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Правила и процедура за избор на представители на неправителствени организации  

за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на  

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” 

 

 

Раздел І  

Общи положения 

Чл. 1. Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени организации  

(НПО) се разработват и одобряват в изпълнение на чл. 8, ал. 10 и § 4 от Заключителните 

разпоредби на ПМС 182/21.07.2006 г. и чл. 3, ал. 9 на Правилата за работа на Комитета за 

наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”.  

 

Раздел ІІ  

Функции и задачи 

Чл. 2. В съответствие с чл. 3, ал. 9 на Правилата за работа на Комитета, представителите на 

неправителствени организации участват в заседанията на Комитета с право на съвещателен 

глас.  

Чл. 3. Представителите на неправителствени организации трябва да притежават 

компетентност в области, директно свързани с въздействието на ОП 

„Конкурентоспособност”, например устойчиво развитие, равни възможности, конкуренция и 

др.  

 

Раздел ІІI  

Изисквания към НПО и техните представители 

Чл. 4. (1) Неправителствените организации, които номинират представители за участие в 

Комитета, трябва задължително да отговарят на следните  изисквания:  

1. Да работят по един от хоризонталните въпроси посочени в чл. 3 или да докажат, че 

въпроса, по който работят, е директно свързан с въздействието на ОП 

„Конкурентоспособност”; 

2. Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като 

организации, определени за извършване на общественополезна дейност;  

3. Да не членуват в: национално представените организации на работодателите, 

работниците и служителите, признати от Министерски съвет по реда на Кодекса на 

труда, регионалните съвети за развитие в районите за планиране, Националното 

сдружение на общините в Република България и в национално-представителните 
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организации на и за хората с увреждания, представени в Националния съвет за 

интеграция на хората с увреждания  

 

Чл. 5. За неправителствените организации, които номинират представители за участие в 

Комитета, е препоръчително: 

1. Да представят писмени доказателства, че са номинирани/ подкрепени от най-малко 

10 (десет) неправителствени организации, действащи в рамките на същия хоризонтален 

въпрос и  че са изразители на общото им становище; 

2. Да представят писмени доказателства, че работят по хоризонталния въпрос, по 

който са номинирани, в продължение на най-малко 5 години (съдебна регистрация, 

препоръки, публикации, участия в международни проекти, конференции и др.). 

 

Чл. 6. (1) Представителите на неправителствените организации, предлагани за включване в 

Комитета, трябва задължително да отговарят на следните изисквания: 

1. Да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление по Наказателния кодекс, 

освен ако са реабилитирани; 

2. Да не са обект на конфликт на интереси с бенефициенти или потенциални 

бенефициенти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 

Чл. 7. За представителите на неправителствените организации, предлагани за включване в 

Комитета, е препоръчително да представят писмени доказателства, че работят по 

хоризонталния въпрос, по който са номинирани, в продължение на най-малко 5 години 

(препоръки, публикации, участия в международни проекти, конференции и др.). 

 

Раздел ІV 

 Процедура за избор 

Чл. 8. (1) В началото на всяка календарна година от изпълнението на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” (2008-2015 г.), секретариатът на 

Комитета публикува на интернет страницата на Управляващия орган и в един национален 

ежедневник покана за участие на неправителствени организации в избора на представители, 

компетентни в някоя от областите, изброени в чл. 3, както следва: 

1. Устойчиво развитие – предотвратяване замърсяване на водите/ въздуха/ почвите, 

опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и 

използването на възобновяеми енергийни източници и др.; 

2. Равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на 

база пол, възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване и др.); 

3. Конкуренция – защита интересите на малките и средни предприятия и др.; 

4. Други области, директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност”, 

като при кандидатстването е необходимо да се обоснове наличието на пряка връзка 

(2) В поканата за участие се посочва срок, в рамките на който може да се подаде заявление за 

участие и който не може да е по-кратък от един месец, считано от датата на публикуване на 

поканата. 

Чл. 9. След изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, служители от управляващия орган на ОП 

„Конкурентоспособност”, определени от ръководителя му, проверяват постъпилите 



заявления и представените документи, и съставят списък на НПО и техните представители, 

които отговарят на изискванията на чл. 4, чл. 5, чл. 6 и чл. 7., 

Чл. 10. (1) От одобрените представители, за съответната календарна година се създават 

постоянни работни групи към Комитета по всеки от хоризонталните въпроси, при условие, 

че по всеки от въпросите са постъпили най-малко 3 (три) заявления от независими 

неправителствени организации.  

Чл. 11. В случай, че в някоя област са постъпили по-малко от три заявления и 

неправителствената/ите организация/и, както и предложеният/ите представител/и отговарят 

на задължителните изисквания, то представителят/ите се назначава/т като наблюдател/и с 

право на съвещателен глас или заместник в Комитета за съответната календарна година. 

Чл. 12. В случай, че по някой хоризонтален въпрос няма постъпили заявления или 

организацията/ите или представителят/ите не отговарят на задължителните изисквания, за 

съответната календарна година не се определя представител на НПО в Комитета по този 

хоризонтален въпрос. 

 

Раздел V 

Правила за дейността на работните групи 

Чл. 13. Всяка от работните групи изготвя правила за дейността си, които се одобряват от 

Комитета. 

Чл. 14. (1) Работните групи определят по един председател и заместник-председател, които 

да изразяват позицията на групата и да участват в заседанията на Комитета. 

(2) Председателят и заместник-председателят се избират за срок от една календарна година и 

имат право на не повече от два последователни мандата. 

Чл. 15. В заседанията на всяка от работните групи участва най-малко по един представител 

на Секретариата на Комитета. 

Чл. 16. Работните групи получават достъп до материалите за обсъждане заедно с членовете 

на Комитета. 

Чл. 17. Работните групи се саморазпускат при предварителното или окончателно закриване 

на програмата, но не по-късно от 31.12.2015 г.  

Раздел VІ  

Заключителни разпоредби 

§ 1. Настоящите правила са приети от Комитета на неговото второ официално заседание. 

§ 2. (1) Правилата могат да бъдат изменяни от Комитета при направено предложение от член 

на Комитета с право на глас и след съответното обсъждане, включително при промени в 

нормативната база на ЕС и България по отношение на помощта от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС. 

(2) Всяко предложение за промяна се съгласува предварително с Управляващия орган на 

Оперативната програма. 

 

§ 3. Правилата са приети на български език на  20.05.2008 г. 

 


