
 

ПРОЕКТ 

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА 

 ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В 

РАМКИТЕ НА КН НА ОПТ  

  

Общи положения 

Чл. 1. В заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 

(КН на ОПТ), като наблюдатели с право на съвещателен глас могат да участват 

представители на следните групи неправителствени организации (НПО) в обществена 

полза: 

1. социални организации 

2. екологични организации 

3. в сферата на образованието и науката 

4. в сферата на транспорта  

 

Чл. 2. (1) Неправителствените организации по чл. 1 трябва да отговарят на следните общи 

критерии: 

1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза 

2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 3 години  

към момента на подаване на заявлението по чл. 3, ал. 2 

3. да изпълняват дейности в областта на разработване, изпълнение и оценка на 

стратегии и политики 

4. да имат опит в разработването и изпълнението на програми и проекти, 

съфинансирани със средства от Европейския съюз. 

(2) Неправителствените организации по чл. 1 не следва да членуват в национално 

представените организации на работодателите, работниците и служителите, признати от 

Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално-представителните 

организации на и за хората с увреждания, представени в Националния съвет за интеграция 

на хората с увреждания. 

 

Механизъм за избор на представители на НПО 

Чл. 3. (1) В срок от 30 дни от приемане на настоящите процедурни правила, 

Секретариатът на КН на ОПТ публикува на информационния сайт на ОПТ покана за 

изразяване на интерес от неправителствените организации по чл. 1 за участие в избора на 

техни представители в Комитета за наблюдение на ОПТ. 

(2) В срок от 30 дни от датата на публикуване на поканата всяка заинтересована 

неправителствена организация по смисъла на чл. 1 подава писмено заявление за участие в 

избора на представители на неправителствените организации в КН на ОПТ. 

(3) Писменото заявление по ал. 1 се представя по образец, изготвен от Секретариата на 

Комитета за наблюдение и утвърден от Председателя на КН.    
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Чл. 4. (1) В срок от 10 дни след изтичане на срока по чл. 3, ал. 2 Председателят на КН на 

ОПТ уведомява организациите, отговарящи на критериите по чл. 2. и ги кани да излъчат 

общ представител на групата по смисъла на чл. 1. 

(2) Одобрените организации по ал. 1 в срок от 15 дни от датата на уведомяване писмено 

уведомяват Председателя на КН на ОПТ за излъчения общ представител. 

 

Функции на представителите на НПО 

Чл. 5. Представителите на неправителствените организации в КН на ОПТ: 

1. участват в заседанията на КН като наблюдатели с право на съвещателен глас 

2. получават информацията, предоставяна на членовете на КН 

3. по покана на Председателя на КН на ОПТ участват в дискусиите, дават 

препоръки и правят предложения, когато това е уместно и свързано с предмета 

на тяхната дейност 

Чл. 6. (1) Представителите, взели участие в заседанието на КН на ОПТ информират 

групите организации, които са ги излъчили относно: 

1. взетите решения от КН 

2. изразената от тях позиция по разглежданите от тях по време на заседанието 

въпроси. 

(2) Групите по чл. 1 следва да изградят координационен механизъм, при който 

предложенията да бъдат съобщавани и координирани с други неправителствени 

организации от конкретната група по смисъла на чл. 1. 

 

Под-комитети 

Чл. 7. Представителите на неправителствените организации могат да участват в 

постоянни и временни под-комитети по специфични и текущи въпроси съобразно техните 

компетенции, чийто състав се одобрява с обикновено мнозинство от присъстващите на 

заседанието членове на КН на ОПТ. 

 

Изменение на процедурните правила  

Чл. 8. Тези процедурни правила могат да се изменят с решение на КН на ОПТ по 

предложение на Председателя или при отправено писмено предложение от член на 

Комитета с право на глас след съответното обсъждане, както и с цел да се отразят 

промените в нормативната база на Европейския съюз и Република България по отношение 

на помощта от Кохезионния фонд и Структурните фондове на Европейския съюз. 

Чл. 9. Всяко предложение за промяна на настоящите правила се съгласува предварително 

с УО на ОПТ 

Чл. 10.  Настоящите Процедурни правила са приети на български език от КН на ОПТ на 

заседание на 04.03.2008 г. 

 

Допълнителна разпоредба 

 

§ 1. По смисъла на чл.1 от настоящите Процедурни правила: 
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1. Социални организации са:    

а) за интеграция на малцинства и имигранти 

б) за защита на гражданските права 

в) в сферата на равните възможности 

г) в сферата на социалните грижи 

д) в сферата на общественото здраве 

 

2. Екологични организации са организациите, работещи в сферата на: 

а)  опазване на околната среда 

б) съхраняване на биологичното разнообразие в съответствие с природната био-

географска характеристика на страната 

в) опазване и ползване на компонентите на околната среда 

г) предотвратяване и ограничаване на замърсяването 

д) създаване на стратегии и програми за опазване на околната среда 

 

3.Организации, работещи в сферата на образованието и науката и културата са:  

а) образователни и обучителни организации 

б) научно-изследователски и развойни организации 

в) организации, предоставящи информационни услуги 

г) организации за опазване на културно-историческото наследство 

 

4. Транспортни организации са тези с предмет на дейност в сферата на: 

а) безопасност на движението 

б) популяризиране на различните видове транспорт 

в) развитие на екологичния транспорт и инфраструктура 

г) мобилността в градски условия 

 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 2. Настоящите процедурни правила се приемат на основание § 4 от Заключителните 

разпоредби на Постановление на Министерския съвет №. 182 от 2006 г. за Създаване на 

Комитети за наблюдение на НСРР и ОП, съфинансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз и се утвърждават от КН на ОПТ. 

 

 

  

 


