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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 

І ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1. 1 Наименование на 

процедурата 

Разработване на Национална стратегия за околна 

среда и развитие на Единната информационна 

система за НАТУРА 2000 

2. 2 Приоритетна/и ос/и № и 

наименование 

Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското 

общество и бизнеса“ 

3. 3 Инвестиционен приоритет № 

и наименование 

11i - Инвестиции в институционален капацитет и в 

ефикасността на публичните администрации и 

публичните услуги на национално, регионално и 

местно равнище с цел осъществяването на реформи 

и постигането на по-добро регулиране и добро 

управление 

4. 4 Специфична/и цел/и № и 

наименование 

Специфична цел № 1 „Увеличаване на броя на 

администрациите, прилагащи механизми за 

организационно развитие и управление, 

ориентирано към резултатите“ 

 

Специфична цел № 2: Подобряване на 

специализираните знания и умения на служителите 

в администрацията и развитие на механизми за 

кариерно развитие 

5.  Демаркация и допълняемост 

Проектът по тази процедура ще допълни 

резултатите, постигнати по проект №  

BG05SFOP001-2.001-0007 с наименование 

„Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и План за действие“ на 

Министерство на околната среда и водите 

финансиран по ОП „Добро управление“.   

6.  Срок за изпълнение на 

проекта 

2019 – 2021 г.  

7.  Териториален обхват 
Република България 

8.  Вид на процедурата 

Процедура чрез директно предоставяне съгласно чл. 

25, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове 

9.  Бюджет до (в лева) 
3 100 000 

10.  Друго (добавя се при 

необходимост) 

По тази процедура не могат да бъдат финансирани 

проекти, които са били физически завършени или 

изцяло изпълнени преди бенефициентът да подаде 

http://www.opac.government.bg/
http://www.opac.government.bg/
http://www.opac.government.bg/
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1 Допустимите разходи ще бъдат детайлно разписани в Насоките за кандидатстване 

формуляра за кандидатстване. 

ІІ СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1. 1 Цели на операцията 

Разработване на Национална стратегия за околна 

среда и развитие на Единната информационна 

система за НАТУРА 2000 

2.  Допустими кандидати 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) 

3.  Допустими партньори 
Неприложимо  

4.  
Изисквания към 

кандидатите и партньорите 

(ако е приложимо) 

Наличие на административен, финансов и 

оперативен капацитет за изпълнение на проектите, в 

съответствие с чл. 125, параграф 3, буква „г“ на 

Регламент (ЕС) № 1303/2013   

5.  Целеви групи 

 Министерство на околната среда и водите и 

неговите регионални структури; 

 Служители в МОСВ и неговите регионални 

структури; 

6.  Примерни допустими 

дейности 

 Актуализация и развитие на Единната 

информационна система за мрежата Натура 

2000;  

 Разработване на Национална стратегия за 

околна среда (НСОС ) и План за действие към 

нея; 

7.  Категории допустими 

разходи1 

 Разходи за услуги; 

 Разходи за персонал; 

 Разходи за организиране, провеждане и/или 

участие в обучения и др. мероприятия; 

 Разходи за разработване/закупуване на 

софтуер; 

 Разходи за закупуване на хардуер; 

 Разходи за материали; 

 Непреки разходи (разходи за организация и 

управление и разходи за информация и 

комуникация) - единна ставка, изчислена в 

съответствие с Методология за определяне 

на размерите на единна ставка за 

финансиране на дейности за организация и 

управление и информация и комуникация на 

проекти/финансови планове по ОПДУ, 

одобрена от Ръководителя на УО на ОПДУ. 

8.  

Минимален размер на 

помощта (в лева) по 

отделните проекти/бюджетни 

линии 

 

Неприложимо 

9.  
Максимален размер на 

помощта (в лева) по 

отделните проекти/бюджетни 

 

До максималния размер на общия бюджет по 

процедурата. 
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2 Кандидатът може да включи в проектното си предложение и други индикатори по ОПДУ, в случай че 

са приложими към конкретното проектно предложение.  

линии 

10.  
Съфинансиране от страна на 

бенефициента (ако е 

приложимо) 

 

Неприложимо 

11.  Друго (добавя се при 

необходимост) 

 

Неприложимо 

ІІІ ИНДИКАТОРИ ПО ОПДУ, ОТНОСНИМИ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА2 

1.  За изпълнение 

О2-2 „Брой извършени функционални прегледи по 

сектори/политики“ 

О2-6 „Обучени служители от администрацията” 

2.  За резултат 

R2-1 „Брой подкрепени администрации, прилагащи 

механизми за организационно развитие и 

управление ориентирано към резултатите” 

R2-2 „Служители от администрацията, успешно 

преминали обучения с получаване на сертификат” 

R2-4 „Отправени препоръки от НПО и мрежи от 

НПО към процеса на формиране, осъществяване и 

мониторинг на политики“ 

ІV ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОЦЕДУРАТА 

В рамките на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по Приоритетна ос 2 

„Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и 

бизнеса“ има предвиден финансов ресурс по Измерение 6 „Допълнителна тема за ЕСФ“ за 

финансиране на интервенции по код 01 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна 

икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите“ в размер на 3 245 350 евро 

(6 347 352,80 лв.). До момента по този код по ОПДУ е финансиран проект с наименование 

„Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“, с 

бенефициент Министерство на околната среда и водите (МОСВ), чието изпълнение 

приключи в края на 2018 г. С настоящата процедура се допълват резултатите постигнати по 

този проект.  

Загубата на биологично разнообразие е глобален проблем в световен, европейски и 

национален мащаб. ЕС води активна политика за справяне с него. Изграждането на 

европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в страните от ЕС е пряко следствие от тази 

екологична политика. Основната цел на НАТУРА 2000 е да осигури условия за защита и 

оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа. Понастоящем 

изграждането на НАТУРА 2000 в България е в много напреднал стадий и програмен период 

2014-2020 г. е решаващ както за пълноценното функциониране на мрежата и нейното 

ефективно управление, така и за постигането на амбициозната цел на ЕС за 

биоразнообразието. Към момента в МОСВ функционира Единна информационна система за 

защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, която осигурява съхранение, 

поддържане, актуализиране, анализ на информация, свързана с НАТУРА 2000. Системата 
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осигурява вътрешните работни процеси, както и докладването към ЕК и публикуване на 

определена информация за обществено ползване чрез публичен уеб сайт. Системата се 

нуждае от актуализация и разширение основно за да отговори на нови нужди на 

потребителите, както и на новите изисквания на ЕК към докладването за защитените зони. 

Кадастралните данни в системата към момента се получават периодично от АГКК и се 

импортират в системата, което не позволява достъп до винаги най-актуални данни и 

последните промени в кадастъра, поради което настоящият проект предвижда надграждане 

на системата и интеграция с информационната система на АГКК, за да се осигури достъп до 

актуални данни както за нуждите на МОСВ и РИОСВ, така и за целите на предвидената нова 

публичната справка по имоти. Такава справка е изключително необходима, а към момента в 

системата е налична само във вътрешното приложение. Ето защо проектът предвижда 

надграждане и на публичната част от системата с такава функционалност, както и 

включването й в ново публично мобилно приложение. За момента публичната част на 

системата е само през браузър, което създава известни неудобства за ползване от смарт 

устройства, както и не позволява използването на вградените възможности за локализиране 

на самите устройства. Във връзка с очакванията на обществото към развитието на 

електронното управление от страна на МОСВ, осигуряването на прозрачност и обществен 

достъп до информация, вкл. чрез софтуерни интерфейси, по тази процедура се предвижда 

създаване на подсистема за отворени данни към информационната система за НАТУРА 2000, 

която да осигури директен достъп до актуални данни за защитените зони в машинно-четим 

формат и интеграция с националния портал за отворени данни, както и с националния портал 

за пространствени данни.  

Информационната система се нуждае и от технологична актуализация. Системата е 

реализирана върху базов ГИС софтуер ArcGIS, който е остаряла версия и не е в поддръжка, 

което крие рискове за работоспособност на ИС и не позволява отстраняване на проблеми, ако 

такива се идентифицират на ниво базов софтуер, поради което се налага актуализация на 

системата. В текущата функционалност на  информационната система също е необходимо да 

бъдат отразени настъпили промени в изискванията на Европейската комисия във връзка с 

докладването и съответно модулът за стандартни формуляри в системата следва да се 

надгради за да обхване допълнителните изисквания на ЕК. 

 

Съгласно чл. 75, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Министерството на 

околната среда и водите (МОСВ) разработва  Национална стратегия за околна среда  и я 

внася за одобряване МС, като одобрената стратегия се внася в Народното събрание за 

приемане (чл. 75, ал. 4 от ЗООС).  

В периода 2008-2009 г. е разработен проект на НСОС 2009-2018 г. и План за действие към 

нея, който е одобрен на заседание на МС от 30 април 2009 г. и внесен за приемане от 

Народното събрание. Документът обаче не е приет от Народното събрание, поради 

изтичането на мандата, в резултат на което Стратегията и Плана за действие не са влезли в 

сила. Към момента в България няма действаща  Национална стратегия за околната среда 

(НСОС).  Чрез разработването на НСОС по тази процедура се цели да се осигури цялостна, 

систематична и интегрирана визия за развитие и прилагане на политиките по околна среда, 

който да обхваща и дава общата стратегическа рамка за действие в областта на околната 

среда, с добавена стойност спрямо наличните секторни стратегически документи, 

адресиращи компонентите и факторите за въздействие на околната среда.   

Необходимостта от разработването на подобна стратегия произтича и от Препоръка 1.2 от 

Трети преглед на резултатите в областта на околната среда на България, проведен по линия 

на Икономическата комисия за Европа на ООН.  


