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Изх. № 48-00-835/09.09.2015 г.
ПРОТОКОЛ
от проведена писмена процедура за вземане на решения на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”
На основание чл. 7 т. 1 и т. 2 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение
на ОПОС 2007-2013 г., на 01.09.2015 г. с писмо изх. No 48-00-835/01.09.2015 г. беше
инициирана писмена процедура за вземане на решения от КН на ОПОС 2007-2013 г.
С писмената процедура беше предложено на състава на КН на ОПОС 2007- 2013 г. да вземе
следните решения:
1. Одобрява предложеното от Управляващия орган изменение на оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.“.
2. Възлага на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна
на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, на основание чл. 33 във връзка с
чл. 97, параграф 3 от Регламент (ЕО) 1083/2006, както и да отрази в оперативната
програма всички изменения съгласно одобреното предложение на УО по т. 1.
Писмото и документите бяха изпратени на състава на КН на 01 септември 2015 г. по
електронен път. В съответствие с чл. 7, т. 3 от Вътрешните правила за работа на Комитета
за наблюдение ОПОС 2007-2013 г., срокът за изразяване на становище по проекта на решение
беше определен до 08 септември 2015 г. Съгласно Вътрешните правила за работа на
Комитета за наблюдение ОПОС 2007-2013 г., членовете и наблюдателите на КН на ОПОС
2007-2013 г. трябваше да изпратят своите становища в указания срок по официален път и/или
факс.
В срока, определен за получаване на становища по проекта на решение, са получени 35
становища с официална поща или факс от членове на КН с право на глас, като изразеното в
тях становище е както следва:


34 членове на КН с право на глас подкрепят решението по т.1;



34 членове на КН с право на глас подкрепят решението по т.2;

В срока за получаване на становища е получено положително становище с коментар от г-жа
Мария Неделчева, представител на дирекция „Политики по околна среда“, МОСВ относно
необходимостта от техническа корекция в текста на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ на стр.
90, в таблица 17. Корекцията е отразена в текста на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“.
В срока за получаване на становища е получено становище от члена на КН на ОПОС 20072013 г. АСЕКОБ (Асоциация на еколозите от общините в България), в което не е изразена
подкрепа или неподкрепа на предложените решения. В този случай Секретариатът на КН на
1

ОПОС 2007-2013 г. не може да определи дали АСЕКОБ приемат или не приемат
предложените решения.
В срока за получаване на становище е получено по електронна поща становище от г-жа
Катерина Раковска, наблюдател с право на съвещателен глас в КН на ОПОС 2007-2013 г. като
представител на НПО. В съответствие с Вътрешните правила за работа на КН на ОПОС
2007-2013 г., становищата следва да бъдат изпратени по официален път и/или факс.
Съгласно Заповед № РД-ОП-44/19.05.2014 г., изменена със Заповед № РД–ОП-44/10.09.2014
г., Заповед № РД-ОП-88/03.11.2014 г., Заповед № РД-ОП-12/16.03.2015 г., Заповед № РД-ОП44/19.05.2015 г.за определяне състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
“Околна среда 2007-2013 г.”, членовете на КН на ОПОС 2007-2013 г. с право на глас са 47. На
основание чл. 7, т. 4 на Вътрешните правила за работа на КН на ОПОС 2007-2013 г.,
решението се счита за прието, в случай че повече от половината членове на комитета са
изразили писмено съгласие, тоест повече от 24 положителни становища.
Във връзка с гореизложеното и в резултат от проведената писмена процедура за вземане
на решения, КН на ОПОС 2007-2013 г. взе следните решения:
1. Одобрява предложеното от Управляващия орган изменение на оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.“.
2. Възлага на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна
на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, на основание чл. 33 във връзка с
чл. 97, параграф 3 от Регламент (ЕО) 1083/2006, както и да отрази в оперативната
програма всички изменения съгласно одобреното предложение на УО по т. 1.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
Писмо изх. No 48-00-835/01.09.2015 г. за провеждане на писмена процедура за вземане
на решения от КН на ОПОС 2007-2013 г. с обяснителна записка, предложение за
изменение на ОПОС 2007-2013 г. и проект на решение на КН на ОПОС 2007-2013 г.;
2.
Становища, получени от членовете и наблюдателите на КН на ОПОС 2007-2013 г.

Одобрил:
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
Министър на околната среда и водите
и Председател на КН на ОП „Околна среда 2007- 2013 г.“
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