
 
 

 

Изх. №.91-00-27/24.10.2019 г. 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

от 

писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение 

на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, проведена в периода 08.10.- 

22.10. 2019 г. 

На основание чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Постановление № 79 на Министерския съвет от 

10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за 

партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за 

програмен период 2014 - 2020 г. (ПМС № 79/2014 г.) и чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Вътрешните 

правила за работа на Комитета за наблюдение ОПОС 2014-2020 г., на 08.10.2019 г. с 

писмо изх. № 91-00-27/08.10.2019 г. беше инициирана писмена процедура за 

неприсъствено вземане на решения от КН на ОПОС 2014- 2020 г. 

С писмената процедура беше предложено на състава на КН да вземе решение за: 

1. Одобряване на методология и критерии за оценка на проектни предложения по 

процедура чрез директно предоставяне на БФП „Рекултивация на депа за закриване, 

предмет на процедура по нарушението на правото на ЕС по дело С-145/14“ по 

приоритетна ос 2 “Отпадъци“ на ОПОС 2014- 2020 г. 

Писмото с документите и проекта на решение по писмената процедура бяха изпратени 

на състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г. на 08 октомври 2019 г. по електронен път, като 

съгласно чл. 12, ал. 4 от Вътрешните правила беше определен срок за изразяване на 

становище по приложените документи и проекта на решение до 22 октомври 2019 г. или 10 

работни дни от изходящата дата на писмото за иницииране на настоящата писмена 

процедура. Същите бяха качени и на интернет страницата на Единния информационен 

портал на европейските структурни и инвестиционни фондове - 

https://www.eufunds.bg/bg/opos в секция „Комитет за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г,- за 

членове“, която е достъпна за състава на КН с предоставени от Секретариата 

потребителско име и парола. 
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В срока за изразяване на становища, освен изпратените становища без бележки от 

състава на КН на ОПОС 2014-2020 г., са получени четири становища (дирекция „Централно 

координационно звено“, АМС; дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и 

международно сътрудничество“, МОСВ; Национално сдружение на общините в Р. България 

(НСОРБ) и дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почите“, МОСВ), съдържащи 

предложения/коментари по приложените документи в писмената процедура, които са 

отразени в приложената съгласувателна таблица (справка).  

Представените от членовете на КН на ОПОС 2014- 2020 г. становища са по отношение на 

Общата информация за процедура чрез директно предоставяне на БФП „Рекултивация на 

депа за закриване, предмет на процедура по нарушението на правото на ЕС по дело С-

145/14“. В същността си Общата информация представлява документ, който се предоставя на 

членовете на КН на ОПОС 2014- 2020 г., с оглед задължението на УО да предостави 

възможност за вземане на информирано решение от КН. В съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 1 от 

ПМС № 79/2014 г. КН има функции да разглежда и одобрява предложените от ръководителя 

на управляващия орган на съответната програма методология и критерии за подбор на 

операции, както и последващи изменения и допълнения в тях.  

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 17, ал. 5 от ПМС № 79/2014 г. и чл. 12, ал. 

5 и ал. 6 от Вътрешните правила за работа на КН на ОПОС 2014-2020 г, Комитетът за 

наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ взе следното решение: 

1. Одобрява методология и критерии за оценка на проектни предложения по 

процедура чрез директно предоставяне на БФП „Рекултивация на депа за 

закриване, предмет на процедура по нарушението на правото на ЕС по дело С-

145/14“ по приоритетна ос 2 “Отпадъци“ на ОПОС 2014- 2020 г. 

В съответствие с изготвената съгласувателна таблица, приложения към настоящия 

протокол са одобрените методология и критерии за оценка на проектни предложения по 

процедура чрез директно предоставяне на БФП „Рекултивация на депа за закриване, 

предмет на процедура по нарушението на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна 

ос 2 “Отпадъци“ на ОПОС 2014- 2020 г., както и актуализирана Обща информация за 

процедура чрез директно предоставяне на БФП „Рекултивация на депа за закриване, 

предмет на процедура по нарушението на правото на ЕС по дело С-145/14“.   

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Писмо изх. № 91-00-27/08.10.2019 г. за провеждане на писмена процедура за 

вземане на решения от КН на ОПОС 2014-2020 г. с приложени документи; 

2. Съгласувателна таблица (справка) за отразяване на становищата на членовете на 

КН на ОПОС 2014- 2020 г. по предложения, отправено чрез писмена процедура 

за неприсъствено вземане на решения, инициирана на 08.10.2019 г.; 

3. Становища, получени от членовете и наблюдателите на КН на ОПОС 2014-2020 г.; 

4. Одобрени методология и критерии за оценка на проектни предложения по 

процедура чрез директно предоставяне на БФП „Рекултивация на депа за закриване, 



 
 

предмет на процедура по нарушението на правото на ЕС по дело С-145/14“ по 

приоритетна ос 2 “Отпадъци“ на ОПОС 2014- 2020 г.; 

5. Актуализирана Обща информация за процедура чрез директно предоставяне на 

БФП „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушението на 

правото на ЕС по дело С-145/14“, в съответствие със съгласувателната таблица; 

6. Решение на КН на ОПОС 2014-2020 г. 

 

 

 

Одобрил: 

НЕНО ДИМОВ 

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН НА ОПОС 2014- 2020 г. 

 

 

 

 


