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ОДОБРИЛ:  
 
 
 
Г-ЖА ГАЛИНА ВАСИЛЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН НА ОПТТИ  
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от проведена процедура № 8 за неприсъствено вземане на решение от 

КН на ОПТТИ – ИГРП за 2022 г. и изменение на ОПТТИ  

 

 
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 (КН) на Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ) с писмо № 29-
00-38/29.10.2021 г. беше инициирана процедура за неприсъствено вземане на решение от 
КН на ОПТТИ за приемане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2022 г. 
и предложение за изменение на ОПТТИ. 
 
С процедурата беше предложено на състава на КН на ОПТТИ да одобри ИГРП за 2022 г. 
Също така с процедурата беше предложено на КН да гласува изменения на програмата, 
касаещи:  

 Фазиране на проекта за модернизация на жп линия София–Драгоман. С 
промяната не се предвижда преразпределение на финансови средства.   

 Включване в програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. на първоначално 
планирания за изпълнение по ОПТТИ 2014-2020 г. проект за внедряване на 
интегрирана информационна система за координиране и управление в реално 
време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за 
търсене и спасяване. Освободените средства се преразпределят в рамките на 
приоритетната ос.      

 Актуализация на списъка с големите проекти и промени с редакционен характер. 
 

В срока, определен за получаване на коментари по ИГРП за 2022 г., постъпи технически 
коментар от Агенцията по обществени поръчки. Коментарът е отразен в последната 
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версия на документа, като с него не се изменя първоначално предложният вариант на 
ИГРП за 2022 г.   
В срока, определен за получаване на коментари по проекта на изменението на ОПТТИ, 
бе отправено предложение от страна на представителите на академичната общност. 
Предложението е взето под внимание, като с него не се изменя първоначално 
предложният вариант на програмата.  
Извън определения срок постъпи препоръка от дирекция „Национален фонд“ към 
Министерството на финансите, която е взета под внимание и не изменя първоначално 
предложният вариант на програмата. 
Становището на УО по всички коментари и предложения е представено в справка за 
отразяване на становищата – Приложение 4.  
 
В резултат от проведената процедура КН на ОПТТИ прие ИГРП за 2022 г. и 
изменението на ОПТТИ.  
 
С което писмената процедура бе проведена в един етап в периода 29.10 – 12.11.2021 г. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Решение на КН на ОПТТИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Индикативната годишна работна програма на ОПТТИ за 2022 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Проект на изменение на ОПТТИ  
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Справка за отразяване на становища  
 
 
Проверил:  

Николай Дечев – н-к отдел „Мониторинг, информация и комуникация”, дирекция 
„Координация на програми и проекти” 

 
Изготвил:  

Момчил Марков– държавен експерт в отдел „Мониторинг, информация и 
комуникация”, дирекция „Координация на програми и проекти” 


