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“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 0 7  –  2 0 1 3  г . ”  
 
                                  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
                
 

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”  
 

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 

1. Кандидатствали сме по предходната 

процедура. Проектът е бил в резервния списък и 

не е получил финансиране. 

Имаме намерение да кандидатстваме по 

настоящата процедура. В случай че проектното 

предложение е променено (добавена е нова 

дейност), необходимо ли е да се представя ново 

разрешение, становище или решение от 

компетентен орган, издадено в съответствие със 

законодателството в областта на околната среда 

/от МОСВ или съответната РИОСВ/? 

Предвид факта, че е добавена нова дейност е необходимо да се представят съответните 

становища или решения, касаещи тази дейност, издадени от компетентен орган в 

съответствие със законодателството в областта околната среда.   

 

2. Необходимо ли е да се представят отново 

копия на документи, вече подадени със заверка 

„Вярно с оригинала” в рамките на оценка на 

капацитета при предходно кандидатстване по 

ОПОС? 

Предстои изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата, с което ще отпадне 

изискването за представянето на попълнен въпросник за оценка на капацитета на 

бенефициента и съпътстващите документи на етап кандидатстване. Съгласно новата 

методика за оценка на капацитета, въпросникът и съпътстващите документи ще се изискват 

единствено от кандидатите, преминали оценка за административно съответствие и 

допустимост.  

3. Дали е допустимо бенефициент, който 

понастоящем изпълнява проект, финансиран по 

съответната приоритетна ос и компонент (1), да 

кандидатства с проект за финансиране пак по 

същия компонент? 

Няма пречка организация, която вече изпълнява проект по опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие на териториите на национални и природни паркове, да 

кандидатства отново по компонент 1 на процедурата. Обръщаме внимание, че дейностите по 

новия проект съответно за територията, за която те се отнасят, не бива да се припокриват с 

тези от вече изпълняващия се проект.  

4. По посочената процедура допустим кандидат 

ли е Държавна дивечовъдна станция? 

Не. 
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5. В публикувания график за провеждане на 

информационни дни не присъстват гр. Варна и 

гр. Бургас. Означава ли това, че тези региони не 

попадат сред целевите за процедурата? 

Въпреки че във Варна и Бургас не са проведени информационни дни и двата региона са 

допустими за кандидатстване по процедурата.  

6. Допустим бенефициент и кандидат ли са 

областните администрации по ос 3 - 

Биоразнообразие, компонент 2 и 3 на ОПОС? 

Не. 

7. В т. 2.1.2.3. от Насоките като допустими 

дейности по Компонент 2 се разглеждат такива, 

които "водят до опазване и възстановяване на 

местообитания и/или видове" и една от 

примерните дейности е "дейности по опазване и 

поддържане ... на местообитания и популации 

на видове от европейско значение". Това 

означава ли, че няма да бъдат финансирани 

дейности по опазването на местообитания и/или 

видове, които са с национално значение (ЗБР, 

Червена книга), но не са от Директиви 

92/43/ЕИО и 79/509/ЕИО? 

Няма пречка в проектните предложения да бъдат включени дейности, свързани с опазване и 

възстановяване на местообитания и/или видове от национално значение, заложени в ЗБР и 

Червената книга. 

8.  Поради ограничен финансов бюджет 

Дирекцията ни не разполага с нужните средства 

за издаване на инвестиционно предложение за 

доизграждане на Информационен център на 

парка. Удостоверението е необходимо за 

прилагане към пакета документи, необходими 

при кандидатстване по ОПОС. Възможен  ли е 

вариант, в който същото да се  изисква след 

одобрение на проектната идея с цел избягване 

на предварително внасяне на средства 

необходими за издаването му?  

Разходите за издаването на изискуемите документи са допустими за възстановяване по 

ОПОС, в случай че проектното предложение бъде одобрено. Наличието на финансови 

средства на кандидата преди възстановяване по ОПОС, т.н. мостово финансиране е обект на 

оценка в рамките на оценката на проектното предложение. 

9. Във връзка с изискванията за информация и 

публичност за поставяне на билбордове по 

процедурата по Ос 3-„Билбордове” е 

множествено число, колко билборда трябва да 

се поставят? 

Монтирането на един билборд е минимално изискване съгласно „Насоките за информация и 

публичност на проекти, финансирани по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. 

(При линейни обекти, чието финансиране надхвърля 50 млн. евро, е необходимо да се 

монтират минимум два билборда на различни точки). 
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10. При какъв процент строителство от общата 

стойност на проекта е задължително да се 

поставят билбордове? Например при проект от 

1,5 млн. лева със строителство от 10 000 лева , 

трябва ли да се поставят билбордове? 

Не е определен процент на строителството от общата стойност на проекта във връзка с 

поставянето на билборд. Бенефициентът следва да издигне билборд на строителната 

площадка, ако общото публично финансиране на проекта надвишава 500 000 евро и проектът 

включва финансиране на инфраструктура или строителни работи. Например, при проект от 

1,5 млн. лева със строителство от 10 000 лева трябва да бъде поставен билборд. 

11. Означава ли задължителното изискване за 

поставяне на билбордове, че това е допустимо за 

защитените територии и защитените зони и не 

подлежи на преценка за съвместимост с целите 

на ЗЗ, преценка за необходимостта от ОВОС и 

становище по ЗЗТ?  Как  ще се процедира, ако 

МОСВ и неговите компетентни органи не 

допуснат поставянето на билбордове в рамките 

на процедурите по ЕО, ОВОС и ЗЗТ? 

Да. Допустимо е за защитените територии и защитените зони и не подлежи на преценка за 

съвместимост с целите на ЗЗ, преценка за необходимостта от ОВОС и становище по ЗЗТ. 

 

12. Необходимо ли е Приложение З-I и 

приложенията към него да се представят и на 

електронен носител? 

Не. 

13. Допустима дейност ли е: 

рехабилитация/възстановяване на вече 

изградена туристическа инфраструктура, която 

се намира в непосредствена близост до 

поддържан резерват, но попада в бившата 

буферна зона, сега защитена местност. 

Туристическата инфраструктура е изградена 

съгласно утвърден и влязъл в сила План за 

управление и е регламентирана в няколко 

работни проекта в Плана за управление. 

Предвиждат се дейности, като възстановяване 

на парапети, ремонт на дървени пейки и маси, 

пребоядисване и т.н.  

В случай че туристическата инфраструктура е изградена въз основа на вече утвърден и 

влязъл в сила план за управление, рехабилитацията й е допустима дейност по настоящата 

процедура.  

14. В задължителните мерки за информация и 

публичност е посочено, че в случай, че проектът 

е на стойност над 500 000евро и предвижда 

строителни дейности се изисква поставянето на 

билбордове. Моля да поясните за колко 

Монтирането на един билборд е минимално изискване съгласно „Насоките за информация и 

публичност на проекти, финансирани по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. 

В Насоките за информация и публичност е дадена примерна визия на билборда. Под билборд 

се има предвид информационна табела, чиито размери могат да бъдат по преценка на 

бенефициента, имайки предвид задължителната информация, която тя трябва да съдържа, а 
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билборда става въпрос и да поясните какво се 

има предвид под "билборд". В насоките за 

информация и публичност за проекти, 

финансирани по ОПОС, одобрени от УО през 

Декември 2009 г. става ясно, че билбордът е с 

определени параметри и представлява голяма 

конструкция. Моля, да изясните дали 

поставянето на такъв билборд на територията на 

ЗТ и в защитени зони по НАТУРА 2000 изисква 

осъществяването на съответните оценки по 

ЗООС и ЗБР? 

 

 

именно: 

- Наименованието на проекта; 

- Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, “Европейски фонд за регионално 

развитие” или “Кохезионен фонд” (в зависимост от финансиращия фонд) – тази 

информация трябва да заема минимум 25% от площта на билборда; 

- Логото и слоганът на ОПОС; 

- Логото на НСРР; 

- Общата стойност на проекта, представена в български лева; 

- Информация за размера на европейското и националното съфинансиране, представени в 

български лева. 

- Начална и крайна дата на изпълнение на проекта. 

Допустимо е на билборда да бъде визуализирано и логото/емблемата/гербът на 

бенефициента, както и стойността на съфинансирането, осигурено от бенефициента, в случай 

че има такова.  

Билбордът следва да бъде поставен на подходящо място на или в близост до строителната 

площадка, където може лесно да се забележи от обществеността.  

Поставянето на билборд на територията на ЗТ и в защитени зони по НАТУРА 2000 не 

изисква осъществяването на съответните оценки по ЗООС и ЗБР. 

15. Собственик на имота, върху който ще се 

извършват дейностите по проекта, е 

компетентен орган за издаване на 

разрешителни/становища за извършване на 

дейностите. В такъв случай необходимо ли е 

представяне на изискваното писмено съгласие 

на собственик, което на практика дублира 

издадените разрешителни/становища? 

Не е необходимо. Достатъчни са издадените разрешителни/становища. 

16. Като задължително изискване от ваша 

страна е посочено, че в екипа за управление се 

включва финансист. Моля да поясните какво 

точно разбирате под финансист и каква 

квалификация за тази позиция се изисква? Ако 

под "финансист" разбирате "счетоводител", 

моля да потвърдите ясно това. 

Под финансист се разбира всеки квалифициран експерт, завършил висше образование със 

специалност финансово направление, например "Финанси", "Счетоводство", "Финансов 

контрол", "Финансов мениджмънт" и т.н. Не е задължително финансистът да е счетоводител 

по проекта, може да имате както счетоводител, който да се занимава само със счетоводните 

операции по проекта, така и финансов експерт, който да изготви бюджета, да следи за 

финансовото изпълнение и т.н, като следва да имате предвид, че функциите на отделните 

експерти не трябва да се припокриват. 

 

 


