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Изх. №.04-00-2593/22.12.2016 г. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

от  

писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение 

на оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, проведена в периода 22.11.- 

19.12. 2016 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 22.11. 2016 г.  с писмо изх. № 04-00-2593/22.11.2016 г.  

беше инициирана писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от КН на ОПОС 

2014-2020 г. 

С писмената процедура беше предложено на състава на КН да вземе решения за 

одобряване на следните документи: 

1. Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедури 

„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 

чрез подхода ВОМР“; 

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

за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“. 

В писмото за иницииране на писмената процедура беше представена детайлна 

информация по предложените решения. 

В рамките на инициираната писмена процедура, в допълнение на основание чл. 26, ал. 9 

от ПМС №162/2016 г., беше представена информация за изменение в ИГРП за 2016 г. на 

ОПОС 2014-2020 г. (последно съгласувана от Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. 
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на седмо заседание на 29.09.2016 г.) относно процедура „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“. В контекста на получени 

коментари от Европейската комисия е променено наименованието на процедура: „Мерки за 

въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“. 

Писмото с документите и проекта на решение по писмената процедура бяха изпратени на 

състава на КН  на ОПОС 2014- 2020 г. на 22 ноември 2016 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 06 декември 2016 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 предоставена от Секретариата потребителско име и парола.  

В срока за получаване на становища са получени 7 становища, съдържащи предложения 

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 резултат на получените становища, на основание чл. 17, ал. 6 от ПМС № 79/2014 г. и 

чл. 12, ал. 7 от Вътрешните правила за работа на КН на ОПОС 2014- 2020 г., на 14 декември 

2016 г. на състава на КН на ОПОС 2014-2020 г. са изпратени следните документи за 

изразяване на становище със срок до 19.12.2016 г.: 

1. Проект на решение на КН на ОПОС 2014- 2020 г. (с допълнен текст в  точка 2: 

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

одобрява"); 

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

„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез 

подхода ВОМР“ (измененията са в режим „проследяване на промените“); 

 3. Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедура „Мерки за 

въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“;  

Концепция за процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на 

риска от наводнения“  и Информация във връзка с процедура „Мерки за въвеждане на 

решения за превенция и управление на риска от наводнения“ (измененията са в режим 

„проследяване на промените“); 

 4. Съгласувателна таблица (справка) за отразяване на становищата на членовете на КН на 

ОПОС 2014- 2020 г. по предложения, отправени чрез писмена процедура за неприсъствено 

вземане на решение, инициирана на 22.11.2016 г. 

В този срок на писмената процедура за неприсъствено вземане на решение е  получено 

становище от дирекция „Управление на водите“ в Министерство на околната среда и водите 

(дирекция УВ, МОСВ), съдържащо предложение/коментар (освен получените становища без 

бележки от състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г.). Становището е: „В методологията за 

оценка на проектното предложение по процедура  „Мерки за въвеждане на решения за 

превенция и управление на риска от наводнения“ е посочено, че няма да бъдат финансирани 

проектни предложения получили по-малко от 6 точки или резултат „0” точки по един от 

подкритериите в критерий „План за изпълнение на проекта“ на етап Техническа и финансова 

http://ope.moew.government.bg/bg
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оценка. В тази връзка, с цел по-голяма яснота и недвусмислено тълкуване на критериите, 

предлагаме в раздел „План за изпълнение на проекта“ следните редакции: 

В т. 5 „Изпълнено е 1 или не е изпълнено нито едно от гореописаните изисквания, 

предлагаме да се промени както следва: „Не е изпълнено нито едно от гореописаните 

изисквания“. 

Във връзка с гореизложения коментар,  УО изразява позиция, че предложеното 

изменение не обхваща оценка на хипотезата, в която бенефициентът е изпълнил едно от 

изискванията по подкритерий 5.  

Втората част на становището на дирекция УВ, МОСВ касае: „Т. 6 „Планът за външно 

възлагане е реалистичен, съобразен е с графика за изпълнение на проекта и с нормативните 

изисквания в областта на обществените поръчки“, предлагаме следната редакция: 

„Представен е реалистичен план за външно възлагане, съобразен с графика за изпълнение 

на проекта и с нормативните изисквания в областта на обществените поръчки“. 

УО е отразил втората част на становището. 

В срока до 19.12.2016 г. на писмената процедура за неприсъствено вземане на решение, 

освен получените положителни становища от състава на КН на ОПОС 2014- 2020 г., е  

получено становище от Национално сдружение на общините в Република България,  в което е 

посочено: 

1. НСОРБ подкрепя решението „Комитетът за наблюдение на оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ одобрява Методология и критерии за оценка на проектни 

предложения по процедури „Подобряване на природозащитното състояние на видове 

в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“; 

2. НСОРБ  не подкрепя решението „Комитетът за наблюдение на оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ одобрява Методология и критерии за оценка на проектни 

предложения по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и 

управление на риска от наводнения“ 

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 17, ал. 5 от ПМС № 79/2014 г., чл. 1, ал. 1, 

т. 1 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 следните 

решения: 

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

одобрява Методология и критерии за оценка на проектни предложения по 

процедури „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата 

Натура 2000 чрез подхода ВОМР; 

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

одобрява Методология и критерии за оценка на проектни предложения по 

процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска 

от наводнения“. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Писмо изх. № 04-00-2593/22.11.2016 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 предложение, отправено чрез писмена процедура 

за неприсъствено вземане на решение, инициирана на 22.11.2016 г.; 

3. Становища, получени от членовете и наблюдателите на КН на ОПОС 2014-2020 г. 

 

 

Одобрил: 

ЯНА ГЕОРГИЕВА 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС 

председател на КН на ОПОС 2014 – 2020 г.  

и ръководител на УО на ОПОС 2014 – 2020 г.; 

(съгласно Заповед № РД-ОП-100/13.09.2016 г.) 

 

 

 

 


