
ПРОЕКТ 

 

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА  
 

ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ, КОМПЕТЕНТНИ ПО ХОРИЗОНТАЛНИТЕ 

ВЪПРОСИ В РАМКИТЕ НА КН НА ОПТ 

 

 

Общи положения 

Чл. 1. Процедурните правила за избор на експерти, компетентни по хоризонталните 

въпроси се разработват и одобряват в изпълнение на чл. 8, ал. 10 от ПМС 

182/21.07.2006 г. и чл. 7, ал. 1 от  Процедурните правила за работа на Комитета за 

наблюдение на Оперативна програма „Транспорт”. 

 

Функции и задачи 

Чл. 2. В съответствие с чл. 7, ал. 1 от  Процедурните правила за работа на Комитета 

за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” и чл. 8, ал. 10 от ПМС 

182/21.07.2006 г., експертите, компетентни по хоризонталните въпроси могат да 

участват в заседанията на КН на ОПТ като наблюдатели с право на съвещателен 

глас.  

Чл. 3. В съответствие с чл. 8, ал. 10 от ПМС 182/21.07.2006 г. експертите, 

компетентни по хоризонталните въпроси трябва да притежават задълбочени 

познания в една от следните области: устойчиво развитие, равни възможности, 

конкуренция и обществени поръчки.  

 

Процедура за избор 

Чл. 4. Председателят на КН на ОПТ изпраща писмо до ръководителя на съответната 

институция за номиниране на представител с право на съвещателен глас - експерт, 

компетентен по хоризонталните въпроси във всяка от областите, изброени в чл. 3, 

както следва: 

� Устойчиво развитие – Министерство на околната среда и водите и 

Министерство на икономиката и енергетиката 

� Равни възможности – Министерство на труда и социалната политика 

� Конкуренция – Отдел „Държавни помощи” в Дирекция “Външни финанси” 

- Министерство на финансите и Комисия за защита на конкуренцията 

� Обществени поръчки - Агенция по обществени поръчки 

 

Заключителни разпоредби 

Чл. 5. Настоящите Процедурни правила са приети на български език от КН на ОПТ 

на заседание на 04.03.2008 г. 

Чл. 6. (1) Същите 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 ЕС и България по отношение на помощта от Кохезионния 

фонд и Структурните фондове на ЕС. 

(2) Всяко предложение за промяна се съгласува предварително с УО на ОПТ. 

 


