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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

 

№ 79/26.06.2020 г. 

 

 

 

 

На основание чл. 9, ал. 5, чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, Заповед № РД-ОП-18/20.02.2020 г. на 

Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г., изм. със Заповед № РД-ОП-

23/05.03.2020 г., изм. със Заповед № РД-ОП-36/05.05.2020 г. и Заповед № РД-ОП-

11/04.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите и във връзка с одобрен оценителен 

доклад изх. № 95-00-2754/18.06.2020 г. от проведена процедура чрез подбор на проектни 

предложения, въведена в информационната система ИСУН 2020 с регистрационен номер № 

BG16M1OP002-3.020 и наименование „Изготвяне/актуализиране на планове за действие 

за видове“ 

 

 

   

Р Е Ш И Х: 

 

 

 

1. Да се предостави безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор № 

BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ на 

следните проектни предложения, съгласно: 
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„Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездна 

финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко предложение“: 

 

№ 
Кандидат/ 

партньор 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Регистрационен 

№ в ИСУН 2020 

Резултат 

на етап 

ТФО 

(точки) 

Мотиви за одобрение на проектно 

предложение, съобразно конкуренция за вид 

др. условия, 

съобразени при 

класиране в 

настоящия 

списък 

Одобрена 

сума на 

Безвъзмездна 

финансова 

помощ 

1. 

Сдружение 

„Партньори за 

регионално, 

обществено и 

гражданско 

развитие в 

Европейския съюз“ 

Разработване на 

План за действие за 

опазване на Северния 

гребенест тритон 

(Triturus cristatus 

Laurenti, 1768) в 

България за периода 

2019 – 2028 г. 

BG16M1OP002-

3.020-0012 
80 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че 

повече от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за 

един и същи вид преминат успешно оценка и 

бъдат класирани, за финансиране се предлага 

проектното предложение с най-голям брой 

точки или ако същите са с еднакъв брой точки, 

предимство се дава на това проектно 

предложение, получило по-висок брой точки на 

критерий 2 от техническа и финансова оценка.  

В случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за 

финансиране се предлага проектното 

предложение, което е подадено първо в срока на 

кандидатстване в ИСУН 2020.  

За вида Северен гребенест тритон (Trituris 

cristatus Laurenti, 1768) са подадени четири 

проектни предложения №№ BG16M1OP002-

3.020-0011; BG16M1OP002-3.020-0012; 

BG16M1OP002-3.020-0018 и BG16M1OP002-

3.020-0025 като с най-голям брой точки на етап 

ТФО е оценено проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0012 - 80 т. и следва да се 

финансира. Останалите проектни предложения 

са включени в списък на резервните по реда на 

тяхното класиране. 

 

- 296 331,60 лв. 
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2. 
Сдружение 

„ОПИМОС“ 

Разработване на 

План за действие за 

опазване на 

колониално 

гнездящи 

водолюбиви птици 

(чаплови и ибисови 

птици, огърличници, 

саблеклюни и 

рибарки): A. 

purpurea, A. ralloides, 

E. alba, E. garzetta, N. 

nycticorax, P. 

leucorodia, P. 

falcinellus, R. 

avosetta, G. pratincola, 

Ch. hybrida, Ch. niger, 

G. nilotica, S. hirundo, 

S. sandvicensis, S. 

albifrons, L. 

melanocephalus за 

периода 2019 – 

2028г. 

BG16M1OP002-

3.020-0010 
75 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че 

повече от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за 

един и същи вид преминат успешно оценка и 

бъдат класирани, за финансиране се предлага 

проектното предложение с най-голям брой 

точки или ако същите са с еднакъв брой точки, 

предимство се дава на това проектно 

предложение, получило по-висок брой точки на 

критерий 2 от техническа и финансова оценка. В 

случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за 

финансиране се предлага проектното 

предложение, което е подадено първо в срока на 

кандидатстване в ИСУН 2020.  

За Колониално гнездящи видове водолюбиви 

птици (чаплови и ибисови птици, огърличници, 

саблеклюни и рибарки) са подадени две 

проектни предложения №№ BG16M1OP002-

3.020-0010 и BG16M1OP002-3.020-0023 като с 

най-голям брой точки на етап ТФО е оценено 

проектно предложение № BG16M1OP002-

3.020-0010 - 75 т. и следва да се финансира. 

Проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-

0023, оценено с 65 т. на етап ТФО е включено в 

списък на резервните. 

 

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО – 25 т.; 

 

получено 

предимство 

пред проектни 

предложения № 

BG16M1OP002-

3.020-0016 и № 

BG16M1OP002-

3.020-0022 по 

срок на 

подаване в 

ИСУН 2020 

285 638,40 лв. 

3. 
Сдружение "Форум 

Природа" 

Разработване на план 

за действие за вида 

Карпатска тоция 

(Tozzia alpinа L. 

subsp. carpathica 

(Wol) Dostal) 

BG16M1OP002-

3.020-0016 
75 

няма конкуренция с друго проектно 

предложение за същия вид 

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО – 25 т.; 

получено 

предимство 

пред проектно 

99 727,20 лв. 
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предложение № 

BG16M1OP002-

3.020-0022 по 

срок на 

подаване в 

ИСУН 2020 

4. 
Фондация 

„ЧЕТИРИ ЛАПИ“ 

Актуализиране на 

план за действие за 

вида кафява мечка 

(Ursus arctos 

Linnaeus, 1758) 

BG16M1OP002-

3.020-0022 
75 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че 

повече от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за 

един и същи вид преминат успешно оценка и 

бъдат класирани, за финансиране се предлага 

проектното предложение с най-голям брой 

точки или ако същите са с еднакъв брой точки, 

предимство се дава на това проектно 

предложение, получило по-висок брой точки на 

критерий 2 от техническа и финансова оценка. В 

случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за 

финансиране се предлага проектното 

предложение, което е подадено първо в срока на 

кандидатстване в ИСУН 2020.  

За вида Кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 

1758) са подадени две проектни предложения 

№№ BG16M1OP002-3.020-0022 и 

BG16M1OP002-3.020-0027 като с най-голям 

брой точки на етап ТФО е оценено проектно 

предложение № BG16M1OP002-3.020-0022 - 75 

т. и следва да се финансира. Проектно 

предложение № BG16M1OP002-3.020-0027, 

оценено с 70 т. на етап ТФО е включено в списък 

на резервните. 

 

 

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО – 25 т. 

 

293 708,00 лв. 
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5. 

Национално ловно-

рибарско 

сдружение "Съюз 

на ловците и 

риболовците в 

България" 

Изготвяне на План за 

действие за вида 

Планински кеклик  

(Alectoris graeca 

graeca, Меisner,1804) 

BG16M1OP002-

3.020-0006 
70 

 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че 

повече от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за 

един и същи вид преминат успешно оценка и 

бъдат класирани, за финансиране се предлага 

проектното предложение с най-голям брой 

точки или ако същите са с еднакъв брой точки, 

предимство се дава на това проектно 

предложение, получило по-висок брой точки на 

критерий 2 от техническа и финансова оценка. В 

случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за 

финансиране се предлага проектното 

предложение, което е подадено първо в срока на 

кандидатстване в ИСУН 2020.  

За вида Планински кеклик (Alectoris graeca 

graeca, Meisner,1804) са подадени две проектни 

предложения №№ BG16M1OP002-3.020-0006 и 

BG16M1OP002-3.020-0009 като на етап ТФО с 

равен брой точки - 70 т. са оценени и двете 

проектни предложения.  

На критерий 2 от техническа и финансова оценка 

и двете проектни предложения са оценени с 

максималните 25 т. 

Съответно предимство се дава на подаденото 

първо в срока на кандидатстване в ИСУН 

2020, а именно на проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0006 и следва да се 

финансира. Проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0009 е включено в списък 

на резервните. 

 

 

получено 

предимство 

пред проектно 

предложение № 

BG16M1OP002-

3.020-0008 по 

срок на 

подаване в 

ИСУН 2020;  

 

получено 

предимство 

пред проектно 

предложение № 

BG16M1OP002-

3.020-0026 по 

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО – 25 т. 

300 000,00 лв. 
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6. 
Сдружение 

„ОПИМОС“ 

Разработване на 

План за действие за 

опазване на 

популациите на 

пещеролюбивите 

прилепи в България 

(Rhinolophus mehelyi, 

Rhinolophus 

hipposiderus, 

Rhinolophus 

ferrumequinum, 

Rhinolophus Euryale, 

Rhinolophus blasii, 

Myotis myotis, Myotis 

blythii, Myotis 

emarginatus, Myotis 

capaccinii и 

Miniopterus 

schreibersii) за 

периода 2019 – 

2028г. 

BG16M1OP002-

3.020-0008 
70 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че 

повече от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за 

един и същи вид преминат успешно оценка и 

бъдат класирани, за финансиране се предлага 

проектното предложение с най-голям брой 

точки или ако същите са с еднакъв брой точки, 

предимство се дава на това проектно 

предложение, получило по-висок брой точки на 

критерий 2 от техническа и финансова оценка. В 

случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за 

финансиране се предлага проектното 

предложение, което е подадено първо в срока на 

кандидатстване в ИСУН 2020.  

За видове Пещеролюбиви прилепи Подковонос 

на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Малък 

подковонос (Rhinolophus hipposiderus), Голям 

подковонос (Rhinolophus ferrumequinum); Южен 

подковонос (Rhinolophus Euryale), 

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus 

blasii), Голям нощник (Myotis myotis), Остроух 

нощник (Myotis blythii), Трицветен нощник 

(Myotis emarginatus), Дългопръст нощник (Myotis 

capaccinii) и Пещерен дългокрил (Miniopterus 

schreibersii) са подадени три проектни 

предложения №№ BG16M1OP002-3.020-0008; 

BG16M1OP002-3.020-0019 и BG16M1OP002-

3.020-0020 като на етап ТФО е оценено с равен 

брой точки на проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0020 - 70 т., а проектно 

предложение №  BG16M1OP002-3.020-0019 е 

оценено с 65 т. Настоящото проектно 

предложение № BG16M1OP002-3.020-0008 

получава предимство заради получената 

получено 

предимство 

пред проектно 

предложение № 

BG16M1OP002-

3.020-0026 по 

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО – 25 т. 

283 606,92 лв. 
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оценка на критерий 2 от ТФО – 25 т. и следва 

да се финансира. Останалите проектни 

предложения са включени в списък на 

резервните по реда на тяхното класиране. 

 

7. 

Сдружение 

"Асоциация наука 

за природата" 

Разработване на план 

за действие за 

опазване на 

популациите на 

Калописиев 

дланeкоренник 

(Dactylorhiza kalopisii 

E. Nelson) 

Месесточервен 

дланeкоренник 

(Dactylorhiza 

incarnata (L.) SOO) за 

периода 2019 – 

2028г. 

BG16M1OP002-

3.020-0026 
70 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че 

повече от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за 

един и същи вид преминат успешно оценка и 

бъдат класирани, за финансиране се предлага 

проектното предложение с най-голям брой 

точки или ако същите са с еднакъв брой точки, 

предимство се дава на това проектно 

предложение, получило по-висок брой точки на 

критерий 2 от техническа и финансова оценка. В 

случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за 

финансиране се предлага проектното 

предложение, което е подадено първо в срока на 

кандидатстване в ИСУН 2020.  

За видовете Калописиев дланeкоренник 

(Dactylorhiza kalopisii E. Nelson) и 

Месесточервен дланeкоренник (Dactylorhiza 

incarnata (L.) SOO) са подадени две проектни 

предложения №№ BG16M1OP002-3.020-0015 и 

BG16M1OP002-3.020-0026 като с най-голям 

брой точки на етап ТФО е оценено проектно 

предложение № BG16M1OP002-3.020-0026 – 70 

т. и следва да се финансира. Проектно 

предложение № BG16M1OP002-3.020-0015, 

оценено с 65 т. на етап ТФО е включено в списък 

на резервните. 

 

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО – 15 т. 

98 039,98 лв. 
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8. 

Сдружение 

"Асоциация наука 

за природата" 

Разработване на план 

за действие за 

опазване на 

популациите на 

Египетски лешояд 

(Neophron 

percnopterus 

Linnaeus, 1758) за 

периода 2019 – 

2028г. 

BG16M1OP002-

3.020-0024 
67,5 

няма конкуренция с друго проектно 

предложение за същия вид 
- 294 120,00 лв. 

9. 
Сдружение "Форум 

Природа" 

Разработване на план 

за действие за вида 

четирилистно 

разковниче (Marsilea 

quadrifolia (Linnaeus, 

1753) 

BG16M1OP002-

3.020-0014 
65 

няма конкуренция с друго проектно 

предложение за същия вид 

получено 

предимство 

пред проектно 

предложение № 

BG16M1OP002-

3.020-0017 по 

срок на 

подаване в 

ИСУН 2020;  

получено 

предимство 

пред проектно 

предложение № 

BG16M1OP002-

3.020-0021 по 

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО – 15 т. 

99 727,20 лв. 

10. 
Сдружение "Форум 

Природа" 

Разработване на план 

за действие за 

видовете Dicranum 

viricle (Sull. amp; 

Lesq.) Lindb. и 

Baxbaumia viridis 

(A.P. de Candolle) 

BG16M1OP002-

3.020-0017 
65 

няма конкуренция с друго проектно 

предложение за същия вид 

получено 

предимство 

пред проектно 

предложение № 

BG16M1OP002-

3.020-0021 по 

бр. точки, 

получени при 

99 727,20 лв. 
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оценка на 

критерий 2 от 

ТФО – 15 т. 

11. 

Сдружение 

"Асоциация наука 

за природата" 

Разработване на план 

за действие за 

опазване на 

популациите на 

Балканска дива коза 

(Rupicapra rupicapra 

balcanica Bolkay, 

1925) за периода 

2019 – 2028 г. 

BG16M1OP002-

3.020-0021 
65 

няма конкуренция с друго проектно 

предложение за същия вид 

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО – 10 т. 

294 120,00 лв. 

12. 

"ИНТЕРАКТИВНА 

БЪЛГАРИЯ" 

Фондация 

 

Разработване на план 

за действие за 

китоподобни 

бозайници - видовете 

черноморска афала 

(Tursiops truncatus 

ponticus), 

черноморска морска 

свиня (Phoceаna 

phocоena relicta) и 

черноморски 

обикновен делфин 

(Delphinus delphis 

ponticus) 

BG16M1OP002-

3.020-0005 
62,5 

няма конкуренция с друго проектно 

предложение за същия вид 
- 265 939,20 лв. 
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2. Одобрявам Списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но които не се предлагат за 

финансиране поради класиране с по-голям брой точки на друго проектно предложение за изготвяне/актуализиране на план за действие за един 

и същи вид, съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ от насоките за кандидатстване по процедурата, 

подредени по реда на тяхното класиране: 

№ 
Кандидат/ 

партньор 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Регистрационен 

№ в ИСУН 2020 

Резултат 

(точки) 
Мотиви 

др. условия, 

съобразени при 

класиране в 

настоящия 

списък 

Препоръчана 

сума на 

Безвъзмездна 

финансова 

помощ 

1. 

Сдружение 

„Българска 

асоциация за 

пещерен и 

еко туризъм“ 

 

Изготвяне на план за 

действие за вида 

Северен гребенест 

тритон (Trituris 

cristatus Laurenti 

1768) за периода 

2019 – 2028 г. 

 

BG16M1OP002-

3.020-0018 

 

75 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че повече 

от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за един 

и същи вид преминат успешно оценка и бъдат 

класирани, за финансиране се предлага проектното 

предложение с най-голям брой точки или ако 

същите са с еднакъв брой точки, предимство се дава 

на това проектно предложение, получило по-висок 

брой точки на критерий 2 от техническа и финансова 

оценка.  

В случай че тези проектни предложения имат еднакъв 

брой точки по критерий 2, за финансиране се 

предлага проектното предложение, което е подадено 

първо в срока на кандидатстване в ИСУН 2020.  

За вида Северен гребенест тритон (Trituris cristatus 

Laurenti, 1768) са подадени четири проектни 

предложения №№ BG16M1OP002-3.020-0011; 

BG16M1OP002-3.020-0012; BG16M1OP002-3.020-

0018 и BG16M1OP002-3.020-0025 като с най-голям 

брой точки на етап ТФО е оценено проектно 

предложение № BG16M1OP002-3.020-0012 - 80 т. и 

следва да се финансира. 

 

- 294 277,19 лв. 
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Съответно настоящото проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0018 не следва да се 

финансира и е включено в списъка на резервните 

проектни предложения като първо резервно на 

проектно предложение BG16M1OP002-3.020-0012 за 

вида Северен гребенест тритон. 

Проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-0025 

получи оценка на етап ТФО – 67,5 т. и съответно не 

следва да се финансира и е включено в списъка на 

резервните проектни предложения като второ 

резервно на проектно предложение BG16M1OP002-

3.020-0012 за вида Северен гребенест тритон. 

Проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-0011 

получи оценка на етап ТФО – 62.5 т. и съответно не 

следва да се финансира и е включено в списъка на 

резервните проектни предложения като трето 

резервно на проектно предложение BG16M1OP002-

3.020-0012 за вида Северен гребенест тритон. 

2. 
Сдружение 

„ОПИМОС“ 

Разработване на План 

за действие за 

опазване на 

Планински кеклик 

(Alectoris graeca 

graeca, Meisner, 1804) 

в България за 

периода 2019 – 2028 

г. 

BG16M1OP002-

3.020-0009 
70 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че повече 

от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за един 

и същи вид преминат успешно оценка и бъдат 

класирани, за финансиране се предлага проектното 

предложение с най-голям брой точки или ако 

същите са с еднакъв брой точки, предимство се дава 

на това проектно предложение, получило по-висок 

брой точки на критерий 2 от техническа и финансова 

оценка. В случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за финансиране се 

предлага проектното предложение, което е подадено 

първо в срока на кандидатстване в ИСУН 2020.  

За вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, 

Meisner,1804) са подадени две проектни предложения 

№№ BG16M1OP002-3.020-0006 и BG16M1OP002-

получено 

предимство пред 

проектни 

предложения № 

BG16M1OP002-

3.020-0020 и № 

BG16M1OP002-

3.020-0027 по бр. 

точки, получени 

при оценката по 

критерий 2 от 

етап ТФО – 25 т. 

 

287 280,00 лв. 
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3.020-0009 като с равен брой точки на етап ТФО – 

70 т. са оценени и двете проектни предложения.  

На критерий 2 от техническа и финансова оценка и 

двете проектни предложения са оценени с 

максималните 25 т. 

Съответно предимство се дава на подаденото първо 

в срока на кандидатстване в ИСУН 2020, а именно 

на проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-

0006 и същото следва да се финансира.  

Настоящото проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0009 не следва да се финансира 

и е включено в списъка на резервните проектни 

предложения като резервно на проектно 

предложение BG16M1OP002-3.020-0006 за вида 

Планински кеклик. 

 

3. 

Сдружение  

"Асоциация 

наука за 

природата" 

Разработване на план 

за действие за 

опазване на 

популациите на 

пещеролюбивите 

прилепи от сем. 

Подковоноси 

(Rhinolophus mehelyi, 

Rhinolophus 

hipposiderus, 

Rhinolophus 

ferrumequinum, 

Rhinolophus еuryale, 

Rhinolophus blasii) и 

сем. Нощници 

(Myotis myotis, 

Myotis blythii, Myotis 

emarginatus Myotis 

capaccinii, 

Miniopterus 

schreibersii) в 

BG16M1OP002-

3.020-0020 
70 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че повече 

от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за един 

и същи вид преминат успешно оценка и бъдат 

класирани, за финансиране се предлага проектното 

предложение с най-голям брой точки или ако 

същите са с еднакъв брой точки, предимство се дава 

на това проектно предложение, получило по-висок 

брой точки на критерий 2 от техническа и финансова 

оценка. В случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за финансиране се 

предлага проектното предложение, което е подадено 

първо в срока на кандидатстване в ИСУН 2020.  

За видове Пещеролюбиви прилепи Подковонос на 

Мехели (Rhinolophus mehelyi), Малък подковонос 

(Rhinolophus hipposiderus), Голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum); Южен подковонос 

(Rhinolophus Euryale), Средиземноморски 

подковонос (Rhinolophus blasii), Голям нощник 

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО – 15 т.;  

 

получено 

предимство пред 

проектно 

предложение № 

BG16M1OP002-

3.020-0027 по  

срок на подаване 

в ИСУН 2020 

 

 

294 120,00 лв. 
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България за периода 

2019 – 2028 г. 

(Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), 

Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Дългопръст 

нощник (Myotis capaccinii) и Пещерен дългокрил 

(Miniopterus schreibersii) са подадени три проектни 

предложения №№ BG16M1OP002-3.020-0008; 

BG16M1OP002-3.020-0019 и BG16M1OP002-3.020-

0020 като на етап ТФО е оценено с равен брой 

точки на проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0008 - 70 т., което обаче 

получава предимство заради получената оценка 

на критерий 2 от ТФО – 25 т. и именно то следва 

да се финансира. 

Съответно настоящото проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0020 не следва да се финансира 

и е включено в списъка на резервните проектни 

предложени като първо резервно на проектно 

предложение BG16M1OP002-3.020-0008 за видове 

Пещеролюбиви прилепи. 

Проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-0019 

получи оценка на етап ТФО – 65 т. и съответно не 

следва да се финансира и е включено в списъка на 

резервните проектни предложени като второ 

резервно на проектно предложение BG16M1OP002-

3.020-0008 за видове Пещеролюбиви прилепи. 

 

4. 

Сдружение  

"Асоциация 

наука за 

природата" 

 

Разработване на план 

за действие за 

опазване на 

популациите на 

Кафява мечка (Ursus 

arctos Linnaeus, 1758)  

за периода 2019 – 

2028 г. 

 

BG16M1OP002-

3.020-0027 
70 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че повече 

от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за един 

и същи вид преминат успешно оценка и бъдат 

класирани, за финансиране се предлага проектното 

предложение с най-голям брой точки или ако 

същите са с еднакъв брой точки, предимство се дава 

на това проектно предложение, получило по-висок 

брой точки на критерий 2 от техническа и финансова 

оценка. В случай че тези проектни предложения имат 

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО – 15 т. 

 

294 120,00 лв. 
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еднакъв брой точки по критерий 2, за финансиране се 

предлага проектното предложение, което е подадено 

първо в срока на кандидатстване в ИСУН 2020.  

За вида Кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758) са 

подадени две проектни предложения №№ 

BG16M1OP002-3.020-0022 и BG16M1OP002-3.020-

0027 като с най-голям брой точки на етап ТФО е 

оценено проектно предложение № BG16M1OP002-

3.020-0022 - 75 т. и същото следва да се финансира.  

Съответно настоящото проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0027 не следва да се финансира 

и е включено в списъка на резервните проектни 

предложения като резервно на проектно 

предложение BG16M1OP002-3.020-0022 за вида 

Кафява мечка. 

 

5.  

Сдружение  

"Асоциация 

наука за 

природата" 

 

Разработване на план 

за действие за 

опазване на 

популациите на 

Северен гребенест 

тритон (Trituris 

cristatus Laurenti, 

1768) за периода 

2019 – 2028 г. 

 

BG16M1OP002-

3.020-0025 
67,5 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че повече 

от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за един 

и същи вид преминат успешно оценка и бъдат 

класирани, за финансиране се предлага проектното 

предложение с най-голям брой точки или ако 

същите са с еднакъв брой точки, предимство се дава 

на това проектно предложение, получило по-висок 

брой точки на критерий 2 от техническа и финансова 

оценка. В случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за финансиране се 

предлага проектното предложение, което е подадено 

първо в срока на кандидатстване в ИСУН 2020.  

За вида Северен гребенест тритон (Trituris cristatus 

Laurenti, 1768) са подадени четири проектни 

предложения №№ BG16M1OP002-3.020-0011; 

BG16M1OP002-3.020-0012; BG16M1OP002-3.020-

0018 и BG16M1OP002-3.020-0025 като с най-голям 

брой точки на етап ТФО е оценено проектно 

- 294 120,00 лв. 
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предложение № BG16M1OP002-3.020-0012 - 80 т. и 

следва да се финансира. 

Съответно настоящото проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0025 не следва да се финансира 

и е включено в списъка на резервните проектни 

предложения като второ резервно на проектно 

предложение BG16M1OP002-3.020-0012 за вида 

Северен гребенест тритон. 

Проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-0018 

получи 75 т. на етап ТФО и съответно не следва да се 

финансира и е включено в списъка на резервните 

проектни предложения като първо резервно на 

проектно предложение BG16M1OP002-3.020-0012 за 

вида Северен гребенест тритон. 

Проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-0011 

получи оценка на етап ТФО – 62.5 т. и съответно не 

следва да се финансира и е включено в списъка на 

резервните проектни предложения като трето 

резервно на проектно предложение BG16M1OP002-

3.020-0012 за вида Северен гребенест тритон. 

 

6. 

Сдружение 

"Форум 

Природа" 

Разработване на план 

за действие за 

видовете 

Разработване на План 

за действие за 

видовете Калописиев 

дланeкоренник 

(Dactylorhiza kalopisii 

E. Nelson) и 

Месесточервен 

дланeкоренник 

(Dactylorhiza 

incarnata (L.) SOO) 

BG16M1OP002-

3.020-0015 
65 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че повече 

от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за един 

и същи вид преминат успешно оценка и бъдат 

класирани, за финансиране се предлага проектното 

предложение с най-голям брой точки или ако 

същите са с еднакъв брой точки, предимство се дава 

на това проектно предложение, получило по-висок 

брой точки на критерий 2 от техническа и финансова 

оценка. В случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за финансиране се 

предлага проектното предложение, което е подадено 

първо в срока на кандидатстване в ИСУН 2020.  

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО –  20 т.; 

получено 

предимство пред 

проектно 

предложение № 

BG16M1OP002-

3.020-0019 по 

срок на подаване 

в ИСУН 2020; 

 

получено 

предимство пред 

проектно 

99 727,20 лв. 
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За видовете Калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza 

kalopisii E. Nelson) и Месесточервен дланeкоренник 

(Dactylorhiza incarnata (L.) SOO) са подадени две 

проектни предложения №№ BG16M1OP002-3.020-

0015 и BG16M1OP002-3.020-0026 като с най-голям 

брой точки на етап ТФО е оценено проектно 

предложение № BG16M1OP002-3.020-0026 – 70 т. и 

същото следва да се финансира. 

Съответно настоящото проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0015 не следва да се финансира 

и е включено в списъка на резервните проектни 

предложения като резервно на проектно 

предложение BG16M1OP002-3.020-0026 за видовете 

Калописиев дланeкоренник и Месесточервен 

дланeкоренник. 

 

предложение № 

BG16M1OP002-

3.020-0023 по бр. 

точки, при 

оценка по 

критерий 2 на 

етап ТФО  

 

7. 

Сдружение 

„Българска 

асоциация за 

пещерен и 

еко туризъм“ 

Изготвяне на план за 

действие за  

Пещеролюбиви 

прилепи - 

Подковонос (п-с) на 

Мехели (R. mehelyi), 

м. подковонос (R. 

hipposiderus), г. п-с 

(R. ferrumequinum); 

Южен подковонос 

(R. Euryale), 

Средиземномор. п-с 

(R blasii), г. нощник 

(M. myotis), Остроух 

н-к (M. blythii), 

Трицветен н-к (M. 

emarginatus), 

Дългопр. нощник 

(M.s capaccinii) и 

Пещерен дългокрил 

(M. schreibersii) за 

BG16M1OP002-

3.020-0019 
65 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че повече 

от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за един 

и същи вид преминат успешно оценка и бъдат 

класирани, за финансиране се предлага проектното 

предложение с най-голям брой точки или ако 

същите са с еднакъв брой точки, предимство се дава 

на това проектно предложение, получило по-висок 

брой точки на критерий 2 от техническа и финансова 

оценка. В случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за финансиране се 

предлага проектното предложение, което е подадено 

първо в срока на кандидатстване в ИСУН 2020.  

За видове Пещеролюбиви прилепи Подковонос на 

Мехели (Rhinolophus mehelyi), Малък подковонос 

(Rhinolophus hipposiderus), Голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum); Южен подковонос 

(Rhinolophus Euryale), Средиземноморски 

подковонос (Rhinolophus blasii), Голям нощник 

получено 

предимство пред 

проектно 

предложение № 

BG16M1OP002-

3.020-0023 по бр. 

точки, при 

оценка по 

критерий 2 на 

етап ТФО –  20т. 

 

291 997,19 лв 
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периода 2019 - 2028 

г. 

(Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), 

Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Дългопръст 

нощник (Myotis capaccinii) и Пещерен дългокрил 

(Miniopterus schreibersii) са подадени три проектни 

предложения №№ BG16M1OP002-3.020-0008; 

BG16M1OP002-3.020-0019 и BG16M1OP002-3.020-

0020 като с най-голям брой точки на етап ТФО е 

оценено проектно предложение № BG16M1OP002-

3.020-0008 - 70 т. и същото следва да се финансира. 

Проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-0020 

получи оценка на етап ТФО – 70 т., равна на оценката 

на проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-

0008, но с оценка по критерий 2 на етап ТФО – 15 т., 

по-ниска от оценката на критерий 2 на етап ТФО на 

проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-0008 

– 25 т. и съответно не следва да се финансира и е 

включено в списъка на резервните проектни 

предложения като първо резервно на проектно 

предложение BG16M1OP002-3.020-0008 за видове 

Пещеролюбиви прилепи. 

Съответно настоящото проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0019 не следва да се финансира 

и е включено в списъка на резервните проектни 

предложения като второ резервно на проектно 

предложение BG16M1OP002-3.020-0008 за видове 

Пещеролюбиви прилепи. 

 

8. 

Сдружение  

"Асоциация 

наука за 

природата" 

План за действие за 

опазване на 

Колониално 

гнездящи 

водолюбиви птици - 

Ardea purpurea, 

Ardeola ralloides, 

Egretta alba, E. 

garzetta, Nycticorax 

nycticorax, Platalea 

leucorodia, Plegadis 

BG16M1OP002-

3.020-0023 
65 

 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че повече 

от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за един 

и същи вид преминат успешно оценка и бъдат 

класирани, за финансиране се предлага проектното 

предложение с най-голям брой точки или ако 

същите са с еднакъв брой точки, предимство се дава 

на това проектно предложение, получило по-висок 

бр. точки, 

получени при 

оценка на 

критерий 2 от 

ТФО –  10 т. 

294 120,00 лв. 
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falcinellus, 

Recurvirostra avoseta, 

Glareola pratincola 

Chlidonias hybrida, 

Ch. niger, 

Gelochelidon nilotica, 

Sterna hirundo, S. 

sandvicensis, Sternula 

albifrons, Larus 

melanocephalus за 

периода 2019 – 2028 

г. 

брой точки на критерий 2 от техническа и финансова 

оценка. В случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за финансиране се 

предлага проектното предложение, което е подадено 

първо в срока на кандидатстване в ИСУН 2020.  

За Колониално гнездящи видове водолюбиви птици 

(чаплови и ибисови птици, огърличници, саблеклюни 

и рибарки) за следните видове птици: Ръждива чапла 

(Ardea purpurea), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), 

Голяма бяла чапла (Egretta alba), Малка бяла чапла 

(Egretta garzetta), Нощна чапла (Nycticorax 

nycticorax), Бяла лопатарка (Platalea leucorodia), 

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Саблеклюн 

(Recurvirostra avoseta), Кафявокрил огърличник 

(Glareola pratincola), Белобуза рибарка (Chlidonias 

hybrida), Черна рибарка (Chlidonias niger), 

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), Речна 

рибарка (Sterna hirundo), Гривеста рибарка (Sterna 

sandvicensis), Белочела рибарка (Sternula albifrons), 

Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus) са 

подадени две проектни предложения №№ 

BG16M1OP002-3.020-0010 и BG16M1OP002-3.020-

0023 като с най-голям брой точки на етап ТФО е 

оценено проектно предложение № BG16M1OP002-

3.020-0010 - 75 т. и същото следва да се финансира. 

Съответно настоящото проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0023 не следва да се финансира 

и е включено в списъка на резервните проектни 

предложения като резервно на проектно 

предложение BG16M1OP002-3.020-0010 за 

Колониално гнездящи видове водолюбиви птици. 

 

9. 

Сдружение 

"Ловно-

рибарско 

дружество - 

Враца" 

 

Изготвяне на План за 

действие за Северен 

гребенест тритон 

(Triturus cristatus, 

Laurenti, 1768) 

 

BG16M1OP002-

3.020-0011 
62,5 

Съгласно т. 22. „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от насоките за 

кандидатстване по процедурата „В случай че повече 

от едно проектно предложение за 

изготвяне/актуализиране на план за действие за един 

и същи вид преминат успешно оценка и бъдат 

- 80 797,00 лв. 
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класирани, за финансиране се предлага проектното 

предложение с най-голям брой точки или ако 

същите са с еднакъв брой точки, предимство се дава 

на това проектно предложение, получило по-висок 

брой точки на критерий 2 от техническа и финансова 

оценка. В случай че тези проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критерий 2, за финансиране се 

предлага проектното предложение, което е подадено 

първо в срока на кандидатстване в ИСУН 2020.  

За вида Северен гребенест тритон (Trituris cristatus 

Laurenti, 1768) са подадени четири проектни 

предложения №№ BG16M1OP002-3.020-0011; 

BG16M1OP002-3.020-0012; BG16M1OP002-3.020-

0018 и BG16M1OP002-3.020-0025 като с най-голям 

брой точки на етап ТФО е оценено проектно 

предложение № BG16M1OP002-3.020-0012 - 80 т. и 

следва да се финансира. 

Проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-0018 

получи 75 т. на етап ТФО и съответно не следва да се 

финансира и е включено в списъка на резервните 

проектни предложения като първо резервно на 

проектно предложение BG16M1OP002-3.020-0012 за 

вида Северен гребенест тритон. 

Проектно предложение № BG16M1OP002-3.020-0025 

получи 67,5 т. на етап ТФО и съответно не следва да 

се финансира и е включено в списъка на резервните 

проектни предложения като второ резервно на 

проектно предложение BG16M1OP002-3.020-0012 за 

вида Северен гребенест тритон. 

Съответно настоящото проектно предложение № 

BG16M1OP002-3.020-0011 не следва да се финансира 

и е включено в списъка на резервните проектни 

предложения като трето резервно на проектно 

предложение BG16M1OP002-3.020-0012 за вида 

Северен гребенест тритон. 
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3. Да се сключат административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за проектните предложения, посочени в т. 1 от настоящото решение след изпълнение 

на изискванията на чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и представяне от страна на кандидатите на 

доказателства (документи и информация), че отговарят на изискванията за бенефициент, 

включително на условията, посочени в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, ако същите 

не са приложени към формуляра за кандидатстване. 

 

4. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за всяко проектно 

предложение е в размер, съгласно списъка по т. 1 от настоящото решение.  

 

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата в рамките на 

първи краен срок за подаване е 2 710 685,70 лв. (два милиона седемстотин и десет хиляди 

шестстотин осемдесет и пет лева и седемдесет стотинки). 

5. Настоящото решение да се публикува в информационната система ИСУН 2020, на 

Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България 

и на интернет страницата на оперативната програма. 

 

6. Настоящото решение да се доведе до знанието на кандидатите, посочени в т. 1 и т. 2 в 

тридневен срок от издаването му. 

 

Контрола по изпълнението на решението възлагам на заместник-главния директор на Главна 

дирекция ,,Оперативна програма ,,Околна среда“. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от съобщаването му по реда 

на чл. 145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс пред съответния 

административен съд съгласно чл. 133 от АПК.  

 

 

 

 

……………………………………………. 

ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014-2020 г. 
(съгласно Заповед № РД-ОП-11/04.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите) 
 

 


