
Споразуменпе за изпълнение на програма
,,Опазване на околната среда и климатични промени"

ll

Министерство на околната среда и водите на Република БъJIгария - програмен оператор по
програма ,,Околна среда и кJIиматични промени" с адрес: гр. София 1000, бул. ,,Мария
Луиза" Л! 22, представлявано от дирекгора на дирекция ,,Координация по въпросите на ЕС
и межд}цародно сътудничество", в качеството му на Ръководител на Програмния
оператор, от др}та стана

Член 1 - Прелмет на споразумението

1.1 настоящото споразумение се скJIючва на основание на Програмно спораз),мение
между Комитета на Финансовия механизъм и Националното координационно звено
за финансирането на програма ,,Опазване на околната среда и климатични
промени", като има за цел да определи условията и правилата за изпьлнение на
програмата, както и правата и задълженията на страните.

С настоящото споразуi{еIlие НКЗ възлага изпъJIнението на програма ,,Опазване на
околната среда и кJIиматични промени", а Програмният оператор се задължава да
изпьлни програмата при спазване на условията на програмното споразу}lение и
пр9дставляващите неразделна част от него приложения.

Член 2 - Норматпвrtа рамка за предостдвяне на безвъзмездната финансова помощ

2.|. Следните доку!ленти установяват вормативната рамка за предоставяне на
безвъзмездната финансова помощ по настоящето спорaвумение:

2.1.1. Протокол 38 В към Споразумението между Европейския съюз, Исландия,
Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия отяосно Финансовия мехаЕизъм на
ЕИП2014-202l:'

2.1.2. Регламентът относно изпъJ]нението на Финансовия механизъм на ЕИП 20|4-202|,
приет от Комитета на Финансовия механизъм съгласно чл. l0. 5 от Протокол З8В
към Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн
и Кралство Норвегия относно Финансовия механизъм на ЕИП 2014-202l г.,
наричан по-долу Регламента;

1.2

Във връзка с Програмно споразумение между Комитета на Финансовпя механизъм и
Нацпоналното координдционно звено за финансирането па програма ,rОпазване на

околндта среда и климатtlчпи променн", подппсано на 10.04.2018 г.

дr"",4.Q,Ql.,2!/#. в гр. собия, межлу:
.Щирекгора на дирекция ,,I{ентрално координационно звено" в администрацията на
Министерския съвет, в качеството му на ръководител на Национапното координационно
звено (НКЗ) по Финансовия механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП) 2014-2021, с адрес: гр.
София 1594, бул. ,,Александър Донду(ов" ]Ф 1, от една страна,

се сключи настоящото спораз}мение за изпълнение на програма:
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2.3.
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4.1,2.

4.2.

Член 3 - Размер па безвъзмездната финансова помощ

З.l. .Щопустимите разходи по програмата, л{аксималният размер на безвъзмездната
финансова помощ от Финансовия механизъм на ЕИП и процентното съотношение
на безвъзмездна финансова помощ, както и разпределението на разходите по
бюджетни линии са посочени в Анекс I към Програмното споразумение.

з.2

3.3

Програмният оператор има право на авансово плащане съгласно Анекс I.

Разходите за управление на програмата, извършени от програмния оператор, Ее
могат да надвишават c)i\.laTa, посочена в Анекс I към Програ"мното споразумение.

tlлен 4 - !опустимост на разходите

Меморандулrът за разбирателство относно изrьлнението на Финансовия механизъм
на ЕИП 20|4-2021 г. между Република България и Исландия, Княжество
Лихтенщайн и Кралство Норвегия 2014-2021 г., наричан по_долу Меморанду!rа;

Програмното споразумение между Комитета на Финансовия механизъм и
Националното координационно звено на Република Бьтгария за финансиране на
програма ,,Опазване на околната среда и кJIиматични промени" и приложенията
към него;

.Щруги правила и указания, приети от Комитета на Финансовия механизъм, в
съответствие с Регламента;

Системите за управление и кон,Фол на изпъJIнението на Финансовия механизъм на
Европейското икономиtIеско пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-
202l г. на национално ниво.

С подписване на настоящото спорaвуIйение Програмният оператор декJIарира, че е

запознат със съдържанието на посоченIтте по-горе доку}ленти и приема
произтичащите от т-D( условия за изпълнение на програмата. Всяко действие или
бездействие на страна по това спорzву}rение, което е несъвместимо с нормативната
рамка, се счита за нарушение на споразр{ението за изпълнение.

При наличие на несъответствие между настоящото спораз},}!ение за изпълнение на
програмата и Регламента или програмното споразу}rение с предимство се прилагат
съответно Регламента и програмното споразрrение.

)

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за пок.риване на разходи по
програлtата, които отговарят на правилата за допустимост, посочени в чл. 8.1 от
Регламента, както следва:

Разходи за }правлеяие на програмата, направени от програмЕия оператор в
съответствие с чл. 8.10 от Регламентаi

плащания по проекти в рамките на програмата в съответствие с Регламента,
програмното споразрrение и договорите по конкретните проекти.

,Щопустими разходи по проектите са ра:}ходи, които са извършени действително от
бенефичиента или проектните партньори, съответстват на критериите съгласно чл.
8.2 от Регламента и попадат в категориите и покриват условшIта за директни
допустими разходи съгласно чл. 8.3 от Регламента, за стандартни размери на
единични разходи сьгласно чл. 8.4 от Регламента или за непреки разходи по чл. 8.5
от Регламента.



4.J Разходите, извършени от Програмния оператор, бенефициентите и проектните
партньори се доказват с издадени фактури или други раlходооправдателни
докуItlенти с еквивалентна доказателствена сила съгласно чл. 8.12 от Регламента.

Период на допустимост на разходите:

Периодът Еа допустимост на разходите по програмата е посочен в Анекс l на
програмното спораз).мение, като крайният срок на допустимост на разходите по
програмата е до 31.12.2024 г.

Началната дата на догryстимост на рд}ходите по проектите се определя в договора
за изпьлнение на съответния проекI в сьответствие с чл. 8.13 от Регламента.
Началната дата на допустимост на разходите по предварително дефинираните
проекти е не по-рано от датата, на която Националното координационно звено
уведоми Комитета на Финансовия механизъм за позитивната оценка на
предварително дефинираните проекти от програмния оператор или за извършена
външна оценка в съответствие с чл. 6.5.з от Регламента. Срокът за това
}ъедомление следва да бъде не по-дълъг от 7 дни от датата на пол)лаване на
известие в НКЗ от ПО за приключилата оценка.

Крайната дата на допустимост на разходите по проектите се определя от
Програмния оператор в решението за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, като същата ,грябва да бъде до една година от планираното завършване на
проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г.

Разходите се признават за извършени, ако са факт}рирани, изплатени и
съответните стоки/услутйстроителство са доставенr-r/извършени в рамките на
периода на допустимост. По изключение, разходи, които са фактlрирани през
последния месец на доIryстимост на разходите по проекта, се считат за извършени в

рамките на периода за допустимост, ако е извършено плащане в рамките на 30-
дневен срок, считано от датата, на която изтича срокът на допустимост на
разходите.

В слуrай, че са извършени рrвходи в нар},шение на чл. l l от настоящото
споразр{ение относно промяна на програмата, те се считат за недопустими.

Член 5 - Задь"T дiенпя на страните

4.4.

4.4.1

4.4.2

4,4.з.

4.1.4

4.5.

5. 1.

5.1.1 .

5.1.2.

5,l .3.

Задължения на Програмния оператор:

.Ща спазва разпоредбите на Регламента и по-специално чл. 3.3 и чл. 5.6, }реждащи
задъJIженията на програмния оператор, разпоредбите на програмното споразу!lение
и на приложенията кьм негоl споразулIението за изIьлнение на програмата, както и
съответнит9 изискваниJI на действащото национаJIно законодателство, както и
законодателството на ЕС;

.Ща осигури изпълнението на програмата в съответствие с нейната цел, резултати,
продукти, индикатори и заложени целеви стойности, както и всички условия,
посочени в настоящото споразр{ение за изпълнение на програмата и в програмното
споразуN{ение;

Да уведомява НКЗ относно всички обстоятелства, които биха имали ефект върху
изпълнението на програмното спораз}ъ{ение;

J



5.1.4.

5.1.5.

5. 1.6.

5.|.7 ,

5. 1.8.

5. 1.9.

.Ща осигlри високо ниво на прозрачност и отчетност, както и спiвване на
принципите на добро управление, зачитане на основните човешки права, устойчиво
развипrе и нулева толерантност към кор)пционни практики;

.Ща представи на НКЗ и на Сертифициращия орган детайлно описание на системите
си за }правJIе}tие и коЕгрол в шестмесечен срок от одобрението на програмата от
Комитета на Финансовия механизъм. .I[етайлното описание вкJIючва задължително
следната основна информачия: оргalнизационна стуктура и функции на
Програмния оператор, вкJI. делегиране на функции, процед}ри за подбор и оценка
на проектни предложения, BKJI. процедура за подбор и оценка на проекти по мal,лка

грантова схема и за оценка на предварително дефинирани проекти, допустимост ца

разходите, сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна фияансова
помощ с бенефициентrге и изменения на договорите, процед}ри по предварителен
и/или последващ контрол на избора на изпълнители, верифиuикация, плащания,
вкJI. прогнози и лимити, система за предотвратяване, докладване и коригиране на
нередности, създаване яа одитна пътека за всички дейности, финансирани по
програмата, счетоводна отчетност, докJIадване, вкJI. предоставяне на информация
от ПО към НКЗ, Сертифичиращия орган и Одитния орган и докJIадване от
бенефициентите към ПО, мониторинг на ниво програма, процедура по промяна на
програмата, информация и пфли.rност, съхранение и архивиране на
документацията, използване па информацlлонна система (ИСУН 2020) за целите на
кандидатстване, оценка и отчитане на разходите по проекгите и процедура за
промяна на СУК;

При извършване на промени в СУК Програмния оператор следва да информира
НКЗ и Сертифициращия орган в 14-дневен срок;

.Ща проведе процед}?и по полбор на проектни предложения в съответствие с Раздел
7 от Регламеrrта rt Анекс lI - С)перативни правила на Програмното спораз),пrение.
както и всички поети ангажименти и договорености, постигнати с Комитета на
Финансовия механизъм в процеса на подготовката на програмното споразулrение, в
съответствие с разпоредблtте на чл. i.4 от Програмното споразрление. По
отIIошение на въпроси, които не са изрично уредени в горепосочените док}шенти, в
сила е пр}Iложимото национално законодателство. Подаването на проектни
предложения и оценителният процес се извършват в Информационната система за

}тIравление и наблюдение на средствата от Европейските сцукт}рни и
инвестиционни фондове (ИСУН 2020). дко не е налице пълна техническа
възможност на съответните модули на ИСУН 2020, подаването на проектнlтге
предложенIля и тяхната оценка се извършва на хартиен носител. ,Щопустимите
кандидап{ и партньори са посочени в чл. 7 .2 от Регламента, като ограничения могат
да бъдат въведени само в сл)лаите, когато това е посочено изрично в Анекс II
Оперативни правила;

.Ща проведе оценка на предварително дефинираните проекти, посочени в Анекс II-
Оперативни правила, в съответствие с чл. 6.5 от Регламента и Програмното
споразу]!rение, като в сл5лrай, че в Днекс I се изисква външна оценка същата следва
да бъде извършена от външна организацияJ която е независима и несвързана с

Програмния оператор. Програмният оператор следва да информира Националното
координационно звено за взетlлте решения;

!а сьздаде организационна сlрус}ра, която гарантира независимост и
фрклионмно разделение на структ}рите, отговорни за верификацията на
плащанията от друl-ите структури, отговорни за изпълнение на програмата. В
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слу{аите, в които структ}ра в рамките на администрацията на ПО изпълнява и
предварително дефиlrирани проекти по програI\.rата, ПО следва да осиг}ри
функционално разделение на ф}нкциите на отдела, отговарящ за верификацията от
др}тите отдели, отговорни за изпъляението на предварително дефинираните
проекти с цел избяване на конфликт на интереси. В слуlай, че в Анекс l е
вкJIючено условие за външна верификация) Програмнияг оператор следва да
скJIючи договор с външен и независим верификатор и да редоми НКЗ;

5.1.10.При оценката на проектните предложения и изпълнението на програмата
Програмният оператор следва да предприеме всички необходими мерки за
предотвратяване на конфликт на ш{тереси съгласно чл. 7.5 от Регламента. При
установяване на ситуация, която води до конфликт на интереси, Програмнияг
оператор следва да уведоми незабавно Националното координационно звено;

5.1.11.За всеки одобрен проект да скJIючи договор със съответния бенефициент.
Съдържанието на договора следва да съответства на чл. 7.6 от Регламента, като

fрежда правилата и условиJIта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
както и правата и задължениJIта на страните. Форматьт на договор се изготвя от
Националното координационно звено в съответствие с изискванията на Регламента.
Сключените договори следва да гарантират устойчивост на резултатите от
проектите;

5.1.12.Да осъществява предварителен контрол и/или последващ контол върху
обществените поръчки по отношение на одобрените проектни предложения;

5.t,13.Да предоставя годишен доклад и лру,а информациJI, свързана с изпълнението на
програмата при поискване от НКЗ, Сертифициращия орган, Одитния орган, Офиса
на ФМ или страните-донори. Програмният оператор следва да гарантира, че

информацияга, предоставена на НКЗ или на други заинтер€совани страни, е

изчерпателна и вярна;

5.1.14.Да осъществява редовен мониторинг на проектите, одобрени за изпълнение в

рамките на програмата, с цел удостоверяване на степента на постигане на
заложените индикатори и на приноса им към постигане на целите на програмата;

5.1.15. Да осигури верифициране на извършените разходи по програмата, като извършва
плащания към крайните бенефициенти в срока, посочен в Анекс 2 към програмното
спораз}мение. При отчитането на разходите на проектно ниво следва да се използва
ИСУН 2020;

5.1.16.да информира Нкз за обстоятелствата, които застрашават или може да застрашат

успешното изпълнение на програмата;

5.1.17. Да предприема необходимите мерки и да въведе надеждни контролни механизми за

предотвратяване, установяване, докладване на нередности и коригиране на

въздействието на нередностите при изпълнението на програмата и при изпълнение

на конкретните проекти от страна на бенефициентите, вкJI. мерки за финансови
корекции и възстановяване на неправомерно изразходвани средства, съгласно
Раздел 12 от Рег.ламента;

5.1.18.Ща поддържа адекватна счетоводна отчетност по отношение на програмата, като

гарантира, че бенефициентите поддържат отделно счетоводна система по

отношение на всички рiвходи, свързани с изпълнението на проектите в

съответствие с национalлните счетоводни правила;
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5.1.19

5.1.20

5.1.2|

..Ща изпълнява и допъJIнителни ).казаниJI на Сертифициращия орган, свързани с
финансовото управление и контол на програмата;

. Програмяият оператор е длъжен да спазва действащите рiвпоредби за държавните
помощи на българското и европейско законодателство, а именно - Закона за
държавните по[tощи, Правилник за прилагане на Закона за държавните помоllш,
членове 106 - 108 от ,Щоговора за ф}цкциониране на ЕС и вторичното
законодателство (acquis) на ЕС в областта на държавните помощи, като съгласува
предоставянето на БФП с Министерството на финансите. Програмният оператор
изпълцява функциите на админис]ратор на помощ по смисъла на Закона за
държавните помощи. Програмният оператор следва да поддържа писмено описание
на всички извършени оценки относно съответствие с държавните помощи, в
частност решенията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за
определяне на размера на безвъзмездната финансова помощJ като документите се

представят на Комитета на Финансовия механизъм и на НКЗ при поискване;

в Слl^rай на решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно
предоставена държавна помощ, възстановяването се извършва по реда на
правилника за прилагане на Закона за държавните помощи. Решението на Ек
подлежи на принудително изпълнение по реда на !анъчно-осиг}т)ителния
процесуален кодекс (!О ПК;.

Задължения на НКЗ:

!а информира своевременно Програмният оператор за възникнаJIи промени в
изискванията на Офиса на Фм/страните-донори по отцошение на отделните
аспекти п/цли етапи от изпълнението на ФМ на ЕИП и програмата;

.ща оказва съдействие на Програмния оператор при необходимост от консултиране с
Офиса на ФМ по възникнми специфични въпроси, свързани с изпълнението на
програмата;

,ща подготвя и представя методически указания и методологическо ръководство
относно изпълнението на програмата;

flа извършва мониторинг на програмно ниво, който има за цел да верифицира
постигнатия напредък по програмата по отношение на определените цели и
резултати въз основа на одобрени ге индикатори:

!а. поддържа актуална инфорлrацията за програмата, публикуъана на ЕдинниlI
информационен портал за финансовите механизми;

.ща оказва съдействие при необходимост относно кандидатстването с проектни
предложения, оценяването и отчитането в ИСУН 2020.

б - Партпьорство на ниво програма и на ниво проект

настоящата програма се изпълнява в сътрудничество с Норвежката агенция по
околна среда с цел да бъде насърчен обмена на опит и добри практики.
програмният оператор следва да създаде Комитет за сътрудничество, състоящ се от
представители на програмния оператор и на партньорите от страните-донори и
междуrародниТе партниращИ организации. Като наблюдаТели следва да бъдат
поканени Комитета на Финансовия механизъм, Норвежкото посолство в Руlrлъния,
националното координационно звено и партньорите от страните-донори, в
случаите, в които са потвърдили, че ще участват като наблюдатели.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.з.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Член

6.1.

6.2.
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6.3.

6,4.

6.5.

7.3.

7.4

Член 7 - Фонд за двустранни отношения

].1. В съответствие с Меморандlма за разбирателство по НФМ 2014 - 202I г.
Националното координационно звено предоставя на програмния оператор средства
в размер на l00 000 евро за подкрепа на създаване на двустранни партньорства, и
насърчаване на двустранни инициативи. Програмният оператор може да изпрати
обосновано искане до ръководителя на НКЗ за предоставяне на допълнителна ср{а
от Фонда за двустранни отношения след изразходване на предвидените в
Меморандума за разбирателство средства за програмата.

7.2. Програмният оператор има право на извънредно авансово плащане в размер до 50
000 евро в съответствие с разпоредбите на чл. 4.6-4 от Регламента за изпълнение на

дейности, свързани с двустранно сътрудничество на етапа на подготовка на
програмното спорiв)aмение, след представяне на искане (по образец) със съответна
обосновка.

Комитетът за сътрудничество предоставя съвети относно подготовката и
изпълнението на програмата съгласно чл. 4.4 от Регламента.

Програмният оператор следва да насърчава и подкрепя създаването на
партньорства с представители на страните-донори, като в процеса на оценка на
проектите е необходимо да бъде представен проект на партньорско споразумение
или писмо за намерения. Програмният оператор следва да гарантира! че

партньорското спораз}ъ{ение е в съответствие с разпоредбите на чл. 7.7 от
Регламента. Споразумението трябва да бъде на английски език.

Разходите, извършени от партньор по проеюq са обект на същите правила и
ограничения, които важат и за разходите, извършени от бенефициента по проекта.

Програмният оператор изготвя и представя на НКЗ междинни финансови отчети на
английски език на шестмесечен период, в следните срокове:

до 30 януари за рaвходи, извършени по двустранния фонд в периода 1 юли - 3l
декември на предишната кмендарна година и

до 30 юли за рiвходи, извършени по двустранния фонд в периода 1 януари - 30 юни
на тек)лцата година.

Междинните отчети и финалният отчет трябва да съдържат техническа и финансова
част, като във финансовата част се включват разходите, извършени от ПО през
отчетния период съгласно т. 7.3. В техническата част се вкJIючва описание на

дейностите/инициативите, които са изпълнени от доIryстимите бенефициенти и са
свързани с докJIадваните разходи.

НКЗ верифицира разходите на ПО, извършени в качеството му на бенефициент по

двустранния фонд на програмно ниво. Разходите, извършени от др}ти допустими
бенефициенти по двустранния фонд, се верифицират от ПО или от външен
вефикатор, с който ПО е скJIючил договор.

].5.

Член 8 Докладване на ниво програма

8.1. Мехдинни финансови отчети

8.1.1. ПрограмниJlт оператор изготвя и представя на Сертифичиращия орган (СО)
междинни финансови отчети на английски език, в следните срокове:

1



. на или преди 25 февруари за междинни финансови отчети, които подлежат ца
изпращане към Комитета на ФинансовиrI механизъм на или преди 15 март;

. на или преди 25 авryст за междинни финансови отчети, които подr,Iежат на
изпращане кьм Комитета на Финансовия механизъм на или преди 15 септември.

8.1.2. В до&'rадите се вкJIючват разходи, извършени през съответниJI отчетен период и
разходи, планирани за следващия отчетен период.

8.1.З. Ако неспазвalнето на горепосочените срокове се дължи на забавяне от страна на
Програмния оператор, което от своя страна би довело до забавяне на
предоставянето на прогнозирания финаlсов рес}рс от страЕа на ОФМ, то ПО се
задължава да осигцlи необходиlrмя финансов ресурс за срока на забавянето.

8.1.4. В слуrай, че в рамките на процеса по сертификация на разходите СО не придобие
необходимата }ъереност, за да сертифицира към ОФМ разходи, верифицирани и
вкJIючени от програмния оператор в междинен финансов доклад, СО има право да
върне докJIада или да изиска неговата корекция! като посочи обосновка за взетото

решение.

8.1.5. В слу.rай, че СО установи съществени и/или системни пропуски в системата за

1тlравление и контрол на програмата, СО има право да преk?ати отпуснати на
програмния оператор лимити за рzrзплащане.

8.2. Годишен доклад

Програмният оператор изготвя и представя на Националното координационно звено
годишен докJIад за изпълнение на програмата съгласно чл. 6.11 от Регламента в срок до 15
януари на всяка календарна година. НКЗ трябва да предостави коментари и предложения
по докJ]ада в срок до l0 работни дни. Програмният оператор следва да представи
ревизиран вариант на докJIада на I{КЗ и на Комитета на Финансовия механизъм в срок до
15 февруари на съответната календарна година.

8.3. Финапен доклад по програмата

8.3.1. Програмният оператор трябва да представи на НКЗ работен вариант на Финален
доклад за коментари в срок от два месеца след прикJIючване на последния проект
по програмата, но не по-късно от 28 февруари 2025 г. НКЗ трябва да даде своите
коментари по докJIада в срок от 10 работни дни.

8.3.2. Ревизиран вариант на Фиlrмния доклад ,грябва да бъде представец на СО за
сертифициране на финансовия анекс към докJIада с копие до НКЗ, не по-късно от
20 календарни дни преди крайния срок за представяне на докJIада на Комитета на
Финансовия механизъм, както е посочено в чл. 6.12.2 от Регламента (четири месеца
след изтичане на крайната дата на допустимост на разходите за )правление по
програмата).

8.4. Стратегическидоrс,rад

Програмният оператор 1рябва да прелстави информация, необходима на НКЗ за изготвяне
на Стратегическия доклад, съгласно чл. 2.6 от Регламента.

8.5. !рl,ти отчети.

8.5.1. Програмният оператор изготвя и представя справки за напредъка в изпълнението на
програмата при поискване от Национмното координационно звено, както и за
прове]iiдане на редовни срещи за проследяване на напредъка по програмата.
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Член 9 - Плащанпя

9.1. Програмният оператор следва да осиг}ри одитна пътека за прослсдяване на

разходването на средствата по безвъзмездната финансова помощ, вкJI.

националното съфинансиране, на аналитично ниво на сметката, открита за целите
на програмата.

9.2. Плащанията по програмата се превеждат по посочената банкова сметка на
Програмния оператор под формата на авансово плащане, междинни плащания и
окончателно плащане.

9.3. Плащаншгга към бенефичиентите по конкретни проекти могат да бъдат под

формата на авансови плащания, междинни плащания и окончателни плащания.

Размерът на авансовите плащания и схемата за междинните плащания с е }реден в

Анекс II - Оперативни правила.

9.4. Плащанията се извършват от Сертифичиращия орган на посочената банкова сметка
на Програмния оператор въз основа на одобрени междинни отчети в срок от 15

работни дни след полу{аване на съответния трансфер от Офиса на ФМ.

Член l0 - Наблюденпе/оценка

9

8.5.2. Програмният оператор следва да представи и всяка лрца информация относно
напредъка по програмата при поискване от Офиса на ФМ, Националното
координационно звено, СертифициращиJl орган, Одитния орган wш др.
оторизирана инстит)лIия в )лазаните срокове.

l0, l . Наблюдение/оценка на ниво програма

10.1 .l. Програ,мният оператор подлежи на наблюдеlтие/оценка по време на и във връзка с
изпълнение на програмата от страна на следните институции: НКЗ, Комитета на

Финансовия механизъм, Офиса на Финансовия механизъм, СертифиuиращиJI орган
и )дlълномощени от тях организации.

l0.1.2. За целите на наблюдението/оценката Програмният оператор е задължен да

предоставя на Нкз, Офиса на Фм, Сертифичиращиrl орган, какfо и на всяка

упълномощена от тях организация, пълен достъп до информачияга,

документацията и помещениJIта, в които се осъществяват дейностите, финансираrп,r
по програмата при спазване на съответните ограничения ьобразно националното

законодателство.

10.1.3. Програмният оператор следва да предприеме мерки, които да гарантират, че

бенефициентите по проектите ще осиг}рят пълен достъп до информацията,

документацията и помещенията, в които се осъществяват дейностите, финансирани
по съответните проекги при спазване на съответните ограничения съобразно

националното законодателство.

10.1.4. Програмният оператор е длъжен да предоставя достъп на външни експерти, наети

от горепосочените инстит)лдии, като ще бъде уведомен за планирания моЕиторинг

"е 
по-*"сно от 2 седмици преди планираната начмна дата на посещението, По

изкJIючение оФм, нкз и Сертифиширащия орган могат да извършват наблюдение

без предварително предупреждение.

10.2. Наблюдение от страна на ПО



Мониториньт се осъществява съгласно правилата и процед}рите, подробно описани в

Системите за }4Iравление и концол на програмата, като вкJIючва: редовни проверки на

докладите относно изпълнението на проектитеr подавани от бенефиЦИеНТИТе, ПРОВеРКИ На

място при бенефициентите, както и на мястото, на което се изпълняват проектите с оглед

да бъде потвърдено изпълнението на дейностите и постигане на целите на
програмата/проектите.

Член 11 - Промяна на програмата

Всяка промяна на програмата изисква предварително писмено одобрение от страна
на Комитета на Финансовия механизъм в съответствие с чл. 6.9 от Регламента.

Програrr.лният оператор следва да опише и обоснове исканата промяна, както и
нейното въздействие върху финансовата част на програмата, оценка на риска,
прод}ктите и резултатите.

Искането за промJIна се изпраща на ръководителя на Национмното
координационно звено.

При наличие на съмнения дали дадена промяна изисква одобрение от Комитета на
Финавсовия механизъм, Националното координационно звено следва да се
консултира предварително с Комитета на Финансовия механизъм.

Националното координационно звено изразява съгласие с промr{ната преди
изпрацането й на Комитета на Финансовия механизъм.

Ч,lен 12 - одит

l1.1.

11.2.

1 1.з.

1 1.4.

1 1.5.

12.1.

|2.2.

12.з.

12.4.

12.5.

Програмният оператор подлежи на одит по време на и във връзка с изпълнение на
програмата от страна на следните инститJлlии: Изпълнителна агенция,,Одит на
средствата от ЕС", Сметна палата, Комитета на ФинансовиJI механизъм, Офиса на
генераJIния одитор на НорвегиJI или техни представители.

одит ще бъде осъществяван в офиса на Програмния оператор иluли gа мJIстото на
изпьлнение на проектите.

Във връзка с осъществявания одит от посочените по-горе инстит)дIии Програмният
оператор е длъя(ен да осиг}ри пълен достъп до информацията, документацията и
помещенията, свързани с изпълнението ца проектите по програмата, като достъпът
се осиг)Фява при спазване на съответните ограничения съобразно национalлното
законодателство.

Програмният оператор е задължен да информира НКЗ за всички одити! за

резултатите от одитите и предложените корективни мерки. Програмният оператор
следва да задължи бенефициентите по проектите да му предоставят информация за
всIlчки проверки, извършвани по проектите. Програмният оператор следва да
представи на НКЗ и на СО в рамките на 5 работни дни от получаването им
одитните доклади от извършени одитни проверки по програмата.

Програмният оператор е задължен да информира за предприетите корективни
мерки и за тяхното изпълнение инстит)лIията, която е извършила одита, като
информацията бъде изпратена с копие и до НКЗ.

Член 13 - Архив

l0



Съгласно .ш. 9.8 от Регламента Програмният оператор е длъжен да съхранJIва всички
докуIиенти, свързани с изпълнението на програмата за период от миним}м fри години от
датата на одобрението на финалния докJIад на програмата от Комитета на Финансовяя
механизъм.

Член 14 - Информация и публичност

14.1,

14.2.

l+_ J_

14.4.

l4.5.

14.6.

Програмният оператор предприема необходимите мерки за изпълнение на
Комуникационния план по съответната програма с цел гарантиране на спазване на
изискванията за информираност и публичност.

Програмният оператор определя слlтсител по информация и публичност, който
координира бъдещите стъпки за изпълнение на изискваниJIта за информация и
публичност с НКЗ, включително чрез уrастие в различни дискусионни формати,
работни срещи и др. форми на съцудничество.

Програмният оператор опредеJuI поне един сJцDкител, който следва да актуализира
рzвдела за съответната програма в Единния информационен портaша на
финансовите механизми. Определените сл)Dкители актуализират своевременно
информацияга на български и английски език за съответната програма и
координират работата си със съответните служители в НКЗ.

Програмнлtят оператор информира НКЗ най-малко две седмици предварително за
планирани публични събития на програмно и проектно ниво, като публикува
информация и снимки на Единния информационен портм на финансовите
механизми.

Програмният оператор предоставя на НКЗ бройки от всички рекJIамЕи материали и
прод}кти! създадени в рамките на програмата и подkрепените от нея проекти.

Програмният оператор оказва съдействие на НКЗ за организирането и
провеждането на посещения на място на проекти, презецтации и информация за
всички подкрепени проектI,I, организация на откриваща и закриваща конференция и
други публични събития, съгласно Комуникационния план на НКЗ. Програмният
оператор следва да осиц4)и необходимото съдействие от страна I{a

бенефициентите, във връзка с провеждането на посочените събития.

Член 15 - Забрана за използването ня други пзточнпци на безвъзмездна финансова
помощ (двойно финансиране)

Програмният оператор гарантира, че дейностите, предложени за финансиране с
безвъзмездна финансова помощ по ФМ на ЕИП, не са финансирани от други финансови
източници! в т.ч. държавен бюджет, Европейските стр}кт}рни и инвестиционни фондове,

програми финансирани от ЕС или др}ти донорски програми, като за целта въвежда
надеждни контролни механизми, които осигуряват предотвратяването, установяването и
коригирането на сл)чаи на двойно финансиране по програмата.

Член 1б - !окладване на нередности

16.1. Програмният оператор е задълtt,:ен незабавно ла информира Националното
координационно звено за BcIlt{Kи предполагаеми и/или действителни случаи на
нередности, отR?ити във връзка с изпълнението на програмата.
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16.2.

l6.з.

16.4.

16.5.

1,7 .1.

1,7,2.

17.з.

Програмният оператор определя служител, отговорен за докладването на
нередности.

Програмният оператор представя доклад за нередностите на тримесечен период, в

срок от един месец от изтичане на съответното тримесечие, както и докJIади за
проследяване на вече докладвани нередности, до окончателното им закриване от
Офиса на Финансовия механизъм. .Щокладите за нередности вкJIючват всички
предполагаеми и/или действителни сл)даи за нередности през съответния период.

Служителят по нередностите на Програмния оператор трябва да поддържа регистър
на всички слуlаи на нередности и всички сигнаJIи за нередности, като при
поискване предоставя информация на Националното координационно звено,
Сертифициращия орган! Одитния орган, Офиса на ФМ или др}ти оправомощени

инстит)дIии.

В слуrай на получени сигнми за нередности от страните-донори или НКЗ,
Програмният оператор следва да представя на НКЗ изисканата информациJI, като
при необходимост извършва проверки на място.

Ч;rен l7 - Фпнансови корекIlии

В слуrаи на установени от програмният оператор нередности програмниJIт
оператор следва да изготви обосновани предложения за нмагане на финансови
корекIlии, след извършване на подробно проучване и оценка.

При определяне на конкретниJI рaвмер на финансовата корекция програмният
оператор използва като референция Насоките за определяне на финансови
корекции! които да бъдат извършвани от Европейската комисия, спрямо разходите,

фиtrансирани от ЕС съгласно принципа на споделено },правление, за несъответствие
с lIравилата на обществени поръчки, одобрени с Решение С (201З) 9527 от
|9.|2-201З г., като се отчитат спецификите на Регламента за изпълнение на НФМ.

Прll необходимост преди регистирането на нередност и опредеJIяне на размера на

финансовите корекции, финансовите корекции може да бъдат предварително
съгласувани с Националното коордItнационно звено. Преди налагането на
фrrIrансовата корекция следва да бъде дадена възможност на беrrефициента по
съответния проект да представи становище във връзка с предложената корекция.

Програмнlлят оператор е отговорен за своевременното подаване на информация за
целите на счетоводното отчитане към Сертифичиращия орган в случаите на
нередности с финансово отражение, в съответствие със Системите за )дIравление и
контрол на нациопално ниво.

11.4

Члеп 18 - Врепrенно прекратяваце на плащанията

18.1, Комитетьт на финансовия механизъм може да вземе решение за временно
прекратяване на плащанията по безвъзмездната финансова помощ в съответствие с
раздел 13 от Регламента.

l8.2. ПрограмнI{ят оператор има право да представи на НКЗ док),менти или др}ти
доказателства. Iiakтo и свое становище, преди вземането на окончателно решение за
спиране на плащанlшта, както и да изпрати искане чрез НКЗ до Комитета на
Финансовия механизъм да прерaвгледа решението си за спиране на плащанията.
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l8.3.

18.4.

НКЗ 1ъеломява Програмният оператор относно взетото решеЕие веднага, след като
е полу{ено }ъедомление от Комитета на Финансовия механизъм.

НКЗ следва да информира редовно Програмният оператор отяосно резулгатите от
процед}рите и консултациите! проведени между НКЗ и Комитета на Финансовия

механизъм във връзка с решението за спиране на [пащаниJIта.

Член l9 - Възстановяване на средства

t9. t Националното координационно звено има право да поиска възстановяване на
средства от Програмния оператор в сл)лаите, в които е взето такова решение от
Комитета на Финансовия механизъм или когато е взето решение за това на
национално ниво.

Програмният оператор следва официмно да поиска от бенефициентите да
възстановят сумите по всички регистрирани нередности и/или неправомерно
изплатени суми. ПО може да приспадне неправомерно платена сума, вкJIючително
и лихвата, от последващите допустими плащания по проектите. Сумите по
регистрирани нередности и/или неправомерно изплатени суNlи следва да бъдат
възстановявани от бенефициентите в рамките на срока за доброволно
възстановяване - 14 дни от пол)лаване на поканата за доброволно възстановяване,
изпратена от програмния оператор. В слуrай, че изискването за възстановяване на
дължимите с}Фlи не бъде изпълнено в указания срок, програмният оператор следва
да начислява и изисква лихва за просрочие.

В слlчай на нередности и/или неправомерно изплатени с),а4и, когато същите не се
дължат на пропуск от страна на бенефициента и не подлежат на възстановяване от
него, програмният оператор възстановява на Сертифициращия орган от бюджета на
съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в чиято сц)уктж)а е

програмният оператор, неправомерно изплатените с}ми с източник
извънбюджетната сметка на Сертифициращия орган.

В слутай, когато бенефициентът не възстанови cуrnlaTa в рамките на посочения
краен срок, ПО е длъжен да редоми Националната агенцшI за приходите относно
предприемането на действия за събиране на вземанията в съответствие с
приложимата процедура в национilлното законодателство.

В слуrай, когато бенефициентът възстанови дължимата cyN{a, програмният
оператор трябва да представи на Националното координационно звено и
Сертифициращия орган писмена информаuия за възстановените с}\4и.

19.2

19.з

19.4

19.5

Програмният оператор гарантира и потвърждава верността на докр{ентите и
информацията, въз основа, на която е изготвено програмното спораз},N{ение, както и
отговаря за контрола, изпълнението, прикJIючването или действието на програмата и
проектите, финансирани по нея.

1з

Член 2l - Разрешаване на спорове

Ч.rrен 20 Отговорност



Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод
настоящото спораз)rмение или свързаЕи с неговото тълкране,
неизпълнение или преLтатяване, по взаимно съгласие.

изпълнението на
недействителност,

Член 22 - Прекратяване нд спордзуменхето

22.1. НКЗ може да прекрати настоящото споразумение в сл}пrай, че бъде прекратено
програмното споразумение между Комитета на Финансовия механизъм и НКЗ.

22.2. Настоящото споразуIиение може да бъде прекратено със съвместно решение или в
резултат на обстоятелства, които правят невъзможно по-нататъшното изпълнение
на деriностите и целите на програмата.

Член 23 - Инфорпrация за контакти

Цялата писмена кореспонденция, свързана с програмата, следва да съдържа
наlлменованието на програмата. Кореспонденцията се води от Ръководителя на
Програмния оператор или )пълномощено от него лице и Ръководителя на НКЗ или
}пълномощено от него лице и се осъществява по един от следните начини:

. електронно - на посочен от Нкз електронен адрес;

на хартиен Il електронен носител на следния адрес:

Национално координационно звено по ФМ на ЕИП
,Щирекшшя,,Щентрално координационно звено6'

N{rrнистерски съвет
Бу.л. ,,Александър Щондуков" Nэ 1, София 1594
Бь.,rгария

За Програлrния оператор

Член 24 - Заключителни разпоредби

24.1.

24.2.

24.з.

24.4.

24.4.1.

24.4.2.

Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която е подписацо от
последната от станите.

Споразуъ,rението се изготвя в четири оригинала, три от които са за НКЗ, а един - за
Програмния оператор.

Споразутrлението е в сила за 5-годишен период от датата на одобрение на финмния
докJIад по програмата.

Следните приложениJl са неразделна част на споразумението:

Програмно спораз}ъ{ение между Комитета на ФинансовиJI механизъм и НКЗ за
финаясирането на програмата;

Анекс l към Програмното споразумение;

!нрекция ,,Координация по въпросите на ЕС п международно сътрудничество..
MиHrrcTepcTBo на околната среда и водите
Бу",I. 

'Мария Луиза" Л!22, София l000
България
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24.4.3. Анекс ll: Оперативни правила към програмното споразумение.



вG E},rVIRONMENT _ ЕЕА Fм
Рrоgгаmmе Аgaееmепt

ЕЕА Fiпапсiаl Mechanisrn 2014-2021

PROGRAMME AGREEMENT

between

The Financial Месhапism committee
established Ьу Iceland, Liechtenstein апd Nоrwау

and

The Central Соогdiпаtiоп Unit Diгесtогаtе, Council of Ministers,
hеrеiпаftеr rеfеrrеd to as the '1{ational Focal Point",

representing the Republic of Вulgагiа,

hеrеiпаftег rеfеrгеd to as the 'tsепеfiсiаry State"

together hегеiпаftет rеfепеd to as йе "Рагtiеs"

fоr the financing ofthe Рrоgтаmmе "Епчirопmепt protection апd climate change"

hеrеiпаftеr rеfеrrеd to as the "Рrоgтаmmе"

l



Article 1.2

Legal Frаmсwоrk

l. This рrоgтапmе аgrееmепt shall Ье rеаd iп

оопjuпсfiоп йth the following documents

whioh, together wiф this рrоgгаmmе
agreement, constitute the legsl frаmеwоrk of
the ЕЕА Financial Mechanism 201.b202l:

(а) Prctocol 38с to the ЕЕА Agreement оп the

ЕЕА Financial Mechanism 20l4-2021;

ф) the Regulation on the implementation of the

ЕЕА Financial Mechanism 2014-202!

феrеiпаftеr rеfегеd to as йе "Regulation')
issued Ьу the Dопоr States in ассогdапсе with

Article l0(5) of Protocol 38с;

(с) the Меmоrапdчm of Understanding on thе

Implementation of the ЕЕА Fiпапсiаl

Mechanism 20I.4-202l' (hегеiпаffеr rеfеrrеd to

as the "MoU"), епtеrеd into ЬеМееп the Dопоr
States алd the Вепеfiсiаry State; and

(d) any guidelines adopted Ьу thе FМС in
accordance wiф the Regulation.

2. In case of an inconsistency beМeen this

рrоgIаmmе аgrееmепt and the Regulation, the

Regulation shall pTevail.

3. The legal frаmеwоrk is binding foT the

Parties. An act оr omission Ьу а Рагtу to this

рrоgr пmе аgгееmепt that is incompatible u,ith

вG E}WIRONMENт - ЕЕА Fм
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the legal fтаmеwогk constitutes а Ьrеасh ofthis

рrоgтаmmе agTeement Ьу that Раrtу.

Article 1.3

Defmitioný

тегms used and institutions апd documents

rеfеrrеd to in this ргоgтаmmе аgrееmепt shall

ь чпdегstооd in ассоrdапсе with the

Regulation, iп particular Агtiсlе 1.6 thereof

and йе legal framework rеfеrrеd to iл Article
1.2 of this рrоgгаmmе аgrееmепt.

Article 1.4

Annexes and hiеrаrсhу of docrrments

1. Armexes attached hеrеtо fоrm an integral рагt
ofttris ргоgrаmmе аgrееmепt. Any rеfеrепсе to

this ргоgrаmmе agTeement inoludes а rеfеrспсе

to iB аппехеs unless otheпvise stated or clear

fгоm the context.

2. The ргочisiопs of the annexes shall Ье

iпtеrргеtеd in а manner consistent with this

ргоgтапrmе аgгееmепt. Should the mеапiпg of
any provision оl the said alrnexes, so

interpreted, rеmаiп inconsistent with this

рIо$татпmе agreement, the provisions of the

annexes shall prevail, provided фаt these

provisions аrе соmраfiЬlе with the Regulation,

3. Commitmenъ, SИtements and guaгantees,

explicit as rvell as implici! made in the

ргератаtiоп of the рrоgгаmmе are binding for
йе National Focal Point and the Ргоgrаrпmе

Ореrаtоr unless otherwise explicitly stipulated

in the аплехеs to this рrоgтаmmе аgгееmепt-

z

Сhарtег 1

Scope, Legal F'rаmеIчоrЬ and
Definitions

Article 1.1

Scope

This ргоgrаmmе аgrееm€пt beмeen the

Fiпапсiаl Месhапisтп Committee (hereinafter

rеfеrгеd to as фе FМС) and the National Focal

Point lays down the rights апd oЫigations ofthe
Pafties rеgагdiпg the implementation of the

Рrоgrаmmе and the financial contibution frоm

the ЕЕА Fiпалсiаl Mechanism 2074-202]' to

йе Рrоgrаmmе.



Сhарtеr 2

The Рrоgrаmmе

Article 2.1

Co-operation

l. The Parties shall tаke all аррrорriаtе and

necessaIy mеаsurеs to епsчrе fulfilment оГthе

obligafions and objectives arising out of this

ргоgтаmmе аgтееmепt.

2. The Parties аgrее to provide all iпfогmаtiоп

песеssаIу for the good functioning of this

рrоgrаrпmе аgгееmепt and to apply the

principles of implementation as set out iп йе
Regulation.

З. The Parties shall promptly iпfоrm each оthег

of апу сiтсumstалсеs Йat iпtегГеrе оr threaten

to iпtегfеrе with the successflll imp]ementation

of the Рrоgrаmmе.

4. In executing this рrоgIдпmе agreement the

Parties dесlаrе to соuлtеrасt согrцрt рrасtiсеs.
Fчrthеr, they dесlаге not to accept, either

directly ог indirectln апу kind of оffег, gift,

payments or benefits which would оr could Ье

construed as illegal оr сопчрt praotice. The

Parties shall immediately iлfогm each оthеr of
апу indication of сотruрtiоп оr misuse of
геSочrсеS related to this ргоgrаmmе аgrееmепt,

Article 2.2

Main Tesponsibilities of the Parties

1. The National Fосаl Point is responsible and

accountable fоr the overall mапаgеmепt of фе

ЕЕА Fiпапсiаl Mechanism 201z1-2021 in the

Beneficiary State and for the full and coпect

implementation of tЫs рrоgтаmmе аgгееmепt.

Iп particrrlaт, йе National Fосаl Point

uпdertakes to :

(а) соmрlу with its obligations stipulated in the

Regulation and this рrоgrаmmе agreement;

(Ь) ensure that the Certifying Authoriý, the

Audit AuthoTity, the Ifiegulдities Authority

and the Ргоgrаmmе Ореrаtоr ргореrlу регГоrm

ВG ENИRONMENT - ЕЕА FМ
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the tasks assiдed to them iп the Regulation,

this ргоgгаmmе agTeement and the рrоgrаmmе
implemenИtion agreement;

(с) take all песеssагу steps to епsчrе that Йе
Рrоgrаmmе Operator is fi,rlly committed апd

able to implement and manage йе Рrоgпrmmе;

(d) take Фе necessary mеаsчrеS to remedy

irrерlагitiеs iп the implementation of tlie
Рrоgrаmmе алd епsчrе that the Рrоgrаmmе

Орегаtоr takes appfoPriate mеаýчгеS to rеmеdу

irгеgчlаritiеs in Proj есВ within йе Рrоgг пmе,

including mеаsчгеs to rесочег misspent funds;

(е) make all йе necessary and аррrорriаtе

аrrапgеmепts in оrdеr to strепgthеп оr change

thе way tie Ргоgrаmmе is managed.

2. The FМС shall, subject to йе rules stipulated

in the legal frаmеwоrk rеfеrrеd to in Article 1.2

of this ргоgr шпе аgrееmепt, make available

to the Beneficiary State а financial contribution

(hеrеiпаftеr rеfегrеd to аý "the рIоgтаmmе
gTant'') to Ье used exolusively to fiпапсе thc

eligiЫe cost of the Рrоgтаmmе.

Aгticle 2.3

Objective and outcomes ofthe Рrоgтаmmе

l . This рrоgвmmе аgrееmепt sets out the

objeotive, outcome(s), оuфчЬ, indicatoIs апd

targeb for the Рюgтаmmе.

2. Тhе National Focal Point фаll епsurе that the

Рrоgrаmmе Ореrаtоr imр!еmепЬ and

completes the Ргоgrаmmе iп ассоrdапсе with

the objective, outcome(s), очфuв, indicators

ald tаrgеВ set fоr the Рюgrаmmе.
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Article 2,4
Рrоgrаmmе grапt

l. The mа:iimum amount of the рrоgгаmmе
grапt, the рrоgrаmmе gталt гаtq апd thе

estimated eligible cost of Фе Рrоgrаmmе shall
Ье as specified in this рrоgrаmmе agreement,

2. Iп case the Ргоgrаmmе is also supported Ьу
tho Norwegian Financial Mechanism, this

ргоgпlmmе аgrееmепt shаll Ье iпtегрrеtеd iп
conjunction with the agreement regulating that
sчрроrt.

З. The financial plan anrrexed to this

рrоgrаmmе аgтееmепt shaU:

(а) contain а breakdown between the
Ргоgгаmmе's budget headbgs;

(Ь) iпdicate the agreed advance рауmеп! ifany.

4. The management cost of the Рrоgrаmmе
Ореrаtоr shall not exceed the аmочпt specified
in this рrоgтаmmе agтeement.

Article 2.5

Special conditions алd рrоgrаmmе specific
rules

I. This ргоgrаmmе agreement shall list any
conditions set Ьу the FМС with rеfегепсе to

рФаgгарh 2 of Article б.3 of the Regulation.
The National Focal point shall ensure
compliance witlr феsе conditions апd take the
necessary steps to ensuTe their fulfiIment.

2. The National Fосаl Point shall епsчrе
compliance йth апу оthеr рrоgтаmmе spcific
гчlеs laid down in this рrоgrаmmе аgrееmепt.

Article 2.6
Рrоgrаmmе implementation аgгееmепt

With rеfеrепсе to Article б,8 of the Regulation
and B,ilhout prejudice to рагаgrарh 2 thеrео!
the National Focal Point shall, Ьеfоrе апу

рауmепt is made to the Рrоgгаmmе, sign а

рrоgrаmmе implementation аgrееm€пt with the
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Ргоgrаmmе Ореrаtоr. The National Fосаl Роiпt
shall поtifу the FМС of such siping,

futlcle 2.7
Reporting

The National Fоса[ Point shall епsurе that фе
Рrоgтаmmе Орегаtоr provides fiпапоiаl
герогts, алпuаl рrоgгаmmе герогts and а final

рrоgтаmmе rероЁ iп ассоrdалсе with Chapter
9 and Articles 6.1l and 6.12 of the Regulation
as well as statistical rероrtiпg iп accoldance
wiФ guidelines adopted Ьу tlie FМС.

Article 2.8

Екеrпаl monitoring

The extemal monitoring and audit геfеrrcd to iq
Alticles 11.1, 11.2, tl-з and 11.4 of the
Rogulation shall not in апу way relieve the
National Focal Point оr the Рrоgгаmmе
Ореrаtог of theiI obligations чпdег the legal
frаmеrчогk regarding mопitогiпg of the
Рrоgтаmrпе апd/оr its ргоjесts, fiпапсiаI сопtrоl
and audil

Агtiсlе 2.9
Modification of thе Ргоgrаmmе

1. Unless otheмise explicitly stipulated in йis
ргоgЁпmе agтeement, апу modification of the
Рrоgтаmmе is sшbject to рriог аррrочаl Ьу the
Fмс.

2. Рrоgrаmmе specific exceptions from
paragraph 1 , if апу, аге set in the arrnexes to this

ргоgrаmmе agreement.

З. Expenditures iпсчrrеd iп Ьrеасh ofйis aпicle
аrе not eligible.

4. should there Ье а doubt as to whether tlre

ргороsеd modifications rеquirе арргочаl Ьу the
FМС, the National Focal Point shall сопsчlt thе
FМС befoTe such Tпodifications take effect.
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5. Requests fоr modificлtions shall Ье

submitted and assessed iп accordance with
Агtiсlе 6.9 of the Regulation.

Article 2.10

communication

1. All communication to the FМС rеgагdiпg

this ргоgrаmmе agreement shall take place in

English апd Ье directed to the Financial

Месhдпism Ofiice (hогеiпаftег rеfеrrеd to щ
t}re FМО), rvhich герrеsепts the FМС towards

the National Fосаl Point and the Ргоgгаmmе

Ореrаtоr iп rеlаtiоп to the implementation of
the РIо8rаmrпе.

2. То the extent that oгiginal documents ffе not

ачаilаЫе in the English language, the

documents shall Ье accompanied Ьу full and

ассuгаtе translations into English. Тhе

National Focal Point shall Ьеаr the

гesponsibility for the ассчrасу ofthe translation

that it provides апd the possible consequences

that might arise frоm апу inaccuIate

translations.
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given iп writing \i,ithout uпdче delay Ьу the

Parties to this ргоgтдпmе аgrееmепt,

Artic|e 2.12

RepresenИtions and W'аrгапtiеs

1. This ргоgтаmmе аgrееmепt and the аwагdiпg

ofthe рrоgгаmmе grапt is based оп iпfогmаtiоп

provided Ьу, tfuough, ог оп behalf of йе
National Focal Point to the FМС ргiот to the

siping оf this рrоgrаrпmе agreement.

2. The National Focal Point rерrеsепts and

wагrапts that the iлfоппаtiоп provided Ьу,

thrоuф, оr on behalf of the National Focal

Point, iп соппесtiоп with the implementation ог

conclusion of this рrоgrаmmе agreement are

authentic, ассurаtе and complete.

Chapter 3
Projects

Агtiсlе 3.1

Selection оfрюjесЬ and аwагd of grапв

l . The National Focal point shall епsчrе that the

Рrоgrаmmе Ореrаtог selects ргоjесts in
ассоrdапсе v,,ith Chapter 7 of the Regr:lation

and this ргоgтатпmе аgrееmепt.

2. Eligibiliý of рюjесt рюmоtегs and project

раrtпеrs iS stipulated in Article 7.2 of the

Regulation апd, in ассогdапсе йth раrаgтарh 4

йereof subject only to tbe limitations

stipulated in this рrоgrаmmе аgrееmепt.

3. Рге-dеГшеd ргоjесts shall Ье outliпed iл this

ргоgгаmmе agreement.

4. The National Focal Point shall take proactive

steps to епsчrе that lhе Рrоgrаmmе Ореrаtоr

complies fully with Articlo 7.5 of the

Regulation.

5

Article 2.I1

contact iпfоrmаtiоп

1. The contact iпfоrmаtiоп of the Рrоgгаmmе

operator is as specified in this рrоgrаmmе
аgrееmепt.

2. Тhе contact iпfогmаtiоп fоr the Fмс алd the

Financial Месhапism оfгrсе аге:

Financial Mechanism offi се
Att: Director
ЕFТА SecretaTiat

Rче Joseph iI, 12-1б

1000 Brusscls
Теlерhопе: +32 (0)2 286 i701

Telefax (goneral): +З2 (0)2 21 1 l889
E-mail: fmo@efta.int

3, Changes of оr соrrесtiопs to the contact

iпfогmаtiоп rеfепеd to in thb article shall Ье



Article 3.2
РФесt contтact

l- Fог each арргочеd project а project contract
shall Ье concluded Ьеtwееп йе Рrоgrаmmе
ореrаtоr and tle pюject Рrоmоtеr.

2. In cases whеrе а project contract салпоt, due
to provisions in the national legislation, Ье
made between the Рrоgтаmmе Орегаtог and the
Project Рrоmоtец the Beneficiary State mау
instead issue а legislative ог administгative act
оf similл effeot and content.

З. The content and fоrm оr the рюjесt contract
shalI соmрlу with Aгticle 7.6 of the Regulation,

4. TheNational Fосаl Pointshall епsчrе йat the
obligations оf the Project Рrоmоtеr under the

ргоjесt сопtrасt аrе valid апd епfогсеаЫе чпdеr
the applicable law ofthe Beneficiary State.

Article з.з
Рфесt раrtпегs and раrtпевhiр аgrееmепts

l. А project mау Ье implemented in а
pMneБhip between the Pýect Рrоmоtеr and
pюject рагtпегs as defined in рагаgтарh l(w) of
АЁiсlе 1.6 of the Regulation. If а project is
implemented iп such а parfirersbip, the Pюject
Promoter shall sign а раrhегshiр аgrееmeпt
with the ргоjесt ршtпеrs with the content and iD
the fоrm stipulated in A_rticle 7.7 of the
Regulation.

2. The parhrership agreement shall Ье in
English if one ofthe parties to the agreement is
an entity Гтоm the Dопог States.

З. The eligibiliф оf expendituTes incuпed Ьу а

PФect раrtпеr is Subject to the Sаmе limitations
as wоцld apply if the expendifures wеrе
incuned Ьу the Pýect Рrоmоtеr.

4. The сrеаtiоп and implementation оГ the
relationship ЬеПyееп the Pýect Promoter and
the project рагtпеr shall comply with the
applicable national апd Еurореап Uпiоп law on
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рчЫiс рrосчrеmепt as lvell as АПiсlе 8.15 оГ
flre Regulation.

5 . The National Fосаl Point shall епsчrе that the

Рrоgr аmmе Ореrаtоr чегifiеs that фе
partTlership аgrееmепt complies with this
article. А dгаft рагtпегshiр agтe€ment оr letter

of intent shall Ье submitted to the Рrоgrаmmе
Орегаtоr Ьеfоrе the signing of the project
contract.

Сhарtеr 4

Fiпапсе

Article 4.1

Eligible ехреп d itures

1. Subject to Article 8.7 of the Regulation,
eIigible expndifures of this Ргоgгаmmо аге:

(а) mапаgеmепt costs of the Рrоgrаmmе
Орегаtог in ассоrdапсе with the detailed budget
in t}re fiпапсiаl plan;

(Ь) рауmепts to projects lvithin this РrоgrаIrmе
in ассоrdапсе with the Regulation, tЫs

рrоgrаmmе a8reement and the project contract.

2. Eligible expenditures of рýесЬ аrе those
actually iпсuгrеd Ьу the Project Рrоmоtеr or

ргоjесt раrtпев, meet thg сritегiа set in Article
8.2 of the Replation алd fall within the
categories апd fulfil йе conditions of dire,ct
eligible expenditure set in Аrtiсlе 8.З of the
Regulation, the conditions rеgаrdiпg Фе use of
standard scales ofunit costs set in А-гtiсlе 8.4 of
the Regulation as q/ell л indiTect cosb iл
ассоrdапсе with Article 8.5 ofthe Regulation.

З. The first date of eligibility of ехрепditurеs iп
projects Shali Ье set in the pФect contract in
ассоrdапсе with Article 8.13 of the Replation.
The first date оi eligibility of mry рге-dеfiпеd
рrоjесts shall Ье no earlier than the date оп
which the National FосаI point notifies the
FМС ofa positive appraisal of the рrе-dеfшеd
рФесЬ Ьу the Ргоgrаmmе Ореrаtоr iл
ассогdапсе with ратаgгарh З of Article 6.5 of
the Regulation.
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4. The maximum eligible oosts ofthe categories

rеfепеd to iп рагаgrарh I are set in this

ргоgrаIпmе аgгееmепt. Рrоgrаmmе specific
rules оп the eligibilý ofexpendifure set in this

ргоgrаmmе аgr€еmепt shall Ье complied wiй.

Article 4.2

Рrооf of expenditure

Costs iпсчrrеd Ьу Ргоgrаmmе Ореrаtогs,

Рrоjесt Рrоmоtеrs and project partners shall Ье

supported Ьу dосumепйry evidence as required

in Aгticle 8.12 of the Regulation.

Article 4,3

Ра)rпепts

l. РауmепК to the Ргоgrаmmе shall Ье made

when all relevant conditions fоr payments

stipulated iп this рrоgrаmmе аgrееmепt and the

Regulation have been firlfilled.

2. Payments to the Рrоgrаmmе shall tвke the

fоrm of arr аdчапсе ра)дпепt, iпteTim рауmепЬ
and payment of the final Ьаlапсе апd shall Ье

made iл ассоrdапсе wiй ATtioles 9.2, 9.З апd

9.4 ofthe Regulation.

З. Payments of йе project grant to thе Project

Ргоmоtеrs mау take the fогm of advmtce

paymentý, iпtегim poyments and payments of
the final balance. The level of аdчапсе

payments алd феiт off-set mесhлrism is set iп

this рrоgrаmmе аgгееmепt.

4. The National Fосаl Point shall епsцте that

paymonts are trапsfегrеd in ассогdапсе with

раrаgгарh 2 ofArticle 9.1 ofthe Regulation.

5 . Сhарtег 9 of the Regulation shall apply to all

aspects related to рауmепts, including сuпепсу

ехсhапgе гцlеs and handling of iпtегеsЬ on

bank accounts.
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The National Fосдl Point shall епsчrе ап audit

traii fоr fiпапсiаl сопtгiьчtiопs from the ЕЕА
Fiпапсiаl Месhапism 2014-2021 to йе
Рюgтаmmе in accordance with Article 9.8 of
the Regulation.

Сhарtег 5
Final provisions

Article 5.1

Disputo settlement

l. The Parties waive their rights to Ьriпg any

dispute геlаtеd to the рrоgrаmmе agreement

Ьеfоrе any national оr international соuЦ and

agтee to settle such а dispute in ап amicable

mаппеr.

2. If а demand for rеimЬчrsеmепt to the FМС is
not complied wiФ Ьу the Beneficiary State, ог

а dispute related to а dernand fоr
rеimьчrsсmепt arises that саппоt Ьб solved in
ассоrdапсе with раrаgrарh 1, the PaTties mау

bring the dispute before oslo Tingett.

Artiole 5.2

Teпnination

1, The FМС mау, аftег consultation with the

National Focal Point, terminate thiS ргоgriшпmе
аgrееmепt if:
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Article 4.4

Тгапsраrепсу and evailability of documents

Article 4,5

lrrеgцlаritiеs, suspension and геimЬursеmепЬ

The FМС haý the right to make use of the

remedies provided iп the Regulation, iп

рагtiсulаr Сhарtеr 1З thеrеоf. Тhе National

Focal Point has а duф to take all песеsSаry

mеаsuгеs to ensure that йе provisions iл
Сhарtеr 12 and 13 of the Regulation regarding

irгеgчIаritiеs, suspension of payments,

financial сопесtiопs апd rеimьursеmепt аrе

complied with-



(а) а gепеrаl suspension decision according to
Article 13.6 ofthe Regulation оr а decision to
suspend pa)ments ассоrdiпg to раrаgrарh 1(h)

of AIticle l3.1 of the Regulation has not been

lifted rvithin б months ofsuch а decision;

(Ь) а sBspension of payments according to
Article 1З.l ofthe Regulation, other thап under

раrаgrарh 1(h), has not Ьееп lifted within опе

уеаг оf5чсh а decision;

(с) а геquеst fоr rеimЬursеmепt ассоrdiпg to

Article i3.2 of the Regulation has not Ьееп
complied with within опе year frоm sцсh а
decision;

(d) the Рrоgгаmmе Ореrаtог becomes Ьапkгuрt,
is deemed to Ье insolvent, оr declares that it
does not hаче the fiпапсiаl capacity to continue
rviй the imрlеmепйtiоп оf the Ргоgrаmmе; оr

(е) the Ргоgтаmmе Ореrаtоr has, iп thе opinion
of the FМС, Ьееп engaged in соrп.rрtiоп, iiaud
оr similar activities ог haý not taken the
аррrорriаtе meaýures to detect оr рrечепt such
activities оr, if they have оссчпеd, nulliff йеЬ
effecв-

2. This ргоgrдпmе аgrееmепt can Ье

terminatod Ьу mutual а8rееmепt between the
Раrtiеs.

3. Тегmiпаtiоп does not affect the right of the
Parties to malte use of tlre dispute Settlement

mесhапism rеfеrrеd to in Article 5 . 1 ог thе right
of йе Fмс to make use of the rеmеdiеs
provided in Сhарtеr i3 оfФе Regulation.

Article 5.З

Waiver of гesponsibiliý

1 . Алу appraisal of йе Рrоgrаmmе чпdеrtаkеп
Ьеfоге ог аftеr its approval Ьу the FМС, does
not in алу way diminishthe гesponsibility of the
National Fосаl Роiпt and the Ргоgrаmmе
Ореrаtоr to чеriГу алd сопfirm the coпectness
of the documents and iпfоrmаtiоп fогmiпg the
basis ofthe ргоgгаmmе agreement-
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2. Nothing oontained in the рrоgrшпmе
аgгееmепt shall Ье сопstrчеd as imposing чроп

the FМС оr the FМО any responýibility of any
kind for the supervision, execution, completion,
ог opeгation ofthe Рrоgrаmmе ог ib projects.

3. The FМС does not аssчmе апу risk оr
responsibility whаВоечег fог апу damages,

injuTies, or оthег possibie adverse effects
caused Ьу the Рrоgтаmmе ог its projecb
includiлg, but not limited to iлсопsistепсiеs iп
the рlаппiлg of йе Ргоgrаmmе оr its projects,

оthеr pФeot(s) that miфt affect it оr that it
miфt affect, ог public discontent. It is the ftll
and sole responsibility of the Nationдl Fосаl
Point and the Ргоgrаmmе Орегаtог to

satisfactorily address sчсh issues.

4. Nеithег the National Focal Point, the
Рrоgrаmmе Ореrаtог, entities involved iп the
implemenйtion оf ргоjесts, поr sпу офеr party
shall hаче гесоutsе to the Fмс for fuгthеr
fiпапсiаI sчрроrt оr assistance to tlre
Рrоgrаmmе iп whatsoever fопп очег and above
what has Ьееп pгovided for in the рrоgпmmе
аgrееmепt.

5. Neither фе Ечrореап Frее Тгаdе
Association, its SecretaTiat, including the FМО,
iB ofГlcials оr employees, поr the FМС, its
mеmЬs оr alternate mеmЬегs, поr the ЕFТА
States, сап Ье held liable fоr алу damages оr
iпjчгiеs of whatever паfurе sustained Ьу the
Nationai Fосаl Point оr the Beneficiary State,
the Рrоgтаmmе Ореrаtоr, Project Ргоmоtегs оr
апу офеr Фiгd person, iп соппесtiоп, Ье it
direct оr iлdiтесt, rvith this ргоgrаmmе
agreement.

6. Nothing iп tЫs рrоgrаmпiе аgrееmепt shall
Ье сопstruеd as а waiver of diplomatic
immunifies and privileges alyffded to the
Ечгореап Frее Trade Association, its assets,

officials оr employees.



Агtiсlе 5.4

Entry into fогсе ald auration

l. This рrоgгаmmе аgгееmепt shall епtег into
fоrсе оп йе date of the last signature of фе
Parties-
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2. This рrоgгаmmе аgгееmепt shall rеrпаiп iп
fоrсе until five уеаrs have elapsed аitег the date
ofthe acceptance ofthe final рrоgаmmе герогt_

сепtrаl Сооrdiпаtiоп

Ministers

Tlris рrоgгаmmе аgгееmепt is dгаwп up in Мо originals in the English language.

Fоr the FМС Fог tlre Natioпal Fосаl Point

Signed in Sofia on АргiI 20l8 Signed iп Sofia оп 1 l20l8

Atle наmаr

State Sесгеlаry

Ministry of Climate and Епчirопmепt,
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Аппех I

пrmе О егаtоr апd Раrtпеrs
Minist of Епчiгоплlеrrt дrd wаtегanllneРго
Norwe сшппrе Раrtпсr:Dопог Pto
N/AIPo:
N/Aоtlrег Рrо Sр

Рrоgrаmпrе
Objective

рл NumЬеr
Expected рrоgrаmmе

геsчlts
IndicatoT

Unit of
mеаsurсmепt

Sоurсе of
чегifiсаtiоп

Frеquепс5r
of

r,ерогtiпg

Baseline
чаlце

Ваsеliпе
уеаг

Target
чаIцс

рА11

Outcomc
1

Мопеlаrу vаluаtiоr,
syýlur|fol all
В u lg aliar, а с о sy s l е пtý

deveIopad

Number of
institutions uSing
valuation systemr

NчtпЬег
PToject Рrоmоtеrs
recoTds

Аппчаllу
(iп the
APR)

0 N/A 3

Methods developedfor
паlurаI capital
yalltatioп iп the пiпе
types of есоsуstelllS

NumЬеr of
ecosystems wiй an
аgгееd Tnethodology
iп place

NumЬег
Рrоj ect Рrоmоtегs
тесогds

Semi-
annuallf 0 N/A 9

Nаliопаl guidance
dосцmепt оп
irlte gl atioп of lлаhл, aI
capital iп dесisiоп
паkiпg processes
developed

Вiпаry
Сору of tlre
documents

Semi
annually No N/A Yes

I Relevant ]ninistгies and state 8gспсiý/dirесtоrцt9s.
2 In the APR and septembel IFR.

lllllllllllll lltlttlt

Environment

ITnproved епуirопrпепtаl statuý in ecosystems апd rеdчсеd аdvеrsе effects ofpollution and оthег hчmап actiyities

l

output
1,1

Очфчt
,l ,

Guidance documents
developed



ВG ENVIRONMENT- ЕЕА FМ
Ргоgrаmmс Agrccmcnt

рА NчпrЬсг Expected рrоgrапrпrе
results

Iпdiсаtог
Ilrеquепсу

of
rе 0

Baýeline
value

Baseliпc
уеаr

Тагgеt
value

output
1.з

Awaraless raisiпg of
the пеw yctluatiolt

syBteпfor all
ecoS)|Ste|пS аtпопg
ll а li otlal, re 8iоп aI фld
local autllorities
сопduсlеd

NumЬеr оf
ачthогitiеs rcached
Ьу the campaigns

NчmЬеr
Project Рrоmоtеrs
гесоrds

Semi-
annually 0 N/A 300

NumЬег of
аwагепеss гаisiпg
campaigns carTied
out

NumЬеr

Ргоj ect
Рrоmоtегs'
rесогds,
Audio/video/print
material prodrrced
as part ofthe
саmраigп

Semi-
annually 0 N/A |2

output
1,4

Tr а ittillg iпр I е пt е пlе d
fo| паliопаl
аuthоriliеsз oll lhe пеw
valualion syslexl

NчmЬеr of
professional staff
trained
(disagglegated Ьу
Gепdеr)

Nutnber

}roj ect
Рrоmоtегs'
rесоrds,
Аtlепdапсе sheets

Sem!
annually

0 N/A l00

output
1.5

Test пtodels deveIoped
tts iltg tlalural capital
yalualiotl iп busiпess
рlаппhlg

Project Рrоmоtеrs
rесоrds

Sеmi
annually 0 N/A

Outcome
z

AsSegyпetlt,
lttotlitoriпg ottd
tпапаgепrапl SуЕlепl
of пr rc pale|S
dey,eloped

Slrаге ofecosystem
monitoring
professionals in the
competent (ог
relevant) institutions
who declare
improved
sНlls/competencies

Реrсепtаgе Suгчеу Tesults zoz|,2024 N/A N/A 80%

З Relcvant mjniStrics and Stлtе agencies/diIectoratcs,

2

Unit of
пlеаsцrеmепt

Sоцгсе of
чегi{iсаtiоп

Number of test
models devoloped

NumЬеr з

рА11

lIlIllIIIll



ВG ENVIRONMENT- ЕЕА FМ
Р!оglаmmе Аglееmепt

Indicator Unit of
mеаsчrеmепt

Sоцrсе of
verification

Baseline
чаlче

Baseline
ч€аг

Expected рrоgrаmmе
rеsчlts

Target
valueрл Nrrmbcr,

Вiпаrу
Project Рrоmоtеrs
гесоrdsSystem developed

Semi
annual[y

No N/A

Соlпртеhепsivе
аSSеs9mепl system for
Good ЕпvirоппtепtаI
stalus deyelo

YеsОчФчt
2.1

Numbor
Project Рrэmоtеrs
гесогds

Semi
annually 0

NчmЬеr of
implemBntвd
measures

N/A

Specific пrcаsurеs
лпdеr lhe Bulgariaп
"Рrоg,апuпе of
Measul,es " iп
соплреtепсе of Black
sea Ваsiп Direclorate

епlеd

4output
2,2

Ргоjесt Рrоmоtеrs
гесоrds

Binary Semi-
annually No

Initial assessment of
the status of mаriпе
environment оп
Descгiptors 1 - 11

implemented

N/A Yes

Iпilial aSS еS8пlеl1l
iпрlепrcпtеd |оr Good
Ell]., il, оluп еп t al Status
dеfiп i lioп s апd l аr gels,

ассоrdiпg to Маriпе
Strategt Frаплеwоrk
Directiye апd reyised
соппlissiоп Decisioll

outpцt
2.з

NчmЬеr
Project PromoteTs
rесотds

Semi
аппuаllу

0 N/A 8

сооrdiпаliоп Ьеtwееп
Bulgaria ald Rопtапiа
iпproved

output
z.4

Binary
Pýect Рrоmоtеrs
rесогds

Semi-
annually

Iпtгоdчсеd
methodolory fоr
assessment of
ргеssчrе and impact
frоm diffirse sочгсеs
of llution

No N/A
фstепв developed for
proteclioп of паriпе
епуirопlпепt

outPut
2,5

3

4 Relateý to EU dofinition le]atcd to mагiпе WateIS.

lllllllllllllllllllll

Frеquепсу
of

rероrtiпs

NumЬеr of meetings
beМeen Bulgaria
and Romania оп
marine ecosystem
mапаgеmепt

Yes



ВG ENV IRONMENT_ ЕЕА FМ
Рrоgrаmmе Aglccmcnt

рА NппtЬсг Expccted ргоgr:rmmе
гсsчlts

Indic:rtor
Uпit of

ll1easut,cment
Sочгсе of

verification

Fгеquепсу
of

rероrtiпg

Baseline
value

Baseline
уеаr

Target
valuc

(including
atTno sрhегiс
deposition) on
mаriпе envirorrment
NчmЬеr of
implomonted
initiatives fог
геdчсtiоп of
pollution from land
based sotrrces оп
mаriпе епчirопmепt

Number Project Promoters
гесоrds

Semi
annualIy 0 1

Output
2.6

Еduсаliоп апd
аwаrепеss-rаisiпg
с апlр ai glts с oпdllcte d

NчmЬеr of
awareness rаisiпg
campaigns саrriеd
out

NчmЬег

Proiect
Promoters'
rесоrds,
Audio/videoipгint
nrateTial ргоdrrсеd
as part ofthe
oampaign

Sеmi-
аплчаllу 0 N/A з

NumЬеr of
education campaigns
developed

Number

Ргоjесt
Рrоmоtеrs'
rесоrds,
Audio/video/print
material produced
аs part oft}re
саmраigп

0 N/A 5

NumЬег of
pro{bssional staff
tгаiпеd
(disaggTegated Ьу
Gепdеr)

NumЬеr

Рrоj eot
Рrоmоtеrs'
rесоrds,
Attendance sheets

Semi-
аппtlаIlу

0 N/A l00

4

N/A

Semi.
алпuаllу

IlIIIIIIIIllI



ВС BNVIRONMENT- ЕЕА FМ
Ргоgгаmmс Agreement

рА NumЬеr
Expected ргоgrаmmе

rеsчltý
Iпtliсаtог Unit of

mеазurеmепt
Sочrсе of

verification

Frequency
of

rероrtiпg

Baseline
уаlце

Baseline
уеаr

Target
value

PAl1

Outcome
J

Improved ttluпicipal
resoulce ,rлапаgепrcпt
(СirспIаr Ecottolпy)

share of waste
recycled

Реrсепtаgе Соuпtry statistics
Annually

(iп the
APR)

TBD TBD (+10%)

Оuфut
з.1

Proposals lоr reforms
апd wasle l,есусliпg
policies оп пuпiciPal
leyel elaborated

Legislative
аmепdmепts оп
munioipal level оп

"pay-as-you-throw"
system еlаЬоrаtеd

Number,

Fоrmаl rеsропsеs,
acknowledgement
of input to
consultations,
Iпfогmа1
feedback, Suгчеу
rеsропsеý

Semi-
annually

0 N/л 10

Output
з.z

Recycliпg/waste
Sераrаliоп systemý апd
еqаiрmепt deployed

NчmЬеr of
municipal
recycling/waste
separation schemes
implemented

NumЬег
Project Ргоmоtеrs
гесогds

0 N/A 10

ду)аrепеss),аisiпg
сапlраigпs оп
recycIing

Number of
a]r'r'aIeness raisiIIg
campaigns can,ied
out

Nutnlrer

Рrоj ect
Рrоmоtеrs'
rесоrds,
Audio/video/pгint
material produced
as part ofthe
саmраigп

Sem!
аплча[lу

0 N/A 15

NчmЬег of
education саmраigп

рrоgrаmmеs

NчmЬеr

Ргоj ect
Ргоmоtеrs'
тесогds,
Audio/video/print
mаtегiаl ргоdчсеd
as paIt of йе
campaign

Semi-
шurчаllу

0 N/A 15

5

IIll I
IlIlll{IlIII

Semi-
annually

output
з.з



ВС ENVIRONMENT_ ЕЕА FМ
Рго8rаrпmс Аgrесmспt

Nunrlrer Indicatoг Unit of
mcasul,cment

Sоuгсе of
чегifiсаtiоп

Frequency
of

ге о

BaseIine
чаlче

BaseIine
уеаr

Numьеr ofschools
that can,ied очt
аwагепеsуеdчсаtiоп
activities

N u mЬс,г

Pýect
Рrоmоtегs'
rесоrds,
Audio/videoфrint
material рrоdчсеd
as part ofthe
gampaign

Semi
annually 0 N/A 25

рАlз

Outcomc
4

rпсrеаsеd ability of
locol coпttlttttlilies lo
reduce eпissiotls attd
lo adapt lo the
cltattgittg сIitпаlе

NumЬеr of
municipal staff who
sеlf-rероrt iпсrеаsоd
competence in
climate сhапgе
mitigation and
adaptation рlаппiпg

Nulnber Sчгчеу геsчlts
Annually

(in the
APR)

0 N/A 50

Shаrе ofpopulation
living in areas with
enhanced capaciý to
reduce emissions
and рrераrе fоr
ехtrеmе weatfier
events

Регсепtаgе Сочпtry Statistics
Аппчаllу

(in the
APR)

0.0% N/A TBD

output
4,|

Iпproved сарасiф for
рlаппйlg, mопilоriпg
alld iпlр l еmепlаt iоп of
climate сhапgе
mitigatiol7 апd
adaptatioп пеаsш,еs

Number of
professional staff
trained
(disaggregated Ьу
Gепdеr)

NumЬеr

Project
Рrоmоtеrý'
rесогds,
Attendance sheets

0 N/A l00

output
4,2

Sh,ateфc рIапS
reviewed atd assessed,
апd ideпtiJied gaps
апd пееdеd асliопs iп
еiяhl muпiсiраliliеs

NчmЬег of plans
assessed апd чrьап
development
measureyactions
identified

NчmЬег Semi
аплчаllу 0 N/A 8

6

рл Ilxpectcd рrоgrаmmе
I,csults

Target
value

Semi-
аппчаlIу

Pюject РIоmоtегs
rесоrds

IIIlIIlIIlllI



вG EWIRoNMENT- ЕЕА Fм
Рюgrшпmе Аgгееmепt

рА Expected рrоgrаmlпе
results Indicator Unit of

measuI,enlent
Source of

чеrifiсаtiоп

Frеquепсу
of

героrtiпg

Baseline
vnlue

BaseIine
уеаr

Target
чаlце

Оlфчt
4.3

Pilot пeasures of
ittlloyaliye climate
ch ап ge, пtit igаliоп ап d
аdарlаtiоп urЬап
dеуеlорlпепt SySteпlS
itlрIеlпаiеd

NumЬеr Ргоjесt Рrоmоtегs
rесоrds

Semi-
annrrally 0 8

Очфut
4,4

Measures for cliltlate
сhапgе пtitigаtiоп апd
аdарlаliоп оп
пuпiсiраI leyel
ilпрlеmепtеd

NчmЬеr of
municipalities which
have implemented
climate сhапgе
mitigation оr
adaptation
measures5

NumЬег Pгoject Ргоmоtеrs
rесоrds

Semi
annually 0 N/A l0

output
4.5

дw ar е п е ss /е du cational
саlllраigпs оп climate
ehalt8e

NutпЬеr оf
education campaigns
caried out

NчmЬеr

Pýect
Рrоmоtеrs'
rесоrds,
Audio/video/print
mateTial produced
as рм of the
сатпраigп

Semi-
аппuаllу 0 N/A 15

NunrbeT ofpeople
геасhеd Ьу the
educationaI
activities

Pýect Рrоmоtеrs
rесоrds,
attendance sheets

Semi-
anrrually 0 N/A 600

Nчmьеr of sclrools
саrriеd out
awareness/education
activities

NumЬеr

Ргоjесt
Ргоmоtеrs'
rесогds,
Audio/video/print
material produced

0 N/A l0

s Тhrочgh the ореп call; maTket-Ieady ýolutions not deemed pilot ог innovativo lпеаýчrеS.

7

llIlllllllll|tlllltll

NumЬоr

NumЬег of
lnunicipalities wlrich
have implemented
iппочаfiче urьап
development
mеаsurеs

NiA

Number

Semi-
аппuаllу



ВG ENVIRONMENT_ ЕЕЛ IМ
РIоgrаmmо 

^gгеоmепt

рА NцпrLrег
Expectcd рrоgrаrпmе

геýUItý
Indicatoг

Unit of
rпеаsuгеmепt

stlurce of
чеrifiсаtiоп

Frequency
of

rероrtiпg

Baselinc
чаlце

Baseline
уеаr

as part ofthe
campaign

I]ilateral
orttcome

Level ofsatisfaction
with the partrleгship
(disaggregated Ьу
Beneflcialy State,
DonoT State)

Scale 1-7 Survey results
Аппчаllу

(iп the
APR)

TBD TBD >_4.56

Lече[ oftrust
ЬеМееп cooperating
entities in
Beneficimy States
and Dопог states
(disaggregated Ьу
Beneficiary State,
Dопоr State)

Scale 1-7 Surчеу results
Annually

(in the
APR)

TBD TBD >4.58

Shаге of cooperating
organisations that
аррlу йе knowledge
aoquired from
bilateral patnership
(disaggregated Ьу
Beneficiary Statc,
Donor State)

Percentage Survey results
АппuаIlу

(in the
APR)

N/A N/A )-50о/о

вilаtегаl
output 1

Exchmge of
kпollledge Ьемееп
Bulgm,ia апd Dопоr
Stales

NumЬвг of projects
involving
соорегаtiоп with а
dопог ргоjесt раrtпеr

NumЬеr

Copies of
contracts
concluded with
Project
Ргоmоtеrs,

Semi-
annually

0 N/A 10

BiIateral

6 valuc is цt least 4.5 оп ascale of 1-7 and ап jпсrсаsе оп the baseline value. scдle is dclined in the core IndicatoБ Gчidапсс

в

Тагgеt
чаluс

EttIuurced
coIIaboralioп bel*,eerl
Вепеfсiаry апd
Dol|ot, State elllities
ittvolyed ilt lIrc

рпgr,апlпrе

l|llllll I l)llllllllll
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рА NчmЬеr
Dxpected рrоgrаmmе

rсSчIts
Iпdiсаtог Unit of

mеаsцrеmспt
Sоurсе of

verifrcation

Frequency
оf

героftiпg

Baseline
чаlце

Baseline
уеаr

Таrgеt
value

(disaggregated Ьу
Dопог Sиtе)

Рагtпеrshiр
аgrЕеmепts
between Project
рrоmоtеrs and
proiect раrtпе[s

Bilateral
output 2

Ехсhапgеs Ьемееп
Nоtчлау апd Bulgaria
оп саrьоп caplule апd
slorage kпоwlеdgе
exchallge апd capacity
ЬuiIdiпg

Nunrber of
meetings/workshops
саrriеd out

Рюj ect
Рrоmоtеrs'
тесоrds,
Audio/video/pгint
mаtегiаl pюduced
as рагt of the
woгkshop

Semi-
annually 0 N/A з

Number of status
rерогts on саrЬоп
сарtчге апd storage
in Вчlgагiа issued

Number
Сору ofthe stotus
rероrt

20zз
(APR) 0 N/A 1

9

Il l IlI

ВG ENVIRONMENT- ЕЕА FМ
Рrоgrдпmе Аgrееmспt

NumЬег



ВG ENVIRONMEM_ ЕЕА FМ
Рrоgrаmmе Аgrееmспt

conditions

Gепеrаl

1. The National Focal Point shall епsurе that the Рrоgrаmmе Operator, ргiоr to signing а рФесt
contract/decisiorr,/administrative act fог pre-defirred ргоjесь по. 1 апd 2 (пчmьеriпg uпdеr
Section 5.1 оfАппех Il to Фе Рrоgrаmmе AgTeement), саrгiеs out ал external and independent
аррrаisаl of the project in оrdеr to чеriф its quality апd contribution to йе objectives of the

ргоgтаmmе as well as соmрliапсе wiй EU and national legislation.
2. Fог рrеdеfiпеd projecb по. 1 and 2 (пчmЬеriпg чпdеr Section 5.1 оfАппех П to the Рrоglаmmе

АgГееmеПt), the Рrоgгаmmе Орегаtоr's responsibilities геgагdiпg the verification of payment
claims described iп Article 5.6.I е) of the Regulation, including the verification of the project
Оuфuts described in Article 5.6.1 g) ofthe Regulation shall Ье extemalised алd Ье сайеd out
ьу а legal entiý independent of апd uTrrelated to tbe Рrоgтаmmе Ореrаtоr, The Fмс shall
approve the entiý to Ье charged witl] these tasks ргiоr to the fiTst disbursement to the projects.

з. Fоr the очtсоmе З indicator "shаrе of waste recyoled" where the baseline value is "to Ье
deteгmined" (TBD), the Рrоgгаmmе Ореrаtоrshаll submit to the FМо fоr аррrочаl the baseline
value, together wiй а description ofthe data collection method used, по lаtег thап thrce months
аftег t]re finalisation of the selection of projects чпdеr фе call fоr proposals within this
outcome. The updated baseline value shatl Ье agreed чрод thrочф а modification of the
рrоgrаmmе agreement.

4. Fоr the outcome 4 iлdiсаtог "Share of populatioп living iп аrеаs with ейапсеd capacity to
геdчсе emissions and ргераrе fоr ехtrеmе weather events", whеrе the target value is "to Ьс
dеtегmiпеd" (TBD), the Ргоgгаmmе Ореrаtоr shall submit to the FМО fоr аррrочаI the tагgеt
value, together with а description ofthe data collection method used, по later thап three mопths
after t}re finalisation of the selection of projects чпdег the call for proposals within this
outcome. The tагgеt value shall Ье аgгееd uроп through а modification of the рrоgтаmmе
аgrееmепt.

Pгe-eligibility

No costs shali Ье eligible under pre-defined рюjесЬ по. I,2 and 3 (пumЬеr чпdеr Section 5.1 оfАллех
П to the Рrоgrаmmе Agreement) before the detailed descriptions апd budgets fоr the рге-dеfiпеd
projects, including the rоlе and conhibution of фе dопог project раrtпегs, have been subTnitted and
арргочеd Ьу the FМС.

Рrе-раl.тпепt

Not applicable

Рге-соmрlеtiоп

Not аррliсаЫе

Post-completion

Not applicable

I0



ВG ENVIRONMENT- ЕЕА РМ
Рrоgmmmе Аgrееmепt

Eligibiliф of costs - period

EligibiliЫ ofcosts FiISt date l0l12120lб зl/|2D024

Grапt rate and со-fiпапсiпg
Ргоgгаmmе eligible ехрепditчге (€) € l5,294,118
Ргоgrаmmе grant гаtе (%) 85%
Maximum аmоuпt of Рrоgгаmmе grant - ЕЕА Fiпапсiаl Mechanism
(€) € 1з,000,000

Maximum amount of Рrоgгаmmе grant - Nогwеgiап Financial
Mechanism (€) €0
Махimчm аmоuпt of Ргоgrаmmе grапt - Total (€) € 1з,000,000

I1



вG ENVIRoNMENT- ЕЕл Fм
Рюgгаmmе Аgгсеmспt

Мlrхimчm eligiblc costs (€) апd Advlrnce рауmспt amount (€)

рА Budget lreading ЕЕА GIantS
Nоrwау
Grants

Total grапt Рrоgгаmmе
gTant rate

PTogramme
co-financing

Ргоgгапrmе
cligible

схрепditчге

Аdчалсс
payment

рм Рrоgr,аmmе
mапаgеmепt € 1,0з0,000 с0 € 1,030,000 85% € 181,765 € 122,000

рА1 l Monetaty valuation
system fоr all
Bulgarian
ecoSyýtems

ed

€ 1,530,042 €0 € 1,5з0,042 85 о/о € 1,800,050 € бз0,020

рА] l AsSessment,
monitoling and
management system
of marine waters
deveIo

€ з,l45,000 €0 € 3,l45,000 85 о/о € 555,000 € 770,000

рлll Improved municipal

ciгcular Econ

rcsоurсе
mапаgетпепt

€ 1,812,458 €0 € 1,812,458 85% € з19,845 е 2,1з2,зOз

Iлсгеаsеd ability of
local communities to
rcduce emissions
and to adapt to the

cIimate

€ 5,482,500 €0 € 5,482,500 85% е 6,450,000

Total € 1з,000,000 €0 € lз,000,000 85% е2,294,11,8 € l5,294,118 € 2,502,000

|2

€ 1,2l1,765

€ 2.70,008

€ 3,700,000

€0

рлlз

€ 967,500 € 980,000

lllIlIIlIIIll
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ВG EWIRONMENT- ЕЕА FМ

Рrо8r9лmе Аgгесmепt

Retention of пr:rпаgеmепt coýtS

Rotontion ofmanagement costý - percentage ofthe manegement cosв 10уо

Retention of management costs - planned Ечrо value € 103,000

lз



ВG ENVIRONMENT _ ЕЕА FМ
РIоgmrпmс Agrcement

ANNEX П- Operational гчlеs

l. Рrоgrаmmе ýrrmmary

This дплех seb out the operational rules fоr thе ргоgп!mmе. The рrоgrаmтпе agreement is based оп

the MoU, thе concept note and comments made Ьу the FМС. Commitrnents, statements and guагапtееs,

expiicit as well as implicit, made in the concept note, аrе binding fоr the National Focal point and the

Рrоgrаmmе Орегаtоr unless otheгwise explicitly stipulated in фе аппехеs to фis рrоgгаmmе аgГВеmеПt.

The рrоgrаmmе ореrаtоr is the Ministry of Епчirопmепt апd Wаtеr. The Norwegian Епчirопmепt

Аgепсу ýЕА) is Dопоr Рrоgгаmmе Раrtпеr (DPP).

тhе роgгаmmе objective, "Improved епчirоппепtаl status in ecosystems aTld reduced аdvеrsе effects

ofpollution and оthег hчmап activities", will Ье attained thгоuф four outcomes:

Outcome 1: "Мопеtаrу valuation system fоr all Вulgагiап ecosystems developed"

The outcome shall Ье supported thтоuф опе pre-deflned рюjесt @Dp) "valuation апd

implementation of ecosystems services (VAIES)" @DP no 1).

оutсоmе 2: "Assessment, monitoring алd mапаg€m€пt System оfmаriпе waters developed"

The outcome .lvill Ье supported tfuough one pre-defiTred pýect "science and lпfоrmаtiоп towards

Regional Enviroпmental дсtiоп fоr the Black Sea (SСIRЕNД-Вlасk Sea)" (PDP по. 2), опе call
fофrороsаls (call no. 1) and two small grant schemes (SGS): опе оп pilot models fоr mагiпе water

puгifi;tion (SGS по. l) апd опе fоr measures to rеduсе mаriпе litter (SGS по. 2).

Outcome З: "Imрrочеd municipal rеsоurсе mапаgеmепt (Circular Есопоmу)"

The outcome will Ье sчррогtеd tfuough опе call fог рrороsаls (ca1l по. 2) алd one SGS (SGS no.

з).

outcome 4: .'Increased ability of local communities to rеdцсе emissions апd to adaФ to the

сhапgiлg climate"

The outcome will Ье supported thIоuф а pre-deflrred рюjесt "Implementation of innovative

mеаýчrеs for mitigation апd adaptation to climate change in municipalities in Bulgaria" (PDP по.

3), опе call for ргороsаls and опе small grапt scheme (SGS)-

2. Eligibility

2.1 Eliýble applicaпts:

The rules on eligibility ofproject ргоmоtеь алd project раrtпегs ате set in Article 7.2 ofthe Regulation

In ассоrdапсе wiф Article 7.2.4, the following entities shall Ье eligible:

l
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Eligiblc applicants

@гоjесt Рrоmоtегs)
Eligible раЁпеrs

CaIl по. 1

Оцtсопrе 2 "Assessment,
mопitоriпg and
mапаgеmепt System of
mаriле waters deveIoped"

In ассогdапсе йth Article 7.2.2 of the
Regulation

Call no. 2

Outcome 3
municipal
mапаgеmепt
Есопоmу)"

"Improved
rеsочrсе
(Сiгсчlаr

Municipalities

ln accordance with Article 7.2.2 of the
Regulation

СаII по. 3

Оцtсоmе 4 "Iпсrеаsеd
ability оf local communities
to rеdчсе emissions and to
adapt to the сhапgiпg
climate'

Municipalities
Iп accordance with Article 7.2.2 of the
Regulation

SGS по. 2: SGS for
mеаsчrеs to rеdчсе mаriпе
litter Municipalities

Iп ассоrdапсе wiй Article 7.2.2 ofthe
Regulation

SGS no. 3

Outcome 3
municipal
mапаgеmепt
Есопоmу)"

"Improved
геsоuIсе
(Сirсulаг

Апу поп-соmmеrсiаl public
оr pTivate entity, as well as
non-goveпunental
organisations, estaЫished as а
legal реrsоп iп Вulgаriа
whose principal activity is iл
the educational sector аý
defined iп the Bulgarian law
fоr the preschool апd school
education

In ассоrdапсе with Article 7.2.2 of the
Regulation

SGS по. 4

Outcome 4 "Increased
abiliý оf local communities
to геduсе emissions and to
adapt to the changing
climate"

Апу поп-соmmеrсiаl public
оr private entiý, as well as
поп-gочеmmепtаl
огgапisаtiопs established as а
legal person in Вчlgагiа
whose principal activiý is in
the educational sector as

gагlапdefined in the Bul 1aw

In accordance with Adicle 7.2.2 of the
Regulation

1

Researclr organisations, as
defined in the Eu Frаmеwоrk
fоr state aid fог rеsеатсh апd
development and innovation
(20l4lc 198/0l)

Очtсоmе 2 "Аssеssmеп!
пrопitогiпg and
mапаgеmепt system of
mаriпе wаtегs developed"



fог the ргеsсhооl and sclrool
education

ВG ENVIRONMEM - ЕЕА FМ
Рrоgrаmпе Аgrееmепt

2.2 Special rules оп eligibility ofcosts:

Costs аrс eligible in ассогdапсе rvith сhарtег 8 ofths Regulation.

3. Вilаtеrдl relations

3.] Bilateral rcIatioпs

The рrоgгаmmе shall contгibute to stгengthening bilateral геIаtiопs between Вulgаriа апd the Dопог States.

The рrоgrаmmе shall сопtгiЬutе to the development of bilateral геlаtiопs between Bulgaria and the Donor
States оп саrЬоп сарtчrе and stогаgе (CCS).

The рrоgтаmmе shall as арргорriаtе facilitate dопог раrtпеБhiр projecв Ьу саrryiпg ou! iпter alia, rnatch-
making events and activities in conjunction йth launching calls fог pToposals, as rvell as Ьу епсоuгаgiпg
dопог paTtrrership рюjесВ in call texts.

Тhе fi:rthеr use of the funds for bilateral relations allocated to the рrоg{аmmе shall Ье аgrееd in the
coopeгation committee.

4. Selection o{projects and fiпапсiаl раrаmеtеrs

4.I Ореп саIIs апd availability offimds (iпсIudiпg пшпЬеr of calls, duratioп of calls, апd estiпated
size):

Indicative
timing

Total ачаilаые
amount

Maximum/]Vlinimum
grапt applied fоr

Call по.1

orrtcome 2 "Assessment
mопitогiпg апd mапаgеmепt
syýtem of mагiле watels
developed"

Second
semesteг 2018

е 800,000 € 800,000/ € 200,000

Call по. 2

очtсоmё 3
municipal
mапаgеmепt
Economy)"

"Improved
rеsочrсе
(CirculaT

Second
sеmеstеr 2018

€ 1,582,зOз € 400,000/ € 200,000

Call no. 3 First sеmеstег
20i 9

€ 3,000,000 € 500,000/€ 200,000

J

Outcome 4 "increased ability
of local communities to rеduсе



SGS no. 1

Очtсоmе 2 "Assessment
monitoring and management
system оf marine wateБ
developed"

First semester
20l9

€ з50,000 € l50,000/ € 50,000

SGS no. 2

Оutсоmе 2']A,ssessment,
monitoring and mапаgеmепt
system of mаriле waters
developod"

First semester
2019

€ з50,000 € l50,000/ € 50,000

SGS по. 3

Outcome 3
municipal
man&gement
Есопоmу)"

First semester
2019

€ 550,000 € 200,000/ € 50,000

SGS по. 4

Outcome 4 "krcreased ability
of local соmгпппitiеs to reduce
emissions and to adapt to the
ohanging olimate"

First semester
?019

€ 650,000 € 200,000/ € 50,000

вG ENVrRoNMENT _ ЕЕА Fм
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emissions and to adapt to the
changing cIimate"

4-2 Sеlесtiопрrосеdurеs:

The project evaluation and arvard оf grarrb shall Ье in ассоrdалсе with Article 7.4 of the Regulation.

The Рrоgтаmmе Ореrаtог shall Ье responsible fог рrоjесt evaluation and fоr the award оfgгалts.

The Рrоgrаmmе Ореrаtоr shalJ appoint ш Evaluation апd Selection Committee (ESC) which shall carry
out tlre assessment, rапkiпg алd selection of project proposals. The ESC shall consist of а сhаirmап
and а secretary (гeplesentatives ofthe Рrоgrаmmе Ореrаtоr) without voting riфЬ and at l€аst thrce
voting mеmЬеrs, depending on the пumЬег of submitted pýect proposals. At least опе of the voting
mеrпЬеrs shall Ье ехtеrпаl to the Ргоgrаmmе Ореrаtог. Тhе DPP, the FМС and the National Fосаl
Point shall Ье invited to participate in the ESC meetings as оЬsегчегs.

Voting mеmЬеrs of the ESC that come frоm the Ргоgтаmmе Ореrаtоf or extemaI experts nominated Ьу
the Рrоgrаmrпе Орегаtоr shall review pýect ргороsаls for compliance with administrative and
eligibiliý сritеriа. App}icants whose project proposals аrе гejected at this stage mау appeal this
decision.

Each ргоjесt ргороsаl thatmeets the administrative апd eligibility сritеriа shall Ье гечiеwеd Ьу two ESC
mеmЬеrs with voting гights, at least one ofrTlrich shall Ье ехtегпаl tо thе Рrоgrаmmе Орегаtоr. These
ESC mеmЬеrs shall separately scoTe the ргоjесt according to the selection стitеriа published in thе call
fоr proposals. Fоr the puTposes оfrалkiпg the pTojects, the average ofthe scores аq,аrdеd Ьу the experts
shall Ье used. Ifthe difference between the scores given Ьу the two mеmЬеrs is mоrе than 20% ofthe
highег score, а third expert (mеmЬеr оf the ESC with voting гights) shall Ье commissioned Ьу the

"Imрrочеd
rеsочrсе
(Сiгсulаr

4
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Following the tесhпiса[ evaluation of ргоjесt ргороsаIs, all mеmЬеrs, including the оЬsегчеrs, ofthe
ESC shall meet to review the rапkеd list ofpýect proposals. Tlre ESC mау modify the гаrйiпg of the
projects injustified cases. Tlrejustificafion fоr the modifications shall Ье detailed in the minutes oft]re
meeting of the ESC. If sчсh а modification rеsчlв iп а pýect's rcjection, the affected applicant slrall
Ье infoTmed in wTiting about the justification for йе modification. The ESC shall submit а rероfi,
includingthe list of the recommended pюjects, togeйer with а reserve list апd the list of ý ected рюjесt
ргороsаIs and the rcason fоr thеiг ýecfion, to the Рrоgтаmmе Орегаtоr.

The Ргоgrатпmе Ореrаtоr shall чеrф that the selection process has Ьееп conducted iп ассогdапсе with
the Regulation апd that grапt award decisions comply йth the rules алd objectiyeý ofthe рго8таrпrпе.
Following such чегifiсаtiоп, the Рюgгаmmе Ореrаtог shall make а decision оп which projecb shall Ье
supported оп the basis ofthe гапkiпg list approved Ьу the ESC. The Рrоgrшпmе Ореrаtоr mау аррrоче
the rероrt fiоm the ESC, rеtчm the rерогt to the ESC rеqчёstiпg а rcpetition ofthe evaluation process
in case of а violation of the рrосеdчге that can Ье геmеdiеd от not аррrоче the report when thele has
Ьееп а serious violation ofthe ргосеdurе.

The Рrоgrаmmе Орегаtоr shall notifo the applicants about the results ofthe selection process within а
геаsопаЫе time and publicise the rеsulЬ.

4.3 Рrоjесl grai rate:

Grants to all рюjссts from the рrоgтаmmе mау Ье up to 100% oftotal eligible expendifure ofthe project.

In the case оf pTojecb whеrе the pюject рrоmоtеr iý ап NGO оr а social рагtrец as defined in Article
1,6 ofthe Regulation, the ргоjесt gтant rаlе mау Ье up to 90% oftotal еligiЫе expendituTe ofthe рюjесt.
The project $ant гаtе shall in all cases Ье set at а level that complies with the State Aid rulеs in fогсе
and Иkes into account any and all оthеr fогms of public suрроrt $anted to projects. Апу rеmаiпiпg
costs ofthe pФect shall Ье provided ог obtained Ьу the ploject ргоmоtег.

5. Additioпal mесhапЬms within the Ргоgrаmmе

5.1 Pre-defiпed pTojecb

There rvill Ье three рrе-dвfiпеd рфесts implemented uпdеr the рrоgгаmmе

1) 'Yaluation and implementation of ecosystems services (VAIES)"
Project Ргоmоtеr: МЫstгу of Environment and Watel

Donor pýect paThr er(s): То Ье dеtеппiпеd

Оthеr project раrhеr(s): Miлistry оfFiпапсе, National Statistical Institute

ProgTamme outcome the ргоjесt contributes to: "Monetary valuation system for all Bulgarian

ecosystems developed"
Total maximum eligible pýect cosв: € 1,800,050

Ргоjесt grапt rate: 1000/о

Maximum pýect grапt аmочпt € 1,800,050

The рrоjесt will contribute to the integration of ecosystems services in national planning accounting

апd Ieporting.

J

Сhаiгmап of the ESC to sсоrе the рrоjесt. In such cases the aveвge score of йе two closest sсоl€s
shall Ье used fог the ranlcing of the рфесts. Assistant evaluators mау Ье used to assess all оr part of
the рюjесt ргороsаls in tlre case of соmрlех technical pФects and provide an ехреrt opinion. The
aýýistant evaluators will поt sсоrе the pýect proposals.



ВG ENVIRONMENT _ ЕЕА FМ
Programme Аgгссmецt

Tlre pre-defined ргоjесt will include, iпter alia,|be folIowing activities:

Develop methodologies fоr mопеtаry assessment of паtuгаl capital for 9 types ofecosystems;
Develop а guide on integTation of natural oapital iп policy making and рlаппiпg fоr decision-
mаkеrs in Вulgаri4
Imрlеmепt and promote case studies ofnatuгal capital integration in business planning fmапсе
and accounting in selected pilot sесtогs;
organise апd саrryr out tTainings and аwагепеss raising iп паtuгаl capital accounting fоr national
authoгities.

2) "SCience and Information towards Regional ЕNчiгопmепtаl Action fоr the Black Sea (SCIRBNA-
Black Sea)"

Рrоjесt Ргоmоtеr: Black Sea Basin Diгectorate (BSBD)
Donor pToject paTtrrer(s): То Ье dеtеппiпеd
Otlrer ргоjесt рагtпеr(s): Bulgarian Academy ofSoiences - Institute of Oceanolory
ProgTamme outcome the рюjесt contributes to; "Assessment, monitoring апd management system of
marine waters developed"
Total mахimum eligible pýect costs: € 2,200,000
Ргоjесt $ant rate: 100Оlо

Macimum рrоjесt grапt аmоuпt: € 2,200,000

The project wili contгibute to improved management ofthe marine ecosystems in ВчIgагiа.

The pre-defined project will iпсludе, йllеr alja, the follorving activifies:
- Imрrоче the сарасф on mаriпе епчiтопmепtаl management thTough data gathering

development апd implementation of methods шrd tools fоr mаriпе monitoring апd assessment,
development of а comprehensive assessment system fог Good Епчirопmепtаl Status (GES)
dёfinitions, targets, indicators, tlTesholds апd integTation approaches, and еstаЫishmепt and
increase ofnational сарасý in mаriпе mопitогiпg алd assessment;

- knplement specific measures of the Вulgагiап Рrоgrаmmе of Меаsuгеs (PoIt{);
- Iпсоrрогаtе the new knowledge and data obtained iп the project for thе development ofan initial

assessment Ф4SFD fut 8), defrnitions of GES (MSFD Art. 9) апd establishment of
enviTonmental targets (MSFD Аrt. 10);

- РгОmоtе sub rеgiопаl соорегаtiоп with Romania оп the implementation of the Маriпв Stгаtеgу
Frаmеwоrk Directive;

- Strengthen Ьilаtегаl гelations betrveen Bulgarian апd Dопоr States maritime educational and
rеsеаrсh institutions;

- Оrgапisе and сагry out tlainings and аwаrепеss raisirrg оп maTine water mапаgеmепt.

3) "lmplomentation of innovative mеаsur€s for mitigatioп and adaptation to climate change iп
municipalities iп Bulgaria"

Pýect Ргоmоtеr: National Trust Ecofirnd ýТЕF)
Donor ргоjесt раrtпеr(s): То Ье dеtеrпliпеd
other рфесt раrИег(s): Municipalities оf Sofia, Plovdiv,Vama, Burgas, Кurфаli, Ruse, StaTa Zagora,
Siiven
ргоgталrmе outcome the project contributcs to: "Increased abiliý of 1ocal communities to rеduсе
emissions and to adapt to the changing climale"
Total ma:rimum eligiЫe pýect costs: € 2,800,000
Project gтапt rate: 100%
Махimum project grant amount: € 2,800,000
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The project will confribute to the local aut}orities' capaciý to idепtф апd irnplement specific mеаsuгеs

оп climate сhапgе adaptation and mitigation.

The рrе-dеГrrrеd рюjесt rvill iпсIчdе, lлrеr а/Щ the following activities:

- Develop and assess municipal stategic рlалs оп climate change adaptation and mitigation;

- Exchange of ехрriепсе thTough study visiв апd гечiеw of best ргвсtiсеs and ехрriепсеs in
Еrrгоре йth dопоr ргоjесt ртЬхеr;

- дssеss the effectiveness of а[геаdу implemented climate actions апd identification of
innovative solutions;

- Training ofstЩ
- Technical design and implemenbtion ofinvestnent mеаýurеs.

5.2 FiпапсiаlIпsпапrcпts

Not applicable

6, РrоgrаmmеМапаgеmепt

6.1 Рауmепt Jlows

The Рrоgrаmmе ореrаtоr shall епsчrе that pa}Tnents to pýects ате made in а timely mаппег. Interim

апd frnal paymenB to the pюjects shall Ье based оп арргочеd pýect rероrts.

рауmепъ ofthe pýect grапt shall take the form of advance paymeats, interim рауmепъ апd а final

payment. The levh of аdчалсе руmепt to ргоjесts shall Ье set out iп the рrоj ect confoact. The mахimчm

ievel of advance payment shail Ье linked to the pýect budget апd duration as follows:

РЦесt
implementation

durаtiоп

Advance
paynrent

First interim
рауmепt

second iпtегim
рдуmепt

Fiпаl рауmепt

<12 Months UP to 45% (up
to 15%*)

Up to 25% (чр
to з0%*)

Up to 25% (up
to 30%*)

Up to 5% (up
to 25О/о*)

>12 Мопйs Up to 35% (up
to 15%+)

Up to 30% Up to 30% Up to 5% (up
to 25Yо*)

*where йе pToject ртоmоtеr is а private entity.

The ftrst advшce instalment shall Ье paid following the signature of the project сопtrасt. Subsequent

payments shall Ье paid аftеr the approval ofproject iпtегim reports. The final ра),mепt will Ье paid after

аррrочаl ofthe final rероrt.

дп advance раупепt ofa perc€ntage ofthe total grапt amount shall Ье paid within 1 mопй from the

submission оi а request аftir signatuie ofthe pIoject сопtrасt. The interim payments shall Ье paid wiйin
l mопth аftег the аррючаl of рюjесt inteгim rероЁs.

uроп аррrочаl of the fiлаl рrоj ect rероrt а fmаl balance payment, if applicable, shall Ье made within 1

month.

The approval ofproject inteTim and final тероrts shall take place within 2 months from the submission

of the requiгed iпfоrmаtiоп.

The periodicý of reporting periods, апd deadlines fог rероrtiпg will Ье furthеr detailed in the

description ofthe Рrоgтаmmе Ореrаtоr's management and control systems,

1
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In саýе оf euro-denominated contracb with entities frоm Dопог States оr йй iпtегgочегппепtаl
огgапizаtiопs, the Рrоgrаmmе Орегаtоr shall transfer йе amounts in euro.

6.2 'I/erificatioп of paylllel1l claitls

Ploject рrоmоtегs shall submit iпtегim апd final рrоjесt rероrts сопtаiпiпg information on ргоjесt
ргоgтеss and iпсurrеd expendihTe.

In line with point i) ofArticlc 5.6.2 ofthe Regulation incun ed ехрепditчге rероrtеd shall Ье subjectto
administгative verifications Ьеfоrе the repott is approved. Vегifiсаtiопs to Ье саггiеd out shall сочеr
admiлistrative, financial, technical апd physical aspecb ofpýects, as арргорriаtе and Ье in accoTdance
rvith tlle principle of рrорогtiопаlitу.

Additionally, in line with point ii) of Article 5.6.2 of the Regulation on-the-spot чегifiсаfiопs of
projects, which mау Ье carried out оп а sаmрlе basis, shall Ье саrriеd out.

The detailed рrосеdurе fоr verification will Ье further detailed in the description of the Programme
Ореrаtоr's management sпd conftol systems.

6.3 Д[опitоriпg апd repoПilтg

The Рrоgrаmmе Ореrаtот shall monito1 rесоrd arrd rерой оп рrоgrеss towaгds the рrоgrаmmе's
outcomes in ассогdапсе with the provisions contained in the legal frаmеwоrk. The Рrоgгаmmе Ореrаtоr
shall епsurе Йаt suitable and sufficient monitoring and Teporting агrапgеmепЬ аrе made with the
project ргоmоtеrs in оrdеr to епаЫе the Ргоgrаmmе Ореrаtоr and the МР to meet its obligations to the
Dопог States,

ЧЪеп герогtiпg оп progress achieved in Аппцаl and Fiпаl Рюgrаmmе RероrВ, the Рrоgrаmmе
operator shall disaggegate results acbieved as appropriate and in accordance with iщtructions гесеiчеd
fiom the FМо.

6-4 Рrоgrаmпе admiпisП,aliye struclures

Tlre Progranrme Ореrаtог shall iаuпсh in 2018 а рrосuгеmепt рrосеdurе for а Small Gгапts Scheme
opemtor to mапаgе апd implernent the small gгапt schemes uпdеr ttris рrоglаmmе. Alternatively, the
Рrоgrаmmе Орегаtоr shall manage and implement the small gTant schemes itself

7. Соmmuпiсаtiоп

7, ] сопlmmiсаtiоп

The Рrоgrаrпmе Ореrаtоr shall comply with Article 3-З of the Regulation, the lпfоrmаtiоп and
Comnunicetion Rеquirеmепts in Annex З of the Regulation алd the Communication plan for йе
ргоgrаmmе.

8. Miscel]aneous

Not applicable
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