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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. – изменениe на ОПТТИ в 

подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от 

епидемичното разпространение на COVID-19 

 

 

На основание чл. 21, ал. 4 и параграф 51а от преходните и заключителни разпоредби от 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. и чл. 16 от Процедурните правила за работа на 

комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ) на 01.07.2020 г. беше инициирана процедура за 

неприсъствено вземане на решение от КН. Предвид необходимостта от спешни мерки в 

ситуацията на COVID-19, срокът за представяне на становище беше съкратен до 07.07.2020 

г., на основание чл. 21, ал. 4 и параграф 51а от преходните и заключителни разпоредби от 

от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.  
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С процедурата беше предложено на състава на КН на ОПТТИ да одобри прехвърлянето на 

средства в размер на 30 000 000 лв. (15 338 756 евро, от които от Кохезионен фонд – 13 037 

943 евро и 2 300 813 евро национално съ-финансиране) от ОПТТИ към програма „Иновации 

и конкурентоспособност“, съгласно Решение на Министерския съвет № 462 от 07.07.2020 г. 

за изменение на Решение № 256 от 14.04.2020 г. 

 

Съгласно процедурните правила за работа на КН при липса на писмен отговор от страна на 

член на КН се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки. В срока, 

определен за получаване на коментари не постъпиха възражения по предложението. С 

което писмената процедура бе проведена в един етап в периода 01-07.07.2020 г. 

 

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

връзка с Решение на Министерския съвет № 462 от 07.07.2020 г. за изменение 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.  

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