Информация за финансиране на проекти по оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”

(1) Бенефициенти по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПОС са: общински
администрации, ВиК дружества, басейнови дирекции в рамките на МОСВ.
Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 2 на ОПОС са: общински
администрации и регионални асоциации/сдружения на общини.
Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 3 на ОПОС са: общински
администрации, асоциации/сдружения на общини, дирекции в рамките на МОСВ и
МЗХ, които отговарят за управлението на националните и природни паркове,
администрации, управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации.
Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 4 на ОПОС са: Управляващият
орган, Междинното звено, Комитетът за наблюдение, Комитетът за избор и
координация на проекти, дирекция “Вътрешен одит” в МОСВ, работни групи,
създадени за целите на ОПОС, бенефициенти, идентифицирани в рамките на
приоритетни оси 1, 2 и 3.
(2) Условия и механизъм за финансиране по оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.”
Редът и условията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по
оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” са определени с Постановление №
121 на Министерски съвет от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и по Програма ФАР на ЕС (обн. ДВ.
бр.45 от 8 юни 2007г.) и последващите му изменения (бр. 38 от 11.04.2008 г., бр. 61 от
8.07.2008 г., бр. 81 от 16.09.2008 г., бр. 95 от 4.11.2008 г.). Съгласно разпоредбите му
управляващият орган на оперативната програма организира и провежда процедури за
подбор на проекти или процедури за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на конкретен бенефициент по смисъла на дефиницията, посочена в §
1, т. 7. от Допълнителни разпоредби на ПМС 121/2007.
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за тези бенефициенти се
извършва, чрез открити и недискриминационни процедури за конкурентен подбор на
проекти.
За целите на приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013
г.” конкретни бенефициенти за изграждането и развитието на регионални системи за
управление на битови отпадъци са сдруженията на общини с цел управление на
отпадъците и/или общините в регионите, определени в съответствие с Националната
програма за управление на дейностите по отпадъците. Като такива, след влизане в сила
на изменението на ПМС 121/2007 г., общините ще бъдат бенефициенти в процедури за
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директно предоставяне за изграждането и развитието на регионални системи за
управление на битови отпадъци.
Процедурата за подбор на проекти обхваща периода от публикуване на обявата
за откриване на процедурата до сключването на договорите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ и преминава през следните основни етапи:
•

управляващият орган публикува обявата за откриване на процедурата и
насоките за кандидатстване (включително приложенията към тях – образци
за попълване и документи за информация);

•

управляващият орган в рамките на срока за разяснения, посочен в
настоящите насоки, дава разяснения във връзка с процедурите за подбор на
проекти;

•

кандидатите предоставят на управляващия орган на ОП “Околна среда 20072013 г.” проектни предложения съгласно изискванията, посочени в
настоящите насоки;

•

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, които са част от настоящите насоки и изготвя доклад,
включително списък на проектите, които се предлагат да бъдат финансирани
по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” и размер на финансирането за всеки един
от тях;

•

оценителната комисия предоставя доклада от оценката на ръководителя на
управляващия орган за одобрение;

•

ръководителят на управляващия орган свиква Комитет за избор и
координация на проекти (КИКП);

•

КИКП извършва секторна и териториална координация, с цел
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;

•

КИКП предоставя доклада на ръководителя на управляващия орган за
одобрение;

•

ако заключи, че не са налице основания за връщане на доклада на КИКП за
преразглеждане, както и основания за прекратяване на процедурата за
подбор на проекти, ръководителят на управляващия орган издава решение за
одобряване на доклада на КИКП и издава решение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;

•

по отношение на „големи проекти” по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 г., ръководителят на управляващия орган издава становище за
изпращането им в Европейската комисия за окончателно одобрение;
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•

управляващият орган уведомява успелите и неуспелите кандидати за
решението на ръководителя на управляващия орган;

•

след представяне на необходимите допълнителни документи от кандидата,
подал проект, одобрен за финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”,
междинното звено изготвя проект на договор въз основа на образеца на
договор, Приложение II 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.

Постъпилите в срок проектни предложения се оценяват съгласно критериите,
които са част от насоките за кандидатстване.
Основен принцип на кохезионната политика е допълняемостта на фондовете на
ЕС, които следва да допълват, а не да заместват публичните разходи в конкретната
сфера. В областта на околната среда и предметния обхват на оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.” това означава, че безвъзмездната финансова помощ има за
цел да подпомогне постигането на ангажиментите по европейското законодателство, но
не е условие за изпълнението на проектите. Въпреки това по отношение на големи
инфраструктурни проекти, каквито са голяма част от проектите по приоритетна ос 1 и 2
на оперативната програма, често е необходимо бенефициентите – общински
администрации да бъдат подпомогнати при подготовката. В случай, че се установи
необходимост, управляващият орган може да организира процедура за подбор на
проекти насочена към проекти за техническа помощ, която има за цел да подпомогне
подготовката на инвестиционните проектни предложения.
Графика 1 представя основните стъпки за подготовка, оценка и одобрение на
проектните предложения от определяне на проблема и потребността от извършване на
интервенция до подписване на договор за изпълнение на инфраструктурен проект.
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Графика 1: Процес на подготовка, оценка и одобрение на проекти за финансиране
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(3) Финансиране на дейности, съпътстващи изпълнението на проектите
В насоките за кандидатстване, управляващият орган определя изискванията към
проектите, включително дейностите, които трябва да бъдат предвидени в проектното
предложение. Освен дейностите пряко свързани с изпълнението на инвестиционния
проект, бенефициентите следва задължително да предвидят одит, мерки за информация
и публичност и дейности за организация и управление на проекта. Такива дейности се
финансират в рамките на одобрено проектно предложение като част от разходите за
изпълнение на проекта.
Във връзка с финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013
г.” от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС) се финансират проекти на общините под формата на:
- безлихвени заеми за подготовка на проекти, с които общината да кандидатсва
за финансиране по Оперативна програма „Околна среда” и
- безвъзмездна помощ за финансиране на обекти за изграждане на колектори,
канализации, водопроводи и други, съпътстващи проекти, финансирани по предприсъединителна програма ИСПА или по Оперативна програма „Околна среда”.
В заключение, допълнителна информация за актуалните процедури и условията
на кандидатстване по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” се публикува
редовно
на
интернет
страницата
на
оперативната
програма:
http://www.ope.moew.government.bg.
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