
 
 

 

Изх. № 95-00-2158/11.05.2020 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 15.04.- 

08.05. 2020 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., във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 

13 март 2020 г. (обн. ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г., изм. ДВ. бр. 34 от 09.04.2020 г.) на 15.04.2020 г. 

с писмо изх. № 91-00-4/15.04.2020 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 решения за: 

1. Одобряване на проект на изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“. 

2. Съгласуване на изменение на Индикативна годишна работна програма на 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за 2020 г.  

3. Одобряване на годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. за 2019 г. 

Писмото и проекта на решение по писмената процедура бяха изпратени на състава на КН 

на ОПОС 2014- 2020 г. на 15 април 2020 г. по електронен път, като съгласно чл. 12, ал. 4 от 

Вътрешните правила беше определен срок за изразяване на становище по документите и 

проекта на решение до 05 май 2020 г. или 11 работни дни от изходящата дата на писмото за 

иницииране на настоящата писмена процедура. Документите бяха качени 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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С писмо изх. № 91-00-5/04.05.2020 г. беше представено предложение за допълнителни 

изменения в оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, за които да бъде взето 

решение от КН на ОПОС 2014- 2020 г. чрез писмената процедура за неприсъствено вземане 

на решения, инициирана с писмо изх. № 91-00-4/15.04.2020 г. Съставът на КН на ОПОС 2014- 

2020 г. беше информиран, че останалите документи, които са представени на 15.04.2020 г. в 

рамките на инициираната писмена процедура остават непроменени. Писмото с проекта на 

решение по писмената процедура бяха изпратени до състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г. на 

04.05.2020 г. по електронен път. Текстът на ОПОС 2014- 2020 г. и обосновката на 

предложение за изменение на ОПОС 2014- 2020 г. с нанесени промени в режим 

„проследяване на промените“ бяха качени в секция „Комитет за наблюдение на ОПОС 2014-

2020 г,- за членове“ на информационния портал https://www.eufunds.bg/bg/opos. В тази връзка 

и предвид стартираната писмена процедура за вземане на решение, срокът за изразяване на 

становища по допълненото предложение за изменение на оперативната програма, както и по 

документите, представени с уведомление изх. № 91-00-4/15.04.2020 г. беше удължен до 

08.05.2020 г. (включително). 

В срока за изразяване на становища освен представените положителни становища без 

бележки от състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г., са получени 6 становища, съдържащи 

предложения/коментари по документите в рамките на писмената процедура, както следва:  

• 2 бр. становища от страна на екологичните организации в състава на КН на ОПОС 

2014- 2020 г. – чрез сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ е представено 

становище на Национална асоциация „Българско Черноморие“ и сдружение 

„ВВФ- Световен фонд за дивата природа, Дунавско- карпатска програма- 

България“; 

• 1 бр. становище от страна на Българска асоциация на консултантите по европейски 

програми (БАКЕП); 

• 1 бр. становище от страна на дирекция „Национална служба за защита на 

природата“ в МОСВ; 

• 1 бр. становище от страна на дирекция „Координация по въпросите на Европейския 

съюз и международно сътрудничество“ в МОСВ;  

• 1 бр. становище с предложения за корекции от техническо естество от страна на 

дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ в МОСВ. 

Получените становища, съдържащи предложения/коментари по документите в рамките 

на писмената процедура са отразени в приложената съгласувателна таблица (справка).  

В две от получените становища с предложения/коментари, членовете на КН от дирекция 

„Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“ и 

дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ гласуват „въздържал се“. 

В срока до 08.05.2020 г. на писмената процедура за неприсъствено вземане на решения е 

получено и 1 становище с коментари от дирекция „Национален фонд”, Министерство на 

финансите-наблюдател в състава на КН с право на съвещателен глас, отразено в приложената 

съгласувателна таблица (справка). 

Съгласно 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, проектът на решение се счита за приет, когато е 
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съгласуван повече от две трети от членовете с право на глас. При липса на писмен отговор от 

страна на член на Комитета на програмата, се приема, че той съгласува проекта на решение 

без бележки.  

Във връзка с гореизложеното, Комитетът за наблюдение на оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г. взема следните решения: 

 

1. Комитетът за наблюдение на ОПОС 2014- 2020 г. одобрява проект на изменение на 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и дава мандат на Управляващия 

орган при необходимост да отразява становища в хода на процедурата по 

одобрение на изменението на оперативната програма от Министерския съвет, както 

и да изпрати уведомление за същото до състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г. 

2. Комитетът за наблюдение на ОПОС 2014- 2020 г. съгласува изменение на 

Индикативна годишна работна програма на оперативна програма „Околна среда 

2014- 2020 г.“ за 2020 г. 

3. Комитетът за наблюдение на ОПОС 2014- 2020 г. одобрява годишен доклад за 

изпълнението на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за 2019 г. и дава 

мандат на Управляващия орган при необходимост да отразява становища в хода на 

процедурата по одобрение, както и да изпрати уведомление за същото до състава на 

КН на ОПОС 2014- 2020 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Писмо изх. № 91-00-4/15.04.2020 г. за провеждане на писмена процедура за 

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

2. Писмо изх. № 91-00-5/04.05.2020 г. с предложение за допълнителни изменения в 

оперативна програма „околна среда 2014- 2020 г.“ с приложени документи; 

3. 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 15.04.2020 г.; 

4. Становища, получени от членовете и наблюдателите на КН на ОПОС 2014-2020 

г.; 

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

 

 

Одобрил: 

ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН НА ОПОС 2014- 2020 г. 


