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Изх. № 48-00-658/17.07.2015 г. 

 

 

ДО  

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА 

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И  

ВОДИТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА  

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА  

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“ 

 

 

 

ДОКЛАД 

от  

Яна Георгиева, главен директор на главна дирекция “Оперативна програма „Околна 

среда“ (Секретариат на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.) 

 

 

Относно: проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решения от 

Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Околна среда 2014- 2020 г.” 

 

На основание чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Вътрешните правила за работа на Комитета за 

наблюдение на ОПОС 2014-2020 г., на 10 юли 2015 г. с писмо изх. No 48-00-658/10.07.2015 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 приемане на 

документите, изменени и допълнени в резултат на получените становища и проведените 

дискусии по време на заседанието на КН на ОПОС 2014-2020 г. на 03 юли 2015 г., както следва: 

1. Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ от програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския 

фонд за морско дело и рибарство на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за 

2015 година. 

2. Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедура 

„Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ по приоритетна 

ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 
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3. Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедура  

„Изпълнение на ранни ВиК проекти“  по приоритетна ос  1 „Води“ на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020г.“. 

4. Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедура 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 

и/или биоразградими битови отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и 

на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови 

отпадъци“ по приоритетна ос  2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020г.“. 

В допълнение към горните документи, беше отправено предложение до КН да съгласува 

Национална комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. и да я представи за 

одобрение от Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство. Писмото и 

документите бяха изпратени на състава на КН на 10 юли 2015 г. по електронен път, като беше 

определен срок за изразяване на становище по проекта на решение до 17 юли 2015 г. Същите 

бяха качени и на интернет страницата на ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg в секция 

„Програмиране 2014-2020 г.“, подсекция „Комитет за наблюдение на ОПОС 2014-2020“, която е 

достъпна за състава на КН с предоставена от Секретариата парола. В срока, определен за 

получаване на становища по проекта на решение, са получени 48 становища (Приложения от 1 

до 48) от членове на КН с право на глас, като изразеното в тях становище е както следва:  

 46 членове на КН с право на глас подкрепят решението по т.1 и 2 членове не 

подкрепят; 

 47 членове на КН с право на глас подкрепят решението по т.2 и 1 член не подкрепя; 

 47 членове на КН с право на глас подкрепят решението по т.3 и 1 член не подкрепя; 

 45 членове на КН с право на глас подкрепят решението по т.4 и 3 членове не 

подкрепят; 

 47 членове на КН с право на глас подкрепят решението по т.5 и 1 член не подкрепя; 

Съгласно Заповед No РД-ОП-52/19.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите, 

членовете на КН на ОПОС 2014-2020 г. с право на глас са 55. На основание чл. 12, ал. 6 на 

Вътрешните правила за работа на КН на ОПОС 2014-2020 г., решението се счита за прието, в 

случай че две трети от членовете на комитета с право на глас са изразили съгласието си, тоест 

37 положителни становища. 

Във връзка с гореизложеното и в резултат от проведената писмена процедура за 

неприсъствено вземане на решения, КН на ОПОС 2014-2020 г. взе следните решения: 

1. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

одобрява Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2015 г. на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ от програмите, съфинансирани от Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на 

Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

2. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

одобрява Методология и критерии за оценка на проектни предложения по 

процедура „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл 

http://ope.moew.government.bg/bg
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ВиК“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“. 

3. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

одобрява Методология и критерии за оценка на проектни предложения по 

процедура  „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по приоритетна ос  1 „Води“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. 

4. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  

одобрява Методология и критерии за оценка на проектни предложения по 

процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, вкл. осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 

зелени и биоразградими битови отпадъци по приоритетна ос  2 „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. 

5. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

съгласува Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-

2020 г. и я предлага за одобрение от Комитета за наблюдение на Споразумението 

за партньорство.  

 

 

Уважаема госпожо министър, моля да одобрите настоящия доклад за проведената писмена 

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста. 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

ЯНА ГЕОРГИЕВА 

  ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС  

 

 


