Решения за
по-добър живот

Европейски съюз

Изх. №. 94-00-295/15.06.2016 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 четвърта писмена процедура за неприсъствено вземане на решения
от Комитета за наблюдение на оперативна програма “Околна среда 2014- 2020 г.”

На основание чл. 17, ал. 3 от Постановление № 79 на Министерски съвет от 10.04.2014 г. и
чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПОС 20142020 г. (Вътрешните правила), на 07 юни 2016 г. с писмо изх. No 94-00-295/07.06.2016 г. беше
инициирана писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от КН на ОПОС 20142020 г.
С писмената процедура беше предложено на състава на КН да вземе решение за приемане
на следния документ:


План за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“;
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Планът за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.)
е изготвен на основание чл. 56, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и съобразно
изискванията на ЕК по отношение изготвянето на Планове за оценка и изискванията,
съдържащи се в Насоките за мониторинг и оценка за програмен период 2014-2020 г.
Съгласно чл. 114(1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, планът за оценка на ОПОС 2014- 2020
г. следва да бъде представен за одобрение на Комитета за наблюдение (КН) не по-късно от една
година след одобрението на програмата. ОПОС 2014-2020 г. е одобрена с решение на ЕК на 15
юни 2015 г. В тази връзка УО на ОПОС е разработил и чрез настоящата писмена процедура за
неприсъствено вземане на решение е представил за одобрение от КН на ОПОС 2014- 2020 г.
плана за оценка на програмата. Проектът на план за оценка на ОПОС 2014- 2020 г. беше
презентиран на проведеното шесто заседание на КН на ОПОС 2014- 2020 г. на 19- 20 май 2016 г.
Писмото с документа, обяснителната записка по предложеното решение и проекта на
решение по писмената процедура бяха изпратени на състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г. на 07
юни 2016 г. по електронен път, като съгласно чл. 12, ал. 4 от Вътрешните правила беше
определен срок за изразяване на становище по проекта на решение до 14 юни 2016 г. Същите
бяха качени и на интернет страницата на ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg в секция
„Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, подсекция „Комитет за наблюдение на
ОПОС 2014-2020- за членове“, която е достъпна за състава на КН с предоставена от
Секретариата потребителско име и парола.
В срока за получаване на становища по проекта на решение, са получени 50 становища от
членове на КН с право на глас, като изразеното в тях становище е както следва:


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

В срока за получаване на становища, дирекция „Национален фонд“ в Министерство на
финансите- наблюдател с право на съвещателен глас в КН на ОПОС 2014- 2020 г. са уведомили
по електронна поща Секретариата, че нямат бележки и коментари по изпратения документ.
Съгласно Заповед No РД-ОП-52/19.06.2015 г. , изм. със Заповед No РД- ОП- 4/14.01.2016 г. и
Заповед No РД- ОП- 60/27.04.2016 г. всичките на министъра на околната среда и водите,
членовете на КН на ОПОС 2014-2020 г. с право на глас са 55. На основание 17, ал. 3 от
Постановление № 79 на Министерски съвет от 10.04.2014 г. и 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 следното решение:
1. Комитетът за наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020
г.“ одобрява План за оценка на оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“.
Уважаема госпожо министър, моля да одобрите настоящия доклад за проведената четвърта
писмена процедура за неприсъствено вземане на решения от състава на КН на ОПОС 20142020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
2

1. Писмо изх. No 94-00-295/07.06.2016 г. за провеждане на писмена процедура за вземане
на решения от КН на ОПОС 2014-2020 г. с проект на решение, обяснителна записка,
План за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, както и
информация за изпълнение на Годишен план за действие за 2015 г. в изпълнение на
Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. с анализ за резултатите от
предприетите информационни и комуникационни дейности;
2. Становища, получени от членовете и наблюдателите на КН на ОПОС 2014-2020 г.;

С УВАЖЕНИЕ,
ЯНА ГЕОРГИЕВА
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС
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