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Изх. № 91-00-11/04.12.2020 г. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от 

етап Ι на писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Комитета за 

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

периода 19.11.-03.12. 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. на 19.11.2020 г. с писмо изх. № 91-00-

11/19.11.2020 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. Съгласуване на Индикативна годишна работна програма на оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ за 2021 г. (ИГРП 2021); 

2. Одобряване на методология и критерии за оценка на проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на БФП „Изграждане на ВиК 

инфраструктура в Столична община“, приоритетна ос 1 „Води“ на оперативна 

програма „Околна среда 2014- 2020 г.“. 
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В допълнение, съгласно чл. 26, ал. 9 от ПМС 162/05.07.2016 г., УО на ОП "Околна среда 

2014-2020" представи за информация и актуализирана Индикативна годишна работна 

програма на ОПОС 2014-2020 г. за 2020 г., в която е отразено както прехвърлянето на 

горепосочените три процедури в ИГРП за 2021 г., така и обявените до момента процедури от 

УО на ОПОС 2014-2020 г. за настоящата година.  

В съответствие с чл. 11, ал. 1, т.4 от ПМС № 79/2014 г. и чл. 1, ал.1 , т. 3 от Вътрешните 

правила за работа на Комитета за наблюдение ОПОС 2014-2020 г., в рамките на писмената 

процедура беше предоставена информация за напредъка по изпълнението на ОПОС 2014- 

2020 г.  

На основание чл. 11, ал. 1, т.11 от ПМС № 79/2014 г. и чл. 1, ал. 1, т. 10 от Вътрешните 

правила за работа на Комитета за наблюдение ОПОС 2014-2020 г., в рамките на писмената 

процедура беше представен за информация Годишен план за действие (ГПД) на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за 2021 г. в изпълнение на Националната 

комуникационна стратегия 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 19 ноември 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 03 декември 2020 г. или 10 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. 

В срока, определен за получаване на коментари (до 03.12.2020 г., включително), освен 

представените положителни становища без бележки от състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г., 

в Секретариата са получени 7 становища, съдържащи предложения/коментари по 

приложените документи в писмената процедура, както следва: 

• На 20.11.2020 г. беше получено становище от представителите на ГД „Регионална 

политика“ в Европейската комисия (наблюдатели в КН на ОПОС 2014- 2020 г.). 

• На 03.12.2020 г. беше получено становище от Национално сдружение на общините 

в Република България (НСОРБ); 

• На 03.12.2020 г. беше получен коментар от дирекция „Национален фонд“ в МФ 

относно, които са наблюдатели с право на съвещателен глас в КН на ОПОС 2014- 2020 

г. 

• На 03.12.2020 г. беше получено становище от дирекция „Управление на водите“ в 

МОСВ. 

• На 03.12. 2020 г. беше получено становище от представителя на екологичните 

организации Катерина Раковска -координатор на програма „Защитени територии и 

Натура 2000“ в сдружение „ВВФ- Световен фонд за дивата природа, Дунавско- 

карпатска програма- България“. 

• На 03.12.20202 г. беше получено становище от дирекция „Национална служба за 

защита на природата“ в МОСВ. 

https://www.eufunds.bg/bg/opos
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На 02.12.2020 г. е получена и допълнителна информация от дирекция „Опазване 

чистотата на въздуха“ (ОЧВ) в МОСВ във връзка с допустимите бенефициенти по процедура 

за директно предоставяне на БФП ПО 5 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух – 2“, прехвърлена от ИГРП на ОПОС 2014- 2020 г. за 2020 г. в ИГРП на програмата за 

2021 г. 

По отношение на получените становища, които съдържат предложения по изпратените 

документи по точка 2 от писмената процедура „Одобряване на методология и критерии за 

оценка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на БФП 

„Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“, приоритетна ос 1 „Води“ на 

оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, същите са отразени в приложената 

съгласувателна таблица (справка).  

В рамките на писмената процедура за неприсъствено вземане на решения от КН на 

ОПОС 2014- 2020 г., са постъпили становища с бележки по документа, предложен за 

съгласуване по предложеното решение по точка 1 „Съгласуване на Индикативна годишна 

работна програма на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за 2021 г. (ИГРП 

2021). Постъпилите становища с коментари по предложеното решение по точка 1 от 

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ); представителя на 

екологичните организации в КН и дирекция „Национална служба за защита на природата“ 

(НСЗП) в МОСВ са включени в съгласувателната таблица (справка). 

Вследствие на получените становища, бяха направени промени по методологията и 

критерии за оценка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

БФП „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“. В резултат на получените 

становища, промени са извършени и в Общата информация за процедура за директно 

предоставяне на БФП „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ 

(документът се предоставя на членовете на КН на ОПОС 2014- 2020 г., с оглед задължението 

на УО да осигури възможност за вземане на информирано решение от КН).  

В продължение на горепосоченото, в съответствие с чл. 17, ал. 6 от ПМС № 79/2014 г. и 

чл. 12, ал. 7 от Вътрешните правила за работа на КН на ОПОС 2014- 2020 г., съставът на КН 

ще бъде уведомен за провеждането на етап II на писмената процедура за неприсъствено 

вземане на решения от КН на ОПОС 2014- 2020 г., инициирана на 19.11.2020 г.  

Във връзка с гореизложеното и в съответствие с 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 по отношение на т.1 се счита за приет, когато е 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.  

В тази връзка Комитетът за наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ взе следното решение: 

1. Съгласува Индикативна годишна работна програма на оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ за 2021 г. (ИГРП 2021).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Писмо изх. № 91-00-11/19.11.2020 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, отправени чрез писмена процедура за 

неприсъствено вземане на решения, инициирана на 19.11.2020 г.; 

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

4. Решение на КН на ОПОС 2014-2020 г. -етап I 

 

 

 

 

 

Одобрил: 

ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН НА ОПОС 2014- 2020 г. 

 

 

 


