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ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG16M1OP002-3.031 – 

„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по Оперативна 

програма „Околна среда 2014 -2020“ . 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ обявява за 

кандидатстване процедурата „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в 

България – 2“.  

Целта на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия 

за екологичната мрежа Натура 2000 в България чрез планиране и провеждане на 

регионални информационни кампании. Очакван резултат по процедурата е подкрепа на 

видовете и местообитанията от мрежата Натура 2000 с цел постигане на по-добра 

степен на съхраненост, чрез повишаване на информираността на заинтересованите 

страни.  

По процедурата ще бъдат финансирани общо 10 регионални кампании – една 

информационна кампания в един регион (регионът се припокрива с административно- 

териториалната единица област по смисъла на Закона за административно-

териториалното устройство на Република България) на/за територия, която попада в 

защитена зона/защитени зони от мрежата Натура 2000. Това са областите: Варна; 

Велико Търново; Габрово; Кърджали; Кюстендил; Ловеч; Монтана; Пазарджик; 

Пловдив; Сливен и Смолян. 

Проекти могат да подават: 

1. 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; 

2. Юридически лица с нестопанска цел (сдружения/фондации); 

3. Общини; 

4. Научни институти 
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Допустими партньори - Партньорството по  процедура е допустимо, но не е 
задължително. Допустимите партньори са идентични с допустимите кандидати. 

Допустими дейности  

По процедурата ще бъдат финансирани общо 10 регионални кампании.  

Група 1: Основни дейности, необходими за постигане целите на проекта 

Една регионална информационна кампания може да включва няколко събития в едно 

или няколко различни населени места. Планираните дейности следва да отчитат 

спецификите на съответния регион и да са базирани на анализ на възможностите, 

които предоставя мрежата Натура 2000 за съответния регион. 

Допустими за финансиране са проектни предложения за организация и провеждане на 

информационни кампании по специфични теми, насочени към заинтересованите 

страни, вкл. атрактивни, иновативни форми на събития (фестове, паради, фестивали, 

природо-научни творчески конкурси, културни и арт практики и др.) с цел осигуряване 

на широка обществена подкрепа и затвърждаване на интереса към Натура 2000. 

Събитията следва да са насочени към стимулиране на гражданското участие в 

инициативи, утвърждаващи екологичната мрежа от една страна и от друга – към 

създаване на условия за осмислянето на ролята на Натура 2000 в развитието на 

местните общности: 

1) Организация и провеждане на събития за популяризиране на възможностите за 

развитие на местните общности, на база на възможностите, които мрежата 

Натура 2000 предлага; 

2) популяризиране на бизнес модели, на база на възможностите които мрежата 

Натура 2000 предлага, популяризиране на добри практики и опит от други 

региони/държави, приложими за съответния регион и др., включително, но не 

само: 

3) Конферентни услуги и наем на зали, транспортни услуги, партньорство с медии, 

Използване на социални медии, организация на посещение на обекти, дизайн, 

разработване и разпространение на информационни материали, организиране и 

провеждане на пътуващи семинари, организиране и провеждане на 

пресконференции, Изработване и публикуване на прессъобщения. 

 

Група 2: Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на 

проекта 

1) Подготовка на проектно предложение; 

2) Изготвяне на анализ на възможностите, които предоставя мрежата Натура 2000 

за съответния регион, който отчита спецификите на съответния регион; 

3) Изготвяне на други експертни анализи и проучвания, необходими за написване и 

планиране на проектното предложение; 

4) подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по реда на 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. 

за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването 
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на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на 

безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ПМС 160/2016 г.) (преди и след одобрение на проекта). 

 

Група 3: Организация и управление на проекта 

Група 4: Информация и комуникация на проекта 

Недопустими дейности: дейности за предоставяне единствено на обща информация за 

мрежата Натура 2000; финансирани или вече одобрени за финансиране дейности 

(например от План за действие за опазване на Червеногушата гъска (Branta ruficollis) в 

България, за периода 2018 – 2027 г., и други); дейности, свързани с попълване на 

формуляра за кандидатстване в ИСУН2020; дейности за одит на проекта;  всякакви 

дейности от търговски и/или друг характер, генериращи печалба за кандидата и/или 

партньорите; дейности, извършени в нарушение на правилата за държавни помощи; 

дейности, за изпълнението на които вече е било предоставено финансиране със 

средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на Европейския съюз, както и с други 

публични средства, различни от тези на бенефициента; експертни анализи и 

проучвания за целите на подготовка на проектното предложение, които предоставят 

вече налична информация от Националната информационна и комуникационна 

стратегия за мрежата Натура 2000; 

Допустими за финансиране по процедурата разходи следва да са групирани 

и съобразени със следните категории: 

 

І. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

1. Закупуване и/или наемане, доставка/монтаж на оборудване, съоръжения, техника 

инвентар, до изтичане на срока за изпълнение на съответната/ите дейност/и по 

АДБФП/ЗБФП; 

ІІ. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

2. Закупуване/осигуряване на софтуер и лицензи 

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 

3. Разходи за специализирани услуги 

IV. РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ 

4. Разходи за административни такси 

V. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 

5. Разходи за материали и консумативи 

VІ. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ 

6. Разходи за провеждане и участие в мероприятия 

VII. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ 

7. Разходи за организация и управление  

8. Разходи за информация и комуникация на проекта - Включват се разходи за 

изпълнение на дейности по информация и комуникация съгласно Приложение № 2 към 

Националната комуникационна стратегия „Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“) 

9. Непреки разходи в съответствие с изискванията на Методологията за опростени 

разходи, като разходите за организация и управление, информация и комуникация и 

подготовка на тръжна документация по ЗОП.) 
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Допустими са и разходи за закупуване и/или наемане, доставка и монтаж на 

оборудване, съоръжения, техника, стопански инвентар, пряко свързани с изпълнението 

на дейностите по проект. Наемането на машини, съоръжения, техника и оборудване е 

допустимо само до изтичане на срока за изпълнение на съответната/ите дейност/и по 

АДБФП/ЗБФП. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: е 714 000 

лв. (седемстотин и четиринадесет хиляди лева).  

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 

конкретен проект: По процедурата не е предвиден минимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ (БФП) за конкретен проект. Максималният размер на 

БФП за проект по процедурата е 71 400 лв, като исканата безвъзмездна финансова 

помощ за основните дейности по проекта не може да надвишава 60 000 лв. (шестдесет 

хиляди лева) с ДДС. 

Краен срок за подаване на проектните предложения -  15.11.2020 г. 

Максимален срок за изпълнение на дейностите – 30 месеца, преди декември 

2023 

Дейностите и бюджета на проекта ще бъдат изцяло съобразени с условията за 

кандидатстване по процедурата. Община Смолян е в процес на разработване на 

предложението с конкретни дейности. Фокусът на регионалната кампания за 

„Споделена визия за НАТУРА 2000“ ще е насочена към определени защитени видове 

по Директивата за местообитанията и техните хабитати.  

Когато кандидат е ОБЩИНА, при подаване на проектното предложение е 

необходимо да представи препис от Решение на Общинския съвет за: 

- подаване на проектно предложение по конкретната процедура 

- подаване на проектно предложение чрез ИСУН 2020. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1 т.12 и т. 8 и ал. 2, чл. 27, 

ал.4 и ал.5 от ЗМСМА предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следното : 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

. 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Община Смолян да  кандидатства по 

процедура BG16M1OP002-3.031 – „Споделена визия за екологичната мрежа 

Натура 2000 в България – 2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -

2020“. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката на проектната 

документация и електронното кандидатстване в системата ИСУН с проектното 

предложение в съответния срок.   

 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 


