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ОДОБРИЛ:  
 
 
 
 
Г-ЖА ГАЛИНА ВАСИЛЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН НА ОПТТИ  
 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  
 

от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение от 

Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. – Второ решение за изменение 

на ОПТТИ в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните 

последици от епидемичното разпространение на COVID-19 и решение за 

одобрение на Годишен доклад за изпълнение на ОПТТИ за 2019 

 

 

На основание чл. 21, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и чл. 16 от 

Процедурните правила за работа на комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ) и във връзка с решение на 

44-то Народно събрание на Република България за обявяване на извънредно положение 

върху цялата територия на Република България, считано от 14 март 2020 г., както и с 

поетите ангажименти от страна на правителството на Република България с писмо № 29-00-

16 на 08.05.2020 г. беше инициирана процедура за неприсъствено вземане на решение от 

КН на ОПТТИ.  
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Предвид необходимостта от спешни мерки в ситуацията на COVID-19, срокът за 

представяне на становище беше съкратен до 15.05.2020 г., на основание чл. 21, ал. 4 от 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.  

 

С процедурата беше предложено на състава на КН на ОПТТИ да одобри прехвърлянето на 

средства в размер на 113 912 104 лв. (58 242 334 евро, от които от Кохезионен фонд – 49 

505 984 евро и 8 736 350 евро национално съ-финансиране) към оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ за насочване на средства към мерки за преодоляване 

на негативните икономически последствия за българската икономика, съгласно решение на 

Министерския съвет на Република България от 07.05.2020 г. за допълнение на Решение № 

256 от 14.04.2020 г.  

Също така с процедурата беше предложено на състава на КН на ОПТТИ да одобри и 

годишният доклад за изпълнение на ОПТТИ за 2019 г. Изискването произлиза съгласно 

задълженията на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за представяне на Европейската комисия на 

годишните доклади за изпълнение по програмите. 

 

В срока, определен за получаване на коментари не постъпиха коментари или възражения по 

предложението за изменение на ОПТТИ. В резултат от проведената процедура КН на 

ОПТТИ одобри изменението на ОПТТИ във връзка с решение на Министерския съвет на 

Република България от 07.05.2020 г. за допълнение на Решение № 256 от 14.04.2020 г. за 

преразпределение на приноса от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез 

прехвърляне на средства между оперативните програми 2014-2020 г. за подкрепа за мерки 

за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на 

COVID-19 и даде мандат на управляващия орган да отрази допълнителни промени в текста 

на програмата, свързани с преговорите със службите на Европейската комисия.  

 

По проекта на годишния доклад за изпълнение на ОПТТИ за 2019 г. бяха отправени два 

коментара от Централното координационно звено към Администрацията на Министерския 

съвет, касаещи годишния доклад за изпълнение на ОПТТИ за 2019 г. Съгласно чл. 16, ал. 4 

от процедурните правила за работа на КН, в случаите на изменения в представения за 

съгласуване проект на решение или в приложените към него документи въз основа на 
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получените становища председателят изпраща повторно проекта на решение на членовете 

на КН. 

 

В резултат от проведената процедура КН на ОПТТИ одобри изменението на ОПТТИ във 

връзка с Решение на Министерския съвет на Република България № 319 от 11.05.2020 

г. за допълнение на Решение № 256 от 14.04.2020 г. за преразпределение на приноса от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез прехвърляне на средства 

между оперативните програми 2014-2020 г. за подкрепа за мерки за минимизиране на 

отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19 и даде 

мандат на управляващия орган да отрази допълнителни промени в текста на 

програмата, свързани с преговорите със службите на Европейската комисия.  

 

За одобрението на Годишен доклад за изпълнение на ОПТТИ за 2019 г. от КН на 

ОПТТИ ще бъде иницииран втори етап за вземане на решение от КН, съгласно чл. 16, 

ал. 4 от процедурните правила за работа на КН.  

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИE 1: Проект на изменение на Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.  
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