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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. – Индикативна годишна 

работна програма (ИГРП) за 2021 г. и предложение за изменение на 

индикативния план за оценки 

 

 

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. (изм. и доп., ДВ бр. 92 от 27.10.2020 г.) и чл. 16 от 

Процедурните правила за работа на комитета за наблюдение на Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ) на 16.11.2020 г. беше 

инициирана процедура за неприсъствено вземане на решение от КН.  

 

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

годишна работна програма за 2021 г. и предложение за изменение на индикативния план за 

оценки. 
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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 16-30.11.2020 г. 

 

В резултат от проведената процедура КН на ОПТТИ одобри Индикативната годишна 

работна програма на ОПТТИ за 2021 г. и изменението на индикативния план за 

оценка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-

2020 г.   

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Индикативната годишна работна програма на ОПТТИ за 2021 г. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Версия 2 на индикативен план за оценка на Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Обосновка за изменение на индикативния план за оценка на 
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. 
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„Координация на програми и проекти” 
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