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ОБОСНОВКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА “ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” ЗА КОНКРЕТЕН
БЕНЕФИЦИЕНТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”
Съгласно чл. 60 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е със статут на
държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, което не е
търговско дружество, не формира и не разпределя печалба. Основен предмет на
дейност на предприятието е реализация на екологични проекти и дейности в
изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната
среда.
Съгласно чл. 4 от Правилника за устройството и дейността на Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда, предприятието финансира
проекти и дейности, способстващи за осъществяване политиката на Министерство на
околната среда и водите в областта на опазване и възстановяване на околната среда.
ПУДООС финансира дейности в областта на управление на отпадъците, изграждане на
пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи и проекти в
областта на биоразнообразието като предоставя средства под формата безвъзмездни
помощи, безлихвени или нисколихвени заеми или субсидии за покриване на част или
пълния размер на дължими лихви по банкови кредити, отпуснати за реализация на
екологични проекти и обекти.
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г“ предоставя безвъзмездна
финансова помощ (БФП) по
 Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000
екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“
 Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране
на отпадъци;
 Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.
Отчитайки статута на предприятието и функциите му за подкрепа реализирането на
проекти чрез предоставяне на БФП в трите описани области за опазване на околната
среда, които се явяват приоритетни за ОПОС, предлагаме ПУДООС да бъде определен
за конкретен бенефициент за финансиране на дейности по приоритетни оси 1, 2 и
3 на ОПОС по следните причини.
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Предприятието е единственият определен в ЗООС субект, отговорен за
финансиране на екологични проекти. ПУДООС е с доказан капацитет за
предоставяне на финансови средства за екологични проекти, както и е с
натрупан опит при съфинансиране на проекти по ОПОС. Предоставянето на
помощта чрез ПУДООС ще доведе до синергия при финансирането на проектите
и ще допринесе за по-бързо и качествено постигане на целите на ОПОС.
Управлението на предприятието гарантира добро финансово управление,
приоритизация и междуинституционална подкрепа.



Органи на управление на предприятието са съставени от управителен съвет и
изпълнителен директор. Управителният съвет на предприятието се състои от
всички заинтересовани страни – структурите на изпълнителната власт отговорни
за политиката по околна среда, НСОРБ, бизнеса и неправителствения сектор,
който е особено активен в сектор „Околна среда”. Това гарантира изпълнението
на функциите, вменени на предприятието по закон.



В допълнение, организационната структура на предприятието и ангажираните
към настоящия момент 74 служители, съгласно одобрението на Управителния
съвет, гарантират наличието на капацитет за подкрепа на проекти в различни
области на опазване на околната среда.

В тази връзка, одобрението на ПУДООС като бенефициент по приоритетни оси 1, 2 и 3
е свързано с необходимост от допълнение на оперативна програма „Околна среда
2007 - 2013 г.”.
Допълненията засягат следните текстове в ОПОС (в документа на български език):


Стр. 56, т.1.7. Бенефициенти: Общински администрации, ВиК дружества,
басейнови дирекции - да се добави текстът „Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда“



Стр. 62, т.2.7. Бенефициенти: Общински администрации, регионални
асоциации/ сдружения на общини - да се добави текстът „Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда“



Стр. 67, т.3.7. Бенефициенти: Общински администрации, асоциации/сдружения
на общини, дирекции/отдели в рамките на Министерство на околната среда и
водите и Министерство на земеделието и храните, които отговарят за
управлението, съответно, на националните и природните паркове, както и други
структурни звена в рамките на тези две ведомства, които участват в/ отговарят за
управлението на местата от НАТУРА 2000 и на защитените територии,
администрации управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации - да
се добави текстът „Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда“.
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