

компетентните органи по околна среда, засегнатата общественост, т.н.) 

или решение за преценка необходимостта от ОВОС или писмено 

становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е 

предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС; 

в) комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда; 

г) В случаите, когато оценката за съвместимост не се осъществява по 

процедура по ОВОС: Становище, че проектът не подлежи на оценка за 

съвместимост (чл. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 

г.) ) или Решение, че проектът няма да окаже значително въздействие 

върху околната среда (чл. 18 от Наредбата за съвместимост с НАТУРА) 

или Решение за Оценка за съвместимост на проекта с предмета и целите 

на опазване на съответната защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 (чл. 

28 от Наредбата за съвместимост с НАТУРА); 

д) Становище по екологична оценка по ЗООС или решение за преценка 

необходимостта от ЕО или писмено становище от съответната РИОСВ, че 

инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ЕО – за 

планове или програми, въз основа на които е разработен проектът; 

е) писмено съгласие на МОСВ по чл.13, ал.2 от Закона за защитените 

територии във връзка със строителството на нови обекти, разширението, 

преустройството и промяната на предназначението на съществуващи 

обекти в защитени територии, за които не се изисква оценка на 

въздействието на околната среда; 

ж) съгласувателно становище от МОСВ по §7 от ПЗР на Закона за 

защитените територии относно дейностите, които са планирани за 

извършване в защитените територии, ако липсва план за управление или 

дейностите по проекта не са предвидени в плана, независимо от 

разрешенията, които се изискват по други закони;  

 

(13) Документи за собственост върху земята или учредено право на строеж, при 

изграждане на инфраструктуни обекти и съоръжения; 

(14) Други документи по преценка на кандидата като например: проекти на 

предвижданата за изграждане инфраструктура, в случай че такива са вече 

разработени. 

 

2.3.4. Къде и как се изпращат проектните предложения 

Проектните предложенията трябва да бъдат получени от управляващия орган в 

запечатан плик или пакет преди крайния срок за подаване, посочен в т. 2.3.5. по-долу.  

Проектните предложения могат да бъдат изпратени с препоръчана поща, по 

куриер или да бъдат доставени на ръка на следния адрес:   

 

Министерство на околната среда и водите 
Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” 

Отдел „Управление и оценка на програмата” 

бул. “Кн. Мария Луиза” №  22 

гр. София, п.к. 1000 



 

Всяко регистрирано проектно предложение получава оригинален 

регистрационен номер. При подаване на ръка на легитимен представител на кандидата 

се издава разписка с регистрационния номер, подпис и дата на получаване. В случай на 

препоръчано изпращане по пощата или куриер кандидатът може по своя преценка да се 

осведоми за номера на изпратеното проектно предложение.  

Проектните предложения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по 

електронна поща) или изпратени на друг адрес, няма да бъдат разглеждани. 

Проектните предложения трябва да бъдат представени в един оригинал и две 
копия.   

Формулярът за кандидатстване, приложенията и всички съпътстващи документи 

трябва да бъдат представени във формат А4 (с изключение на технически чертежи, 

карти и планове, ако има такива). Оригиналът и копията трябва да бъдат подвързани по 

отделно и да са ясно обозначени като „оригинал” и „копие” с надпис върху всеки един 

екземпляр.  

Формулярът за кандидатстване и приложенията към него трябва да бъдат 
предоставени също и на електронен носител (CD). Електронният носител се прилага 

в същия плик или пакет, с който се представя проектното предложение. Представените 

документи на електронен носител трябва да бъдат идентични с представените на 

хартиения носител. В случай на противоречие между информацията на електронен и 

хартиен носител, за вярна се приема тази на хартиен. 

Заедно с проектното предложение, в отделен запечатан плик, се представя и 

Предварителния въпросник за оценка на капацитетна на бенефициента (Приложение З-I 

или З-II от настоящите насоки) и приложенията към него, който е необходим във 

връзка с оценка на капацитета на бенефициента и оценка на риска на проекта. Върху 

запечатания плик с въпросника и приложенията към него се изписва: 

 

Референтен номер на процедурата: BG161PO005/10/3.0/2/20 

Наименование на процедурата: „Дейности за опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” 

ВЪПРОСНИК 

Пълното наименование на кандидата: 
Пълният адрес за кореспонденция на кандидата: 
Лице за контакти на кандидата: 

 

Проектното предложение и запечатания плик с предварителния въпросник за 

оценка на капацитета на бенефициента се поставят в общ запечатан плик или пакет, на 

който трябва да бъде изписано следното: 

 

Референтен номер на процедурата: BG161PO005/10/3.0/2/20 

Наименование на процедурата: „Дейности за опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” 

ДА НЕ СЕ РАЗПЕЧАТВА 

ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ОЦЕНИТЕЛНАТА СЕСИЯ  

Наименование на проектното предложение: 
Пълното наименование на кандидата: 
Пълният адрес за кореспонденция на кандидата: 
Лице за контакти на кандидата: 
БУЛСТАТ на кандидата: 

 



2.3.5. Краен срок за получаване на проектните предложения 

Крайният срок за получаване на проектни предложения е: 

 

21.02.2011г. 
 

Всяко проектно предложение, получено след крайния срок за кандидатстване, 

няма да бъде разглеждано. За предложение, получено след крайния срок за 

кандидатстване, се счита всяко предложение, което е получено на указания по-горе 

адрес при управляващия орган след 17.00 часа на 21.02.2011 г., независимо дали при 

изпращане по пощата, пощенското клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок 

или дали забавянето се дължи на куриерската служба (при използването на куриерска 

услуга), или дали защото проектното предложение е подадено на друг адрес или в 

друга дирекция на Министерството на околната среда и водите, или по друга причина. 

2.3.6. Искане на разяснения по процедурата за подбор на проекти 

След обявяване на процедурата Управляващият орган организира разяснителна 

кампания, във връзка с особеностите при кандидатстването за безвъзмездна финансова 

помощ по настоящата процедура. Подробна информация относно датите и местата на 

провеждане на информационните дни ще бъде публикувана на електронната страница 

на програмата: www.ope.moew.government.bg. 

 

Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с попълването на Формуляра 

за кандидатстване или във връзка с други въпроси, касаещи процедурата за подбора на 

проекти, като изпращат въпроси по пощата, по електронна поща 

(ope@mоew.government.bg) или по факс, най-късно до 21 дни преди крайния срок за 

получаване на проектни предложения. 

Адрес:  Министерство на околната среда и водите 
Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” 

бул. “Кн. Мария Луиза” №  22 

гр. София, п.к. 1000 

E-mail адрес:  ope@mоew.government.bg 

Факс:   02 980 67 29 

Управляващият орган отговаря на постъпилите въпроси до 5 работни дни от 

получаването им, но не по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаване на 

проектни предложения, чрез публикуване на интернет страницата на ОП „Околна среда 

2007-2013 г.” http://www.ope.mоew.government.bg. 

Управляващият орган не може да дава отговори, които съдържат 
становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за 
кандидатстване. 

2.3.7. Оттегляне, промяна и допълване на проектни предложения 

До изтичане на крайния срок за подаване на проектни предложения всеки 

кандидат може да промени, допълни или оттегли проектното си предложение. За целта, 

кандидатът подава заявление, в което посочва регистрационния номер на проектното 

предложение.   

В случай, че кандидатът е поддал заявлението за оттегляне, той може да получи, 

неразпечатаното си проектно предложение след подписване на приемо-предавателен 

протокол. Протоколът се подписва от ръководителя на кандидата по процедурата или 

упълномощено от него лице, след представяне на документ, удостоверяващ правото му 

да подпише. 



В случай, че кандидатът допълва проектното си предложение, заедно със 

заявлението, той подава запечатан плик с допълнителните документи, обозначен по 

същия начин (описан в т. 2.3.4), както и проектното предложение, като добави текст 

„ДОПЪЛНЕНИЕ”. Допълнението се регистрира със същия номер като проектното 

предложение. В разписката за регистриране на допълнението се вписва първоначалния 

номер на проектното предложение и датата на допълнението, като се указва изрично, че 

е допълнение. 

В случай, че кандидатът променя проектното си предложение, той оттегля 

подаденото вече проектно предложение и едновременно с това представя ново 

проектно предложение. Промененото проектно предложение се регистрира със същия 

регистрационен номер като оттегленото.   

2.3.8. Прекратяване на участие в процедурата 

До приключването на оценката и издаване на Решение на Ръководителя на УО за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, всеки кандидат може да прекрати по-

нататъшното си участие в процедурата с конкретно проектно предложение, като подаде 

писмено заявление в Министерството на околната среда и водите, в което посочва 

регистрационния номер на проектното предложение и когато е възможно причините, 

довели до тази стъпка. Заявлението следва да бъде адресирано до дирекция 

„Кохезионна политика за околна среда”, като към него кандидатът прилага Решение на 

управителния орган на кандидата за отказ от по-нататъшно участие в процедурата, 

отнасящо се за конкретното проектно предложение. 

Проектни предложения, за които са получени валидни заявления за 

прекратяване на участие не подлежат на по-нататъшна оценка в рамките на същата 

процедура като оттеглянето се записва в доклада на оценителната комисия. Проектните 

предложения не се връщат на кандидата след приключването на оценката. 

Когато проектното предложение е оттеглено по време на работата на Комитета 

за избор и координация на проекти, той не го разглежда по-нататък.  В тези случаи 

комитетът не разглежда конкретното предложение. Оттеглянето на проектното 

предложение се записва в доклада от работата на Комитета.  

 

2.4. ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Получените в срок проектни предложения, ще бъдат оценени съгласно 

критериите за избор на проекти по настоящата процедура. Критериите са приети от 

Комитета за наблюдение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” и не подлежат на 

изменение по време на провеждането на процедурата.  

Оценката ще се извърши от специално назначена за целта оценителна комисия и 

от свикан специално за целта Комитет за избор и координация на проекти.   

Оценителната комисия извършва оценка на административно съответствие на 

проектното предложение, оценка на допустимостта на проектното предложение и 

оценка на качеството (техническа и финансова оценка) на проектното предложение. 

Ако по време на някой от етапите от оценката се установи че липсват документи 

и/или представените документи са неправилно и/или неточно попълнени, оценителната 

комисия има право да поиска разяснения по документите или допълнителни 

доказателства.  Когато установените липси и/или неточности не могат да се отстранят в 

хода на оценката и/или проектното предложение не отговаря на критериите за 

административно съответствие, то не преминава на следващия етап на оценка и не 
се предлага за финансиране. 



Всички етапи на оценката, така както са определени по реда на ПМС 121/2007,  

се документират от комисията с изготвяне на протоколи и попълване на оценителни 

таблици. В края на своята работа оценителната комисия подготвя оценителен доклад по 

образец, утвърден от ръководителя на Договарящия орган, към който се прилага списък 

на проектните предложения, предлагани за финансиране, включително размерът на 

безвъзмездната финансова помощ, които комисията предлага да бъде отпусната за 

всяко предложение, както и списък на проектните предложения, които се предлага да 

не се финансират, като се посочват основанията за това. 

Ръководителят на управляващия орган одобрява доклада на оценителната 

комисия и уведомява кандидатите в срок до 3 работни дни от издаването на решението.  

В срок до 10 дни от уведомяването, кандидатите могат да подават възражения до 

ръководителя на управляващия орган по отношение на оценката за административно 

съответствие и за допустимост на проектните предложения. 

След одобряване доклада на оценителната комисия, ръководителят на 

управляващия свиква Комитет за избор и координация на проекти. Комитетът за избор 

и координация на проекти е междуведомствен орган, който има за цел да осигури 

координация на безвъзмездната финансова помощ, отпускана по различните 

оперативни програми и финансови инструменти, финансирани с публични източници 

(държавния бюджет или бюджета на Европейските общности). Комитетът извършва 

координация на проектните предложения, предлагани за финансиране от оценителната 

комисия с цел избягване на двойно финансиране. 

Въз основа на дейността си Комитетът изготвя и представя доклад за 

координация и приоритизация на проекти на ръководителя на управляващия орган, 

включващ списък от проекти, предложени за финансиране от съответната оперативна 

програма.  

След като одобри докладите на оценителната комисия и на Комитета за избор и 

координация на проекти, ръководителят на управляващия орган издава решение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрените проекти. Когато 

ръководителят на управляващия орган реши, че възражения подадени от кандидати са 

основателни издава решение за връщане на доклада на оценителната комисия за 

преразглеждане. Решението за връщане на доклада на оценителната комисия се 

изпраща в срок до 7 работни дни на кандидатите, подали възражението. 

2.4.1. Административно съответствие 

 

Таблица за оценка на административното съответствие 
Референтен № на процедурата: BG161PO005/10/3.0/2/20 

Наименование на процедурата: 
„Дейности за опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България” 

Наименование на кандидата:  

Наименование на проектното 
предложение:  

 

№ проектното предложение:  

№ 
Критерий Да/Не Източник на информация 

Бележки 

I.1 
Формулярът за кандидатстване и 

документите са изпратени в срок; 
 

На оценителната комисия се 

предоставят само проектните 

предложения постъпили в срок 

I.2 Формулярът за кандидатстване е  Представени са: 1 оригинал, 2 



представен в съответния вид (хартиено 

копие и на електронен носител); 

копия и 1 електронен носител 

I.3 

Всички необходими полета във 

формуляра за кандидатстване 

(Приложение А от насоките за 

кандидатстване) са попълнени; 

 Формуляр за кандидатстване 

I.4 
Формулярът за кандидатстване е 

попълнен на български език; 
 Формуляр за кандидатстване 

I.5 

Необходимата информация е 

попълнена печатно, с изключение на 

подписа и печата на кандидата;  

 Формуляр за кандидатстване 

I.6 

В случай на сдружаване налице са 

документите, посочени в насоките за 

кандидатстване, удостоверяващи този 

факт; 

 

Приложения 

• декларация за партньорство 

• споразумение за партньорство 

I.7 

Всички необходими документи, 

изброени в насоките за кандидатстване, 

са приложени., включително мерки за 

информация и публичност. 

 

Приложения и съпътстващи 

документи  
Приложение са всички 

изискуеми документи, 

посочени в раздел 2.3.3 от 

насоките за кандидатстване. 

 

2.4.2. Допустимост 

 

Таблица за оценка на допустимостта 
Референтен № на 
процедурата: 

BG161PO005/10/3.0/2/20 

Наименование на 
процедурата: 

Дейности за опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България 

Наименование на кандидата:  

Наименование на проектното 
предложение:  

 

№ на проектното 
предложение: 

 

№ 

Критерий Да/Не/ 
Непри-

ложимо 

Бележки 

II.1 
Кандидатът е регистриран в Република 

България; 
 Документи за регистрация 

II.2 

Кандидатът е допустим бенефициент 

по оперативната програма. В случай на 

сдружаване както водещата 

организация, така и всеки един от 

партньорите се явяват допустими 

бенефициенти  по оперативната 

програма; 

 Кандидатът е допустим 

бенефициент, съгласно раздел 

2.1.1 от Насоките за 

кандидатстване.   

II.3 
Дейностите по проекта ще бъдат 

изпълнявани само на националната 
 Описание на дейностите от 

формуляра 



територия на Република България, 

континенталния шелф и 

изключителната икономическа зона; 

II.4 

Кандидатът не попада в някоя от 

категориите, определени в чл. 93, 

параграф 1, чл. 94 и чл. 96 буква “а” от 

Регламент 1605/2002/ЕО, Евроатом, 

приложим към общия бюджет на 

Европейските общности; 

 Декларация  

Кандидатът е представил 

надлежно попълнена и подписана 

декларация по образец 

Приложение Е, с която 

удостоверява на своя отговорност, 

че не попада в някоя от 

категориите. 

II.5 

Разходите, които се иска да бъдат 

възстановени по проекта, не са предмет 

на финансиране от  друг проект, 

програма или схема, финансирана от 

публични средства, средства от 

националния бюджет и/или бюджета на 

Европейските общности; 

 Декларация  
Кандидатът е представил 

надлежно попълнена и подписана 

декларация по образец 

Приложение В, с която 

удостоверява на своя отговорност, 

че разходите, за които се иска 

финансиране по настоящата 

процедура не са финансирани от 

друг източник на европейски или 

национални публични средства. 

II.6 

Исканото финансиране е в указаните 

граници съгласно насоките за 

кандидатстване; 

 Бюджет на проекта  
Няма минимални и максимални 

граници. Финансирането се 

предоставя при спазване на  

изискванията за минимални 

държавни помощи. 

II.7 
Предвидените дейности са допустими 

според Насоките за кандидатстване; 

 Формуляр за кандидатстване 
Съгласно изискванията за 

допустимост на дейностите 

посочени в раздел 2.1.2 от 

насоките за кандидатстване;  

ІІ.8 

Предвидените дейности по проекта 

отговарят на целите, посочени в 

насоките за кандидатстване 

 Формуляр за кандидатстване  
Дейностите допринасят за 

постигане на целта и резултатите 

на настоящата процедура, 

съгласно т. 1.3. и 1.4 от насоките 

за кандидатстване е  

II.9 

Исканите средства от помощта 

финансират само разходи, допустими 

според насоките за кандидатстване; 

 Бюджет  
Съгласно раздел 2.1.3 от насоките 

за кандидатстване 

II.10 

Кандидатът е представил доказателства 

за финансиране на недопустими 

разходи със собствен принос; 

 Съпътстващи документи 

Бюджет  
Кандидатът е представил 

документ/и, удостоверяващи 

достатъчно средства за 

финансиране на недопустимите 

разходи по проекта, така както 
са предвидени в бюджета на 



проекта. 

ІІ.11 

Кандидатът е осигурил достатъчно 

налични финансови средства, за да 

прави разплащания във връзка с 

изпълнение на проекта, преди те да му 

бъдат възстановени; 

 Съпътстващи документи 

Финансов план  
Кандидатът е представил 

документ/документи, 

удостоверяващи достатъчно 

налични средства за плащане на 

текущите разходи по проекта, 

съгласно финансовия план, 
преди те да бъдат възстановени от 

ОПОС 

II.12 

Продължителността на проекта е в 

указаните граници, съгласно насоките 

за кандидатстване; 

 Формуляр за кандидатстване: 
График на дейностите  
Съгласно раздел 2.1.2.2 

дейностите по проектите следва 

да се изпълнят в рамките на 

периода на допустимост на ОПОС 

(31.12.2015г.), като строителни 

дейности следва да завършат до 

31.12.2014 г.  

 

2.4.3. Техническа и финансова оценка 

Техническата и финансовата оценка е оценка по същество на проектните 

предложения. При техническата и финансова оценка оценителната комисия преценява 

доколко проектното предложение съответства на целите и изискванията на 

процедурата, оценява качеството на проектните предложения съгласно критериите и 

класира проектните предложения.   

При тази оценка оценителната комисия попълва приложената по-долу таблица за 

всяко едно проектно предложение по отделно.  

Техническата и финансовата оценка се извършва, като се отбелязват точки за 

всеки от подкритериите. Сборът на точките от съответните подкритерии дава точките 

на критерия като цяло. Точките получени за всеки критерий се умножават по тежестта 

на съответния критерий и се получава оценката, която проектното предложение 

получава за съответния критерий.  

Така получените резултати за всеки един критерий по отделно се събират и 

формират крайния резултат от техническата и финансовата оценка на проектното 

предложение.  Тази оценка се попълва в ред “Общо” на таблицата. 

Максималния брой точки, който може да получи едно проектно предложение е 

115 точки. 

Раздел Максимален брой точки 

III Съответствие 20 

IV Методика и работен план 36 

V Опит на  кандидата 16 

VI Екип за изпълнение на проекта 4 

VII Устойчивост  9 

VIII Финансова оценка на проекта 30 

ОБЩО 115 

 



Няма да бъдат финансирани проектни предложения получили: 

- общ резултат по-малко от 65 точки; 

- резултат по раздел „Съответствие” по-малък от 14 точки; 

- резултат по раздел „Методика и работен план” по-малък 18 точки; 

- резултат по раздел „Опит на кандидата” по-малък от 8 точки; 

- резултат от раздел „Финансова оценка” по-малък от 25 точки. 

 

Индивидуална таблица за техническа и финансова оценка 

Референтен № на процедурата: BG161PO005/10/3.0/2/20 

Наименование на процедурата: 
Дейности за опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България 

Наименование на кандидата:  

Наименование на проектното 
предложение:  

 

№ проектното предложение:  

Критерий 
Точк
и 

Теже
ст 

Бележки 

III Съответствие 20   

III.1 

Проектното предложение допринася 

за реализирането на поетите 
ангажименти от страна на Република 
България; 

4 2  

 

Дейностите по проекта предвиждат 

интервенция или разработване на план 

за действие по отношение на 

приоритетни видове или местообитания 

по ЗБР (да 1- не 0); 

   

 

Дейностите по проекта са в 

съответствие с приети планове, 

програми или стратегии (да 1- не 0); 

   

 

Дейностите по проекта са предвидени в 

утвърден план за управление или план 

за действие за вид (да 1- не 0); 

   

 

Дейностите по проекта се отнасят за 

видове предмет на опазване в защитени 

зони от мрежата НАТУРА 2000 (да 1- не 

0); 

   

III.2. 

Проектното предложение реализира 
хоризонталните принципи на ЕС, 

посочени във формуляра за 
3 1  



кандидатстване; 

 

Посочени са ясно хоризонтални 

политики за прилагането на които 

допринася проектното предложение (да 

1- не 0) 

   

 

Проектът пряко допринася най-малкото 

за: 

• Опазване на околната среда;  

• Предвижда прозрачна система за 

управление позволяваща широко 

участие на заинтересованите 

лица и публичност; 

• Равни възможности. 

(допринася за всички посочени по-горе 

и други- 2; допринася само за един или 

два от посочените по горе хоризонтални 

политики -1; нито една- 0)  

   

III.3. 
Необходимостта от проекта е 
обоснована ясно и точно 

9 1  

 

Представено е подробно и ясно 

описание на видовете и/или 

местообитанията/целевите групи, към 

които е насочен проекта  (да - 1; не - 0) 

   

 

До колкото е възможно при описанието 

на целевите видове и/или 

местообитания/целевите групи са 

посочени количествени измерители или 

ако липсват такива са посочени 

причините за това. (да - 1; не - 0) 

   

 

Описани са ясно основанията за избора 

на конкретния вид / конкретните видове 

и/или местообитание / местообитания 

или целеви групи. (да - 1; не - 0) 

   

 

Описани са ясно проблемите, които 

проектът има за цел да разреши. (да - 1; 

не - 0) 

   

 

Приносът на проекта за разрешаване на 

описаните проблеми е ясно дефиниран и 

описан (да 1 – не 0) 

   

 

Проектът демонстрира познаване на 

други дейности насочени към същите 

видове и/или местообитания и взема 

предвид въздействието им 

(напълно -2 ; описани са други 

дейности, но не е ясно 

взаимоотношението им с дейностите по 

   



проекта- 1; не е посочена информация за 

други дейности - 0). 

 

Проектът е насочен към приоритетни 

видове по чл. 53 от Закона за 

биологичното разнообразие (да - 2) 

Проектът е насочен към приоритетни 

видове по чл. 52 от Закона за 

биологичното разнообразие (да - 1) 

  

Приложимо по 

Компонент 3 на 

настоящата процедура 

Общ брой точки по критерий III  

IV Методика и работен план 36   

IV.1. 

Предложените дейности допринасят 
за постигането на заложените в 

проекта цели; 

8 1  

 

Дейностите логично следват от 

поставените цели (напълно – 2; до 

известна степен – 1; нямат връзка - 0) 

   

 

Дейностите са описани подробно и ясно 

– как, кога, къде и от кого ще се 

изпълняват (напълно – 2; частично – 1; 

никак - 0) 

   

 

Дейностите са практични и необходими 

за постигането на заложените резултати 

(да – 1; не - 0) 

   

 

Дейностите по проекта ще доведат до 

преодоляване на идентифицираните 

проблеми (изцяло – 2; частично - 1; не - 

0) 

   

 

Проектът прилага добри практики и / 

или допълва резултатите и дейностите 

от предишен проект или дейност по 

отношение на целевите видове и 

местообитания (да – 1; не - 0) 

   

IV.2. 

Предвидените дейности са обезпечени  

от гледна точка на тяхното 
изпълнение (ЗОП, вътрешни 

експерти) 

6 2  

 

Предвидените в проекта дейности са 

обезпечени с необходимия експертен 

ресурс (за всяка от дейностите са 

посочени необходимия брой експерти-2, 

   



за повечето от дейностите са посочени 

необходимия брой експерти-1, не са 

посочени-0); 

 

Функциите на всеки член от екипа са 

подробно и ясно разписани (да -1; не - 0) 

 

Служителите на кандидата/партньорите 

имат предишен опит в изпълнението на 

предвидените дейности (да – 1; не - 0) 

 

Описаните като необходими ресурси 

(технически, финансови и др.) 

съответстват на същността на всяка една 

дейност (напълно – 2; повечето -1; не - 

0) 

IV.3. 

Графикът на дейностите е 
реалистичен и изпълним в 

предвидените от кандидата срокове  
5 1  

 
Всички описани дейности са включени в 

графика на дейностите (да – 1; не - 0) 
   

 

Последователността на дейностите е 

посочена ясно и разбираемо и са видни 

взаимовръзките между отделните 

дейности (да – 1; не - 0) 

   

 

Продължителността на всяка дейност 

отговаря на нейната същност и 

предвижда достатъчно резерви като 

предпазна мярка (да – 1; не - 0) 

   

 

Графикът е съобразен с външни фактори 

и ограничителни дадености, които имат 

пряко отношение към изпълнението на 

дейностите (да – 2; отчасти - 1; не - 0) 

   

IV.4. 

Проектът предвижда система за 
наблюдение и оценка на 
извършваните дейности; 

6 1  

 

Предвидено е разделение на функциите 

и задачите и са обхванати всички 

необходими дейности по управлението 

на проекта (възлагане на обществени 

поръчки (когато е приложимо), 

разплащания, мониторинг, 

верификация, докладване, технически 

контрол и оценка на работата, 

информация и публичност) (да-1, не -0) 

   

 Предложените индикатори съответстват    



на посочените в насоките за 

кандидатстване (да-1, не-0) 

 

Предложените индикатори съответстват 

на дейностите и резултатите, които 

измерват и позволяват наблюдение на 

напредъка на проекта (да 1 – не 0)  

   

 

Представена е достатъчно информация 

за индикаторите – описание, 

периодичност на замерванията, 

източници на информация (напълно -3; 

частично – 2; представени са 

индикатори, но информацията за тях е 

неясна – 1; не са посочени индикатори-  

0) 

   

IV.5. 

Описани са трудности и рискове, 
съответстващи същността на проекта, 
и са предложени превантивни 

действия, които ще доведат до 
преодоляването им; 

5 1  

 

Описани са точно възможни трудности 

и рискове, които могат да окажат 

въздействие върху изпълнението на 

проекта (напълно -2, частично – 1, не - 

0) 

   

 

Описаните трудности и рискове 

съответстват на същността на 

проектното предложение  (да-1; не-0) 

   

 

Предложените превантивни мерки 

логично водят до предотвратяване на 

рисковете (да - 1; не - 0) 

   

 

Описани са възможни мерки за 

ограничаване на негативното 

въздействие на описаните трудности и 

рискове (да - 1; не - 0) 

   

Общ брой точки по критерий IV  

V. Опит на  кандидата 16   

V.1. Технически капацитет на кандидата;  4 1  

 

Обхватът на дейностите е пряко свързан 

с основната дейност на кандидата (да – 

2; отчасти - 1; не - 0) 

   

 

Кандидатът/партньорът разполага/т с 

материално-техническа база необходима 

за изпълнението на проекта (офис, 

оборудване, технически средства 

необходими за изпълнение на 

   



дейностите и др.) (да 1 – не 0) 

 

Кандидатът разполага с 

административен персонал, необходим 

за осигуряване изпълнението на 

проекта. (да – 1; не -0) 

   

V.2. 

Кандидатът има доказан опит в 

управлението и/или изпълнението на 
сходни проекти; 

8 1  

 

Кандидатът е изпълнявал или участвал в 

изпълнението на проекти или дейности 

в областта на биологичното 

разнообразие през последните 3 години 

(повече от 5 проекта/дейности - 3 т. ;от 3 

до 5- 2т.; по-малко от три проекта - 1 т.; 

никакви - 0) 

   

 

През последните 3 години, кандидатът е 

изпълнявал или участвал в 

изпълнението на проекти в областта на 

биологичното разнообразие, 

финансирани от ЕС (да - 1 т.; не - 0 т.) 

   

 

Кандидатът или партньорите са 

изпълнявали за последните три години 

дейности за опазване и възстановяване 

на видове и местообитания (да - 1; не- 0) 

   

 

Кандидатът има опит във финансовото 

управление на проекти (бюджет над 

100 000 лв.- 3 т.; бюджет от 50 000 лв. до 

99 999 лв.- 2 т.;бюджет до 49 999 лв. - 

1т.;не е представена информация за 

бюджета или проекти - 0 т.) 

   

V.3. Финансова стабилност на кандидата; 2 2  

 

Кандидатът има постоянни приходи и 

разходи или подобряване на 

финансовите резултати (т.е. няма 

значителни флуктуации през последните 

три години) (да- 1; не - 0) 

   

 

Кандидатът им стабилни източници на 

финансиране, различни от донорски 

програми и финансиране по проекти (да 

- 1; не - 0) 

   

Общ брой точки по критерий V  

VI Екип за изпълнение на проекта 4   

VI.1. 

Процедурата за избор на 
изпълнител/експертен екип/полеви 

сътрудници отговаря на дейностите 
2 2  



по проекта 

 

Процедурата за избор на изпълнител/ 

експертен екип/полеви сътрудници е 

прозрачна и недискриминационна 

(осигурява достъп на широк кръг 

физически и/или юридически лица, не се 

поставят излишни дискриминационни 

изисквания и критерии за избор и т.н.) 

(да-1; не-0) 

   

 

Описаната организационната структура 

гарантира, че бенефициентът ще има 

постоянен контрол върху изпълнението 

и управлението на проекта (вземането 

на решения за управлението, плащането, 

верификацията на разходите, 

мониторинга и отчитането на проекта се 

осъществява от служители на 

бенефициента със необходимото ниво 

на отговорност) (да-1; не-0) 

   

Общ брой точки по критерий VI  

VII Устойчивост (ако е приложимо) 9   

VII.1. 
Мултиплициращ ефект и финансова 
устойчивост 

6 1  

 

Проектът има реално дълготрайно 

въздействие върху видовете или 

местообитаниятa към които е насочен 

(да -1; не - 0) 

   

 

Проектът създава модел и води до 

резултати, които ще бъдат използвани в 

бъдеще (да -1; не - 0) 

   

 

Кандидатът има ресурс да 

мултиплицира създадения модел – 

познава целевите групи и 

заинтересованите лица, заложени са 

информационни и мотивационни 

механизми, които водят до 

мултиплициране на модела (да -1; не - 0) 

   

 

Проектът води до подобряване на 

техническия и управленски капацитет 

на бенефициента (да -1; не - 0) 

   

 

Проектът ще доведе до 

усъвършенстване на законодателството, 

планове, стратегии или прилаганите 

методи за опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие (пряко 

влияние -2; непряко влияние - 1; не - 0) 

   



VII.2. 
Заинтересованите страни 

(stakeholders) и техните интереси 
3 1  

 

Лицата, организациите и институциите, 

които имат отношение към 

изпълнението и резултатите от проекта 

са описани (да -1; не - 0) 

   

 

Интересите и отношението на 

заинтересованите страни са описани 

ясно (да -1; не - 0) 

   

 

Проектът предвижда дейности за 

повишаване на информираността на 

заинтересованите страни и подобряване 

на тяхното разбиране за опазване на 

биологичното разнообразие (да -1; не - 

0) 

   

Общ брой точки по критерий VII  

VIII Финансова оценка на проекта 30   

VIII.1. Финансова оценка на проекта 10 3  

 

Бюджета е разработен в съответствие с 

указанията за изготвяне на бюджета и 

изискванията посочени в насоките за 

кандидатстване (да-1; не-0)  

  

 
Предвидените разходи съответстват на 

дейностите (да-1; не-0) 
  

 
Всички дейности са остойностени в 

бюджета на проекта (да-1; не-0) 
  

 

Бюджетните описи (включително КСС) 

са ясни и достатъчно детайлни, за да 

отразят коректно предвидените 

дейности (да-1; не-0) 

  

 

Съотношението на бюджетните раздели 

спрямо общия бюджет съответства на 

указанията за изготвяне на бюджета (да-

1; не-0) 

  

 
Финансовият план отразява графика на 

дейностите (да-1; не-0) 
  

 

Заложените количества са реалистични 

спрямо предложените дейности (да-1; 

не-0) 

  

 

Заложените стойности на цените са 

реалистични и пропорционални (т.е. 

предвидените финансови ресурси са 

пропорционални на очакваните 

резултати) (да-1; не-0) 

  

При констатиране на 

несъответствие на някои от 

посочените подкритерии на 

критерии VIII Финансова оценка 

на проекта, оценителната 

комисия изисква разяснения от 

кандидата, включително, ако е 

необходимо, корекция на 

бюджета, като представя мотиви 

за исканата промяна. 

Окончателната финансова 

оценка се формира след 

представянето на изисканата 

информация от страна на 

кандидата. В случай, че 

кандидатът не се съобрази с 

предложената от оценителната 

комисия корекция или не 

представи приемлива обосновка 

за обратното, проектното 

предложение може да бъде 

отхвърлено.  

 

В случай, че оценителната 

комисия констатира, че 

средствата предвидени за дадена 

дейност няма да бъдат 

достатъчни за изпълнението й, 

може да предложи изменение на 

бюджета, което: 

- не може да води до увеличаване 

на размера на БФП, за които се 

кандидатства; и 

- не следва да води до промяна 

на заложените в проектното 

предложение индикатори. 

 

Оценителната комисия коригира 



 
ДДС е включено за всички дейности, за 

които е приложимо (да -1; не -0) 

 

 

 

 

 
Изчисленията в бюджета са коректни – 

няма аритметични грешки (да -1; не -0) 
  

бюджета, когато е видно, че 

дадени разходи са завишени. 

 

Корекция на аритметични 

изчисления, не следва да води до 

промяна на дейностите или 

заложените индикатори, които са 

предмет на оценка. 

 

Общ брой точки по критерий VIII  

ОБЩО   

 

При констатиране на несъответствие на някои от посочените подкритерии на 

критерии VIII Финансова оценка на проекта, оценителната комисия изисква разяснения 

от кандидата, включително, ако е необходимо, корекция на бюджета, като представя 

мотиви за исканата промяна. Окончателната финансова оценка се формира след 

представянето на изисканата информация от страна на кандидата. В случай, че 

кандидатът не се съобрази с предложената от оценителната комисия корекция или не 

представи приемлива обосновка за обратното, проектното предложение може да бъде 

отхвърлено.  

Въз основа на получения резултат от техническата и финансова оценка, 

оценителната комисия подрежда проектните предложения, като започне с проекта, 

получил най-високата оценка. Въз основа на проведената оценка: 

1. списък на проектните предложения, предложени за финансиране, 

включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всеки проект 

оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект; 

2. списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне и основанието 

за отхвърлянето им. 

 

2.4.4. Координация и приоритизация на проектни предложения 

Комитетът за избор и координация на проекти разглежда проектните 

предложения, включени в списъка с проектите, предложени за финансиране от 

оценителната комисия. Комитетът проверява дали всеки един проект и включените в 

него дейности не се финансират от оперативните програми, националните програми 

и/или другите финансови инструменти на Европейския съюз. 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 ще бъде изключван от списъка с проектите, предложени за 

финансиране от Оперативната програма “Околна среда 2007-2013 г.”. 

От списъка, предложен от оценителната комисия, могат само да бъдат 

изключвани проекти и това да доведе до придвижване на проекти напред в списъка, 

като Комитетът ясно обосновава причините за това. Комитетът няма право да размества 

проекти по свое усмотрение по ред, различен от указания, т.е. за проектите, за които не 

е установено припокриване на финансирането. 

Въз основа на проведената координация и приоритизация, Комитетът за избор и 

координация на проекти изготвя: 

• списък на проектните предложения, предложени за финансиране, 

включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от 

всеки проект оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова 

помощ по всеки проект и 



• списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне и 

основанието за отхвърлянето им. 

 

2.5. ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕОДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

2.5.1. Уведомяване за решението на Договарящия орган 

Въз основа на докладите от оценителната комисия и от Комитета за избор и 

координация на проекти, ръководителят на управляващия орган взема решение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което съдържа:  

• общ размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ; 

• списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително 

наименованието на проектите и кандидатите, получената от всеки проект 

оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ по 

всеки проект; 

• списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

всички етапи на оценката, но за тях не достига финансиране; 

• списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им. 

Договарящият орган уведомява писмено всички кандидати относно резултата от 

процедурата за подбор на проекти, като в срок от 15 работни дни от издаване на 

решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, уведомява одобрените 

кандидати и ги информира какви допълнителни документи и в какъв срок трябва да 

представят с оглед сключване на договор. В същия срок, договарящият орган 

уведомява неодобрените кандидати, като посочва и основанията за неотпускане на 

безвъзмездна финансова помощ. В срок до 10 работни дни от получаване на 

уведомлението неуспелите кандидати могат да поискат допълнителни разяснения 

относно основанията за отхвърляне на проектните им предложения. Искания за 

разяснения постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани. 

Резултатите от процедурата се публикуват и на Интернет страницата на 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. 

Основанията за неотпускане на безвъзмездна финансова помощ могат да бъдат: 

• предложението не е постъпило в срок; 

• предложението не отговаря на критериите за административна оценка; 

• предложението или кандидата не отговарят на критериите за допустимост; 

• предложението не отговаря на критериите за финансова и техническа оценка; 

• кандидатът е отказал да приеме предложената от оценителната комисия 

промяна в бюджета; 

• кандидатът не представи изискуемите документи, изискани му с 

уведомлението за одобрение на проекта или не ги представи в срок; 

• кандидатът откаже да сключи договор или не сключи договор в срока, 

определен в т. 2.5.2. по-долу; 

• установи се наличие на двойно финансиране на проект или на дейности от 

него;  

• установи се надхвърляне на прага на допустимите държавни/минимални 

помощи; 

• изчерпване на финансовите средства по процедурата (предложението 

отговаря на всички критерии, но при разпределението на финансовите 



средства по процедурата за проектите по одобрения списък, средствата не са 

достигнали и предложението не може да бъда финансирано). 

Тогава когато по даден компонент бъдат одобрени повече проектни 

предложения от наличния финансов ресурс, те се финансират до размера на наличните 

средства, а останалите проектни предложения са резервни. При освобождаване на 

финансов ресурс за изпълнението им може да се сключи договор до една година от 

издаване на решението на Ръководителя на УО за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ. Такива проектни предложения могат отново да бъдат подадени по 

следваща процедура. 

Неодобрените за финансиране проектни предложения могат да бъдат подадени 

отново със или без промяна, при последващо обявяване на процедура за подбор на 

проектни предложения със сходния предмет.   

2.5.2. Сключване на договор 

Споразумението между кандидата и партньорите, представено при 

кандидатстване не трябва да противоречи на условията на настоящите насоки или 

общите условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Преди 

подписване на договора, договарящият орган може да поиска от кандидата да промени 

условията на споразумението. В случай че кандидатът откаже или не може да се 

съобрази с предложенията на Договарящия орган, последният има право да откаже да 

подпише договора за безвъзмездна финансова помощ. 

В срок от 30 дни след влизане в сила на решението за предоставяне на 

безвъзмездната финансова помощ, МЗ изготвя проект на заповед или проект на договор 

по образеца, приложен към настоящите насоки (Приложение I и Приложение II) и го 

предлага за подпис на Договарящия орган и на бенефициента. В уведомлението, с което 

Договарящият орган информира успелите кандидати МЗ изисква в писмена форма, а 

бенефициентът предоставя необходимите документи за оформяне и окомплектоване на 

договорното досие. Срокът на валидност на поканата е 60 календарни дни от 

изпращането й до бенефициента. След изтичане на срока на валидност на поканата, 

договарящият орган не се счита обвързан от поканата и има право да откаже сключване 

на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 



 

3. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  

Дирекция „КПОС” Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” 

Дирекция „ФЕСОС” Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда” 

ДАГ Държавна агенция по горите 

ДЕО Договор за европейската общност 

ДО Договарящ орган 

ЕИК Единен идентификационен код 

ЕК Европейска Комисия 

ЕО Европейскa общност 

ЕС Европейски съюз 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗДДС Закон за данъка върху добавена стойност 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗМСМА 
Закон за местното самоуправление и местната 

администрация 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗЮЛНЦ Закон за юридическите лица с нестопанска цел 

КФ Кохезионен фонд 

МЗ Междинно звено 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

НСРР Национална стратегическа референтна рамка 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

ОО Одитиращ орган 

ОП Оперативна програма 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

СО Сертифициращ орган 

УО Управляващ орган 

Фонд ФЛАГ 
Фонд за органите на местното самоуправление в България –

ФЛАГ”ЕАД 

 



4. РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ / ДЕФИНИЦИИ 
Безвъзмездна 
финансова помощ 

Без това да противоречи на чл. 108 от Регламент (EO, Евроатом) No 

1605/2002, средства, предоставени от Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.”, включително съответното национално 

съфинансиране, с цел изпълнение на одобрен проект, насочен към 

постигането на определени резултати  

Бенефициент на 
безвъзмездна помощ 

Частна или публична институция, организация или предприятие, 

отговорни за инициирането или за инициирането и изпълнението на 

проекти. В рамките на схемите за помощ по чл. 87 от Договора за 

създаване на Европейската общност (ДЕО) бенефициентите са публични 

или частни предприятия, които изпълняват отделен проект и получават 

държавна помощ. 

Договарящ орган Орган, който провежда процедури за подбор и оценка на проектни 

предложения и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Договор за 
предоставяне на 
безвъзмездна помощ 

Договор, сключен между Договарящия орган и бенефициента, за 

предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел 

изпълнение на одобрен проект 

Кандидат Водеща организация и/или партньор/и, която/които разработват проектно 

предложение с цел бъдещо изпълнение на одобрен проект. 

Междинно звено Национален, регионален или местен публичен орган или публичноправен 

или частноправен орган, определен от управляващият орган на 

съответната ОП да извършва определени или всички задачи на 

управляващия орган под отговорността на този орган. За междинно звено 

на ОП  „Околна среда 2007 – 2013 г.” е определена дирекция “Фондове на 

ЕС за околна среда” (“ФЕСОС”) в Министерство на околната среда и 

водите. 

Населено място 
Исторически и функционално обособена територия, определена с 

наличието на постоянно живеещо население, строителни граници или 

землищни и строителни граници и необходимата социална и инженерна 

инфраструктура (чл. 3, ал. 2 от Закона за административно-

териториалното устройство на Република България) 

Одитиращ орган Национален, регионален или местен публичен орган или институция, 

който е функционално независим от УО и СО, определен е от държавата-

членка за всяка ОП и е отговорен за верифициране на ефективното 

функциониране на системата за управление и контрол. За одитиращ 

орган в Република България е определена дирекция “Одит на средствата 

от ЕС” в Министерство на финансите.  

Проектно 
предложение 

Предложение за проект, с което се кандидатства за получаване на 

безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение включва 

Формуляр за кандидатстване и всички съпътстващи документи изисквани 

съгласно Формуляра и Насоките за кандидатстване. 

Сертифициращ орган Национален, регионален или местен публичен орган или институция, 

определен от държавата-членка да сертифицира удостоверенията за 

разходите и исканията за средства, преди да бъдат изпратени на 

Европейската Комисия. За сертифициращ орган в Република България е 

определена дирекция “Национален фонд” в Министерство на финансите.  

Управляващ орган Национален, регионален или местен публичен орган или публичноправен 

или частноправен орган, определен от държавите-членки да управлява 

ОП. За управляващ орган на ОП  „Околна среда 2007 – 2013 г.” е 

определена дирекция “Кохезионна политика за околна среда” (“КПОС”) в 

Министерство на околната среда и водите.  



 

5. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НАСОКИТЕ 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
 

5.1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 

 

Документи за 
попълване 

Приложение А Формуляр за кандидатстване 

Приложение Б Формат за представяне на бюджета на 

проекта 

Приложение В Декларация, че проектът и дейностите, 

включени в него не са предмет на 

финансиране от друг проект, програма 

или схема финансирана от публични 

средства, средства от националния 

бюджет и/или бюджета на 

Европейските общности 

Приложение Г Декларация, че проектът генерира/ не 

генерира приходи и не генерира 

печалба 

Приложение Д Декларация за партньорство  

Приложение Е-I Декларация по чл. 7, ал. 1 от ПМС № 

121/ 2007 

Приложение Е-II Декларация по чл. 7, ал. 2 от ПМС № 

121/ 2007 

Приложение Ж Декларация за държавна помощ 

Приложение З-I  Предварителeн въпросник за оценка на 

капацитетна на бенефициента за 

администратовни структури 

Приложение З-II  Предварителeн въпросник за оценка на 

капацитетна на бенефициента за 

юридически лица с нестопанска цел 

 

 

5.2. ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Документи за 
информация 

Приложение I:  Образец на заповед за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ- за 

структури на МОСВ 

Приложение ІI:  Образец на договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и 

приложенията към него  

 

 


