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Изх № 91-00-5/27.07.2021 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 12.07.-26.07.2021 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 12.07.2021 г. с
писмо изх. № 91-005/12.07.2021 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. Изменение на методология и критерии за оценка по процедура „Мерки за
подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5
„Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.“
Писмото с документа и проекта на решение по писмената процедура бяха изпратени
на състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г. на 12 юли 2021 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 26 юли 2021 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 за получаване на коментари, освен получените становища без бележки от състава
на КН на ОПОС 2014-2020 г., в Секретариата беше получено предложение от дирекция
„Опазване чистотата на въздуха“ (ОЧВ) в МОСВ за допълнение и изменение по
приложените документи в писмената процедура. Полученото становище, съдържащо
предложения/бележки по документите в рамките на писмената процедура е отразено в
приложената съгласувателна таблица (справка).
В резултат на полученото становище от дирекция ОЧВ в МОСВ, корекции на
допуснати технически грешки са извършени в Общата информация за процедура „Мерки
за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5 „Подобряване
качеството на атмосферния въздух“ на оперативна програма „Околна среда 2014 –

2020г.“. 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 осигури
възможност за вземане на информирано решение от КН. Във връзка с направеното
предложение към Методология и критерии за оценка по процедура „Мерки за
подобряване качеството на атмосферния въздух“, на този етап изменението не може да
бъде извършено, тъй като настоящата писмена процедура има за цел да осигури
изпълнение на Решение № 7718 от 28.06.2021 г. на Върховния административен съд, по
адм. дело № 10700/2020 г. По отношение на методологията и критериите, които се
одобряват от КН по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от ПМС № 79/2014 г., това налага изменение
единствено на критерий 10 от раздел „Оценка на допустимост“.
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 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.“ взе следното решение:
1. Комитетът за наблюдение на ОПОС 2014- 2020 г. съгласува предложението
за изменение на методология и критерии за оценка по процедура „Мерки за
подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5
„Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.“.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Писмо изх. № 91-005/12.07.2021 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 12.07.2021 г.;
3. Становища, получени от членовете и наблюдателите на КН на ОПОС 2014-2020 г.;
4. Решение на КН на ОПОС 2014-2020 г.
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