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ПРОТОКОЛ
от
писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение
на оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, проведена в периода 16.03.30.03. 2017 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. и чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Вътрешните правила за работа на Комитета за
наблюдение ОПОС 2014-2020 г., на 16.03. 2017 г. с писмо изх. № 91-00-9/16.03.2017 г. беше
инициирана писмена процедура за неприсъствено вземане на решения от КН на ОПОС 20142020 г.
С писмената процедура беше предложено на състава на КН да вземе решения за
изменение в одобрени от КН на ОПОС Методология и критерии за оценка на проектни
предложения по процедура „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно
събрани биоразградими отпадъци“, като текстът „(изготвени за 2014 г., 2015 г. или 2016 г.)“ в
края на критерий 6 от група критерии за оценка на административно съответствие се
заличава.
Към писмото за иницииране на писмената процедура беше приложена обяснителна
записка, съдържаща подробна информация и обосновка за предложеното решение.
Писмото с документите и проекта на решение по писмената процедура бяха изпратени на
състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г. на 16 март 2017 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 30 март 2017 г. Същите бяха качени и на
интернет страницата на ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg 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 са получени 3 становища, съдържащи
предложения/коментари по приложените документи в писмената процедура (освен
получените становища без бележки от състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г.), които са
отразени в приложената съгласувателна таблица (справка).
В срока до 30.03.2017 г. на писмената процедура за неприсъствено вземане на решения,
освен положителните становища от състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г., са получени
становища от представители на екологичните организации в КН - Гражданско сдружение
„Хармония“ и „Коалиция за устойчиво развитие“, с което гласуват „против“ предложените за
вземане решения.
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:
Одобрява изменение в одобрени от КН на ОПОС Методология и критерии за оценка
на проектни предложения по процедура „Проектиране и изграждане на анаеробни
инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, като текстът „(изготвени
за 2014 г., 2015 г. или 2016 г.)“ в края на критерий 6 от група критерии за оценка на
административно съответствие се заличава.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Писмо изх. № 91-00-9/16.03.2017 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 16.03.2017 г.;
3. Становища, получени от членовете и наблюдателите на КН на ОПОС 2014-2020 г.;
4. Решение на КН на ОПОС 2014- 2020 г.

Одобрил:
ЯНА ГЕОРГИЕВА
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС И
РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014- 2020 Г.
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