Решения за
по-добър живот

Европейски съюз

Изх. №. 95-00-4082/29.10.2015 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 втора 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. (Вътрешните правила), на 21 октомври 2015 г. с писмо изх.
No 91-00-80/21.10.2015 г. беше инициирана писмена процедура за неприсъствено вземане на
решения от КН на ОПОС 2014-2020 г., изпълняващ функциите на Комитет за наблюдение на
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ съгласно ПМС № 189/20.07.2015 г.
С писмената процедура беше предложено на състава на КН да вземе решения, с които да
одобри като съответстващо на приетите критерии за избор на проекти следното:
1. Сроковете за изпълнение на дейностите, включени в проекти, които се изпълняват
по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на
отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ да бъде удължен до 31
декември 2015 г.
2. Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ да
извърши анализ за определяне на функциониращи и нефункциониращи проекти,
изпълнявани по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по приоритетните оси на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и
въз основа на резултатите от него да извърши удължаване на сроковете за изпълнение
на дейностите по тези проекти до 31 декември 2015 г.
Писмото с обяснителната записка по предложените решения и проекта на решение по
писмената процедура бяха изпратени на състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г. на 21 октомври
2015 г. по електронен път, като съгласно чл. 12, ал. 4 от Вътрешните правила беше определен
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срок за изразяване на становище по проекта на решение до 28 октомври 2015 г. В срока,
определен 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;



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

В срока за получаване на становища е получено положително становище с коментари по
предложените решения от дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ в Министерство на
финансите- член в КН на ОПОС 2014- 2020 г., която предлага двете решения по настоящата
писмена процедура, да бъдат съобразени със становището, получено от дирекция „Национален
фонд“, Министерство на финансите- наблюдател с право на съвещателен глас в КН на ОПОС
2014- 2020 г. Коментарите са относно:
1. Крайният срок за изпълнение на дейностите по визираните до 25 проекта по ПО 2 на
ОПОС 2007-2013 г. да предвиди осигуряване на необходимото време за проверка,
потвърждаване и изплащане от бенефициентите към изпълнителите на извършените
разходи по съответния проект. Обърнато е внимание на член 56, параграф 1 от Общия
регламент, съгласно който крайният срок за допустимост на разходите, платени от
бенефициентите, е 31 декември 2015 г. За да бъдат изплатени разходите по даден
проект е необходимо дейностите по него да бъдат приключени, съответната
документация окомплектована, разходите да бъдат заявени за плащане от изпълнителя
към бенефициента и бенефициента да е извършил съответните нормативно определени
проверки.
2. При анализа на възможностите за удължаване на дейности по проекти следва да се
вземе предвид горепосочения коментар. В допълнение, съгласно т. 3.5 от Насоките
относно приключването на оперативните програми, приети за подпомагане от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд (2007 — 2013 г.) в момента на подаване на документите по приключването
държавите членки следва да гарантират, че всички проекти, включени в документите
за приключването на програмата, са функциониращи, което означава приключени и в
експлоатация. При определени условия, описани в т. 3.5 от Насоките, се допуска в
окончателния отчет за разходите да бъдат включени разходи, изплатени за
нефункциониращи проекти. Тези разпоредби касаят статуса на проектите към момента
на подаване на документите по приключване, като не отменят изискването за спазване
на крайния срок за допустимост на разходите платени от бенефициентите по тези
проекти, съгласно член 56, параграф 1 от Общия регламент.
Коментарите са приложени към настоящия доклад и ще бъдат взети предвид от
Управляващия орган в хода на изпълнение на двете решения по писмената процедура.
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:
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1. Комитетът за наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
одобрява сроковете за изпълнение на дейностите, включени в проекти, които се
изпълняват по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
третиране на отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ да
бъде удължен до 31 декември 2015 г.
2. Комитетът за наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
одобрява Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 20072013 г.“ да извърши анализ за определяне на функциониращи и
нефункциониращи проекти, изпълнявани по процедури на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетните оси на
оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и въз основа на резултатите от
него да извърши удължаване на сроковете за изпълнение на дейностите по тези
проекти до 31 декември 2015 г.
Уважаема госпожо министър, моля да одобрите настоящия доклад за проведената втора
писмена процедура за неприсъствено вземане на решения от състава на КН на ОПОС 20142020 г., изпълняващ функциите на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.“ съгласно ПМС № 189/20.07.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Писмо изх. No 91-00-80/21.10.2015 г. за провеждане на писмена процедура за
вземане на решения от КН на ОПОС 2014-2020 г. с обяснителна записка и
проект на решение на КН на ОПОС 2014-2020 г.;
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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