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Описание
Във връзка с бързото разпространение на новия коронавирус, причиняващ
заболяването COVID-19, възникна необходимост да се мобилизират всички налични
ресурси на национално ниво за структуриране на целенасочени социално-икономически
мерки, с цел подпомагане на усилията на здравната и социална система за справяне със
създалата се епидемична обстановка, уязвимите групи от населението и засегнатите
икономически сектори на българската икономика.
С решение № 256 от 14.04.2020 г. Министерският съвет даде съгласие за
преразпределение на приноса от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез
прехвърляне на средства между оперативните програми 2014-2020 г. за осигуряване на
финансова подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от
епидемичното разпространение на COVID-19, като от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) се прехвърлят 28 790 507 лв. от
Европейския социален фонд към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
(ОПРЧР) и 2 155 642 лв. от Европейския фонд за регионално развитие към Оперативна
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програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Съгласно т. 2 от Решението,
Управляващият орган (УО) трябва да предприеме незабавни действия по изменение на
програмата и последващото й одобряване.
В тази връзка УО на ОПНОИР подготви проект на трето изменение на ОПНОИР,
който бе свързан с прехвърляне на горепосочените средства към ОПРЧР и към ОПИК в
подкрепа на мерки за справяне с извънредната ситуация. Предложението бе изготвено в
резултат на обсъждания на национално ниво за предприемане на спешни мерки, отчитайки
обхвата на интервенциите, които могат да се финансират със средства от ОПРЧР и ОПИК, и
от възможностите за постигане на директен ефект върху най-засегнатата част от
населението в резултат на разпространението на COVID-19.
Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 19, ал. 1 от Вътрешните правила за
работа на Комитета за наблюдение (КН) на ОПНОИР и чл. 21, ал. 4 от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., бе проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на
решение по предложения от УО на ОПНОИР за одобрение проект на трето изменение на
ОПНОИР, като КН на ОПНОИР даде мандат на Управляващия орган, след съгласуване със
Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз и Министерски
съвет, да внесе предложения проект за изменение за одобрение от Европейската комисия
(ЕК) и отрази получени коментари от страна на ЕК при наличие на такива.
Писмената процедура се проведе в един етап в периода от 14.04.2020 г. – 21.04.2020 г.

Етап 1
С писмо изх. № 1104-1 от 14.04.2020 г. на Председателя на КН на ОПНОИР бе
инициирана писмена процедура.
На 14.04.2020 г. Секретариатът на КН на ОПНОИР изпрати по електронна поща
горепосоченото писмо до членовете на КН, наблюдателите и техните заместници. 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 март 2020 г., бе определен
срок до 17.30 ч. на 21.04.2020 г. за изпращане на писмени решения по направеното от УО
предложение за проект на трето изменение на ОПНОИР.
По време на първия етап на писмената процедура не постъпиха бележки и
коментари.
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Заключение
По време на писмената процедура в рамките на определения срок постъпиха 17
решения от членове на КН с право на глас за одобрение на предложения за съгласуване
проект на трето изменение на ОПНОИР, като на основание чл. 19, ал. 5 от Вътрешните
правила за работа на КН и съгласно чл. 17, ал. 5 от Постановление № 79 на Министерски
съвет от 2014 г. „При липса на писмен отговор от страна на член на Комитета за
наблюдение на програмата или програмите се приема, че той съгласува проекта на
решение без бележки“.
В Секретариата на КН на ОПНОИР в определения срок не са постъпили отрицателни
становища от членове на КН.
На основание чл. 17, ал. 5 от Постановление № 79 на Министерски съвет от 2014 г.,
като резултат от проведената писмена процедура, КН взе следното решение:
 КН на ОПНОИР одобрява предложения от УО проект на трето изменение на
ОПНОИР, като КН дава мандат на Управляващия орган, след съгласуване със
Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз и
Министерски съвет, да внесе предложения проект за изменение за одобрение от
Европейската комисия и отрази получени коментари от страна на ЕК при
наличие на такива.

Приложениe: Проект на трето изменение на ОПНОИР.
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