ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

УВЕДОМЛЕНИЕ
За откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл.
26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове – насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на
проекти с наименование „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“
На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.
26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), уведомявам всички заинтересовани лица, че
Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ открива
производство по издаване на общ административен акт.
Целта на процедурата е определяне на възстановителни, поддържащи и други
природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период от 10 години.
Допустими кандидати: Структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и
нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в
областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и
природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти.
Общ размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни
предложения е до 3 912 000 лв. (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди лева). .
Максималният размер на БФП за проект по процедурата е 100 000 лв. за проект за план за
действие за растителен вид/растителни видове и 300 000 лв. за проект за план за животински
вид/видове.
МОТИВИ: Процедура за предоставяне на БФП чрез подбор на проекти
„Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ е включена в Индикативната
годишна работна програма за 2019 г. на ОПОС 2014-2020 г. Проектът на насоки за
кандидатстване по процедурата е подготвен в съответствие с чл. 26, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и е
съгласуван с министъра на финансите за съответствие с приложимите правила за държавните
помощи съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗУСЕСИФ. Проектът е изготвен от Главна дирекция
„Оперативна програма „Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите,
изпълняваща функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“, съгласно чл. 33, ал. 2 от Устройствения правилник на МОСВ.
Дейностите, които са допустими за финансиране по настоящата процедура, са в
изпълнение на мярка 20 „Разработване/актуализиране на планове за действие за приоритетни
видове“ от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

Очакван резултат по процедурата е подкрепа на видовете, предмет на опазване в
мрежата Натура 2000 с цел постигане на по-добра степен на съхраненост.
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Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване
на акт, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение второ от
ЗУСЕСИФ, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да
изпращат в срок до 17.00 ч. на 08 октомври 2019 г. (включително) на следната електронна
поща: programming@moew.government.bg.
Предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в
рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим
заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай че предпочитат
комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е
изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от
ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на
04 ноември 2019 г. (понеделник), от 10:00 часа, в зала „Партер“ на Министерството на
околната среда и водите на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.
Проектът на насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са
публикувани на интернет страницата, секция „Оперативна програма Околна среда“, от
Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове
www.eufunds.bg, на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК и чл. 26, ал. 4 от
ЗУСЕСИФ.
Настоящото уведомление да се оповести на горепосочената интернет страница, секция
„Оперативна програма Околна среда“, на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от
АПК.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация,
съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на
Министерството на околната среда и водите, на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ №
67, деловодство, от 9.00 ч. до 17.30 часа всеки работен ден.
Лице за контакти: Атанаска Колева, главен експерт в отдел ПП, ГД ОПОС, МОСВ
тел.: 02/940 6125.
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