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ПРОТОКОЛ
от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от
Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
м. Юли 2020 г.
/период на провеждане 03.07.2020 г. – 17.07.2020 г./

Описание
В изпълнение на чл. 50 и чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и чл. 11, ал. 1, т. 5
от ПМС № 79/2014 Комитетът за наблюдение (КН) разглежда и одобрява Годишния доклад
за изпълнение на съответната оперативна програма. Крайният срок за представяне на
Годишния доклад за изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР) за 2019 г. пред Европейската комисия (ЕК)
през системата SFC2014 е удължен до 30.09.2020 г. съгласно чл. 25а, параграф 9 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., което означава, че докладът трябва да бъде разгледан от КН
на ОПНОИР, преди неговото изпращане на ЕК, в летните месеци. Съгласно т. I.4 от Заповед
№ РД-01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването конгресно-конферентни и
други обществени мероприятия може да се провеждат при заетост на местата до 50 % от
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общия им капацитет. В същото време, предстоящите летни отпуски, както и
необходимостта от спазване на противоепидемични мерки би направило невъзможно
постигането на кворум и вземането на легитимни решения при провеждане на присъствено
заседание на КН на ОПНОИР. Съгласно чл. 21, ал. 4 на Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март
2020 г. и за преодоляване на последиците, по всички въпроси от компетентността на КН на
ОПНОИР може да се вземе неприсъствено решение. Съгласно §51а от Преходните и
заключителните разпоредби на същия закон, разпоредбите на чл. 21 се прилагат по време на
извънредното положение и два месеца след неговата отмяна (с решение № 325/14.05.2020 г.
на Министерския съвет считано от 14 май 2020 г. е обявена извънредна епидемична
обстановка

на

територията

на

Република

България,

свързана

с

епидемичното

разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и
здравето на гражданите).
Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 19, ал. 1 на Вътрешните правила за
работа на КН на ОПНОИР, бе приложена писмена процедура за неприсъствено вземане на
решение за приемане на предложения от Управляващия орган (УО) на ОПНОИР проект на
Годишен доклад за изпълнение на ОПНОИР за 2019 г. заедно с резюмето за граждани.
Предложения проект на решение, което да се вземе от КН за одобрение на годишния
доклад, включваше и предоставяне на мандат от КН на Управляващия орган да изпрати
документа чрез системата SFC2014 и да отрази допълнения и корекции вследствие на
евентуални коментари от страна на ЕК.
Писмената процедура се проведе в един етап в периода от 03.07.2020 г. –
17.07.2020 г.

Етап 1
С писмо изх. № 1104-3 от 02.07.2020 г. на Председателя на КН на ОПНОИР бе
инициирана писмена процедура.
На 03.07.2020 г. Секретариатът на КН на ОПНОИР изпрати по електронна поща
горепосоченото писмо до членовете на КН, наблюдателите и техните заместници. Съгласно
чл. 17 от ПМС № 79/10.04.2014 г. и чл. 19 от Вътрешните правила за работа на КН на ОП
НОИР, бе определен срок до 17.07.2020 г. включително за изпращане на писмени
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становища и решения по предложените от УО проект на Годишния доклад за изпълнение на
ОПНОИР за 2019 г. заедно с резюмето за граждани.
В рамките на този етап на писмената процедура в Секретариата на КН на ОПНОИР
в определения срок бяха получени 9 писмени решения от членове с право на глас за
подкрепа на предложенията на УО.
Представител на дирекция „Национален фонд“ на Министерство на финансите, г-жа
Весела Петрова - заместник на член с право на съвещателен глас обърна внимание, че по
проекта на Годишен доклад за изпълнение на ОПНОИР за 2019 г. в т. 5 „Информация
относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамките за изпълнение“ е
допусната техническа грешка. Тя посочи, че по отношение вид показател F; ид. № Ф1 и Ф2
от Годишен доклад за изпълнение на ОПНОИР за 2019 г. като стойност на индикатора Ф1 е
посочено 3 085 933 648,00 евро. Тази информация не може да бъде съотнесена към
информацията за сертифицираните разходи в т. 2 „Преглед на изпълнението на
оперативната програма“ и т. 3 „Преглед на изпълнението на приоритетна ос“, поради което
дирекция „Национален фонд“ счита че е допусната техническа грешка при въвеждането на
този индикатор.
Във връзка с горепосоченото, беше направена редакция в проекта на Годишен
доклад за изпълнение на ОПНОИР за 2019 г., с която бе отстранена техническата грешка.
По време на първия етап на писмената процедура не са постъпили други бележки и
коментари.

Заключение
По време на писмената процедура в рамките на определения срок постъпиха 9
решения от членове на КН с право на глас за одобрение на предложения за одобрение
проект на Годишен доклад за изпълнение на ОПНОИР за 2019 г., 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.
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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 приема Годишен доклад за изпълнение на ОПНОИР за 2019 г., като
предостави мандат на Управляващия орган да изпрати документа чрез системата
SFC2014 и да отрази допълнения и корекции вследствие на евентуални коментари от
страна на ЕК.

Приложение: Годишен доклад за изпълнение на ОПНОИР за 2019 г. и Резюме за граждани.
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