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Първото заседание за работната група за изготвяне на оперативна програма за околна 
среда беше открито от заместник-министъра на околната среда и водите, г-жа Ивелина 
Василева. Тя приветства присъстващите членове на работната група от името на г-жа 
Нона Караджова, министър на околната среда и водите и от свое име като ресорен 
министър, отговорен за оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.” (ОПОС). 
 
Г-жа Василева благодари за присъствието и отбеляза началото на изключително 
важния процес за програмиране на оперативна програма за околна среда за следващия 
програмен период. Заместник-министърът отбеляза, че предстои интензивна и нелека 
задача в рамките на по-малко от година, с изпълнението на която трябва да се отговори 
на нуждите в сектор околна среда чрез използване на финансовия ресурс на 
Кохезионния фонд (КФ)и на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 
Тя съобщи, че Управляващият орган на ОПОС вече е разработил своята визия за 
програмирането в сектор околна среда през следващия програмен период -2014 -2020 г. 
и вече полага усилия в тази посока. Г-жа Василева подчерта важността на принципите 
на партньорство, диалогичност, прозрачност, откритост, чрез които всички 
заинтересовани страни, не само като експерти, които формулират политиките, но и като 
българи и родители, се обединяват в една цел – грижата за нашите деца, за бъдещите 
поколения, за съхранението на околната среда и подобряването на качеството на живот 
на гражданите.   
Заместник-министърът отбеляза, че средствата осигурени по линия на европейските 
фондове се формират в момент на финансова криза и са един от малкото налични 
ресурси, предоставящи възможности за изпълнение на проекти в сектор околна среда. 
Същевременно Р България като страна-членка на ЕС има сериозни ангажименти за 
прилагане на тежките директиви в сектор води и отпадъци. През настоящия програмен 
период са заложени сериозни мерки за тяхното изпълнение, като се очертава те да 
останат на дневен ред и през следващия програмен период. По отношение на 
биологичното разнообразие България се изправя пред предизвикателството да осигури 
опазването и възстановяването на биоразнообразието в мрежата от защитени зони от 
Натура 2000. В новите регламенти е поставено изискването за разработване на 
приоритетни рамки за действие по Натура 2000, условие за приемане на оперативните 
програми и на други програми.  
Друг важен момент е прилагането на принципа на интегрираност или т.нар. 
„mainstreaming”. Министерство на околната среда и водите разработи чрез 
вътрешноведомствена група проект на насоки за интегриране на политиките по 
опазване на околната среда и изменението на климата във фондовете за КП, ОСР и 
ОПР, които ще бъдат приложими при разработването на всички оперативни програми. 
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Интегрирането на политиката за околна среда е концепция на ниво ЕС за 
хоризонталното значение на въпросите, свързани с околната среда и с изменението на 
климата, за постигане на целите на Европа 2020, за осигуряване на нови работни места 
и осигуряване на устойчивост.  
Г-жа Василева сподели, че се надява поуките и научените уроци от настоящия 
програмен период да подпомогнат разработването на новата оперативна програма, така 
че целите, които си поставяме да се постигнат в максимална степен. Споменатите 
елементи като пряка обвързаност със законодателството, хоризонталните мерки, които 
ще бъдат изпълнявани, развитието на административния капацитет, по-голямата 
гъвкавост, опростяването, ще бъдат жалоните, които ще ръководят нашата дейност. С 
тези елементи ще се постигне по-добра усвояемост на предоставените средства, но 
разбира се, ще се постигне и по-добро опазване на околната среда и по-големи ползи 
през следващия програмен период. 
Заместник-министърът отбеляза, че се разчита изключително много на експертизата на 
членовете на работната група, на активното им участие в дискусиите. Също така се 
разчита на диалогичност, конструктивност и креативност по време на заседанията на 
работната група. Г-жа Василева пожела ползотворна работа и благодари предварително 
за участието и ангажимента на членовете, за всички идеи и за бъдещото разработване 
на оперативна програма в сектор околна среда за периода 2014 – 2020, чрез което 
членовете се превръщат в изключително важна част от работата на министерството, 
правителството и на държавата като цяло.  
 
Думата взе г-жа Малина Крумова, председател на работната група. Г-жа Крумова 
изрази своята признателност към членовете като голяма част от тях са познати като 
членове на Комитета за наблюдение (КН) на ОПОС. Председателят на РГ сподели, че в 
КН се работи в дух на партньорство, който се надява да бъде разпознат в настоящата 
работна група, след което пристъпи към запознаване на присъстващите с дневния 
ред.Същият е бил изпратен предварително и до заседанието не са постъпили 
предложения за неговата промяна.  
Няма предложения от присъстващите за промяна на дневния ред след неговото 
обявяване. 
Г-жа Крумова продължи със следващата точка от дневния ред, запознаване с и 
обсъждане на проекта на вътрешни правила за работа на работната група. В рамките на 
крайния срок за коментари са получени предложения за промяна от Министерски съвет 
(МС), Министерство на финансите (МФ), Министерство на труда и социалната 
политика (МТСП) и Областен управител на Видин, като представител на Регионалния 
съвет за развитие на Северозападен район (РСРСЗР).  
 
Предложението на администрацията на МС е официално съгласуване с всички 
ведомства на разработените, дискутираните и приетите от работната група проект или 
част от проект от оперативната програма за околна среда за периода 2014 – 2020 г. 
Председателят на РГ изрази становище, че междуведомственото съгласуване е 
необходимо, но само по отношение на текстове, съгласувани вече в рамките на групата, 
а по отношение на вътрешноведомственото съгласуване е необходимо постигане на 
единодушие, единогласие на институцията, която дадения член представлява. 
 
Г-н Ангел Сираков, дирекция ПСЕС, МС обясни, че идеята зад това предложение не 
е разбрана правилно. Предложението е вътрешноведомственото съгласуване да се 
осъществява не преди заседанието на работната група, а след него.  
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Г-жа Нонка Каменова, КТ Подкрепа изрази становище, че в противен случай би било 
излишно присъствието на социалните партньори при така разписаните разпоредби на 
правилата дори на всички останали партньори. 
 
Г-жа Крумова поиска разяснение по изразените в заседанието становища, така че да се 
постигне правилно разбиране и представяне на интересите на всички членове на 
групата. С направените предложения становищата по време на заседанията на 
работната група могат да се тълкуват като лични и индивидуални и прочита текста на 
чл. 8, т. 2 от Вътрешните правила. 
 
Г-н Ангел Сираков, дирекция ПСЕС, МС тълкува текстът като необходимост от 
обобщено вътрешноведомствено съгласуване преди да се разглеждат материалите на 
заседание на работната група. Г-н Сираков предложи след заседанието на работната 
група да бъдат съгласувани вътрешноведомствено материалите, което счита за по-
добре работещ вариант.  
 
Г-жа Крумова разясни процеса, заложен в разпоредбите на чл. 8, т. 2–подготвяне на 
материали от секретариата на работната група, дирекция Кохезионна политика за 
околна среда в МОСВ - предварително изпращане на материалите (като целта ще бъде 
по-ранно изпращане от установените в правилата срокове) – изготвяне на съгласувано 
становище или получен мандат за изразяване на определена позиция – предоставяне на 
становището предварително на секретариата и представяне по време на заседанието 
(становището изразява позицията на институцията, организацията, номинирала 
съответния член на работната група). Дава думата на г-жа Виолета Попова, заместник 
председател на работната група.   
 
Г-жа Попова поясни, че съгласно индикативния график и съгласно цялостната 
концепция за разработване на програмата, дадена част от програмата няма да бъде 
разглеждана на едно заседание и да бъде приемана като окончателен вариант, а предвид 
налични одобрени документи и решения, всеки от разработваните документи (напр. 
стратегията) ще има няколко проекта преди окончателно да бъде приет. В този смисъл, 
ако даден член желае да се запознае със становищата на другите членове, то той ще има 
тази възможност. 
 
Г-жа Крумова допълни, че общите регламенти на европейско ниво все още не са 
приети, както някои законодателни инициативи на национално ниво. Във връзка с 
приемане на тези нормативни актове, могат да настъпят промени във вече одобрени от 
работната група текстове. До приемане на цялостния текст на програмата, всяка една 
нейна част подлежи на изменение, т.е. процесът не е еднократен, а диалогичен, 
интерактивен. Председателят представи предложение на г-жа Василева за 
предварително изпращане на съгласувателна таблица с всички получени коментари, 
което ще позволи изказване на информирана позиция по време на заседанието. Текстът 
на чл. 8, т. 2 остава в предложения първоначален вид като във Вътрешните правила ще 
бъде добавено направеното от г-жа Василева предложение. 
Г-жа Крумова продължи с предоставените коментари по чл. 11 на Вътрешните правила. 
Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите са 
направили предложение срокът за свикване на заседание да бъде увеличен на 7 работни 
дни, а Регионалният съвет за развитие на Северозападен район е предложил този срок 
да бъде от 10 дни. Становището на МОСВ е да се приеме предложението на МТСП и 
МФ, тъй като десетдневния срок е почти еднакъв със срока от 7 работни дни.  
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Предложението е прието единодушно. 
 
Г-жа Крумова запозна присъстващите и с последния коментар по Вътрешните 
правила, получен от МФ по разпоредбите на чл. 23, ал. 2. Съгласно предложението на 
МФ текстът следва да се преформулира като се уточни, че при присъствие на 
титулярния член на РГ, и на неговия заместник, те ще имат право само на един глас. 
МОСВ е съгласно с това предложение. Председателят се обърна към членовете с молба 
за изказване на други коментари по Вътрешните правила, неспоменати до момента. 
 
Г-н Емил Савов, НСОРБ отбеляза наличието на техническа грешка в чл. 7 от 
Вътрешните правила, където се препраща към чл. 5, а би следвало е чл. 6. Г-н Савов 
спомена, че няма изрично указани срокове при писмената процедура за вземане на 
решения, но се предполага че важат същите срокове, които са съгласувани на 
настоящото заседание. 
 
Г-жа ........... (не се представи за протокола) попита дали кореспонденцията ще бъде 
осъществявана по електронна поща във всички случаи при работата на работната група. 
 
Г-жа Крумова прие коментарите на г-н Савов като увери, че ще бъдат взети предвид 
при коригирането на проекта на вътрешни правила. Председателят потвърди, че цялата 
кореспонденция ще бъде водена единствено по електронна поща с цел оперативност и с 
оглед опазване на ресурсите. 
 
Г-н Димитър Бранков, БСК направи предложение от технически характер - 
заглавието на Раздел II Състав на работната група да се промени, тъй като само чл. 5 
отговаря на заглавието, останалите членове се занимават с организация на работата и 
функции на лицата от работната група. Предложението е раздел II и III да се обединят 
като заглавието може да е Състав и организация на работа. Друг коментар, който г-н 
Бранков отправи е по отношение на чл. 29 –информацията за разработването на ОПОС 
и материали от заседанията следва да са публично достъпни на електронната страница 
на МОСВ, както в предварителен вариант, така и след обсъждането им на заседанията. 
Материалите трябва да бъдат достъпни не при поискване, а да бъдат налични 
предварително. 
 
Г-жа Крумова отбеляза, че Вътрешните правила ще бъдат променени като публично 
достъпна ще бъде информацията за хода на изготвянето на програмата, протоколи от 
заседанията, материали от заседанията след обсъждането им, тъй като преди това те са 
работни документи. Информацията от работната група ще бъде налична в секция 
„Програмиране” на интернет страницата на ОПОС. МОСВ държи на публичността, 
прозрачността и максималното ангажиране на всички заинтересовани страни. 
Очакването на МОСВ по отношение на предоставените материали е разпространението 
им преди заседанията с цел събиране на мнения от организациите, институциите, които 
членовете представляват, т.е. преди заседанията информацията се разпространява от 
членовете, а след заседанията информацията се публикува на страницата на ОПОС. 
Председателят обобщи направените предложения - текстовете по отношение на 
вътрешното съгласуване остават непроменени като се добавя, че получените становища 
ще бъдат обобщавани и изпращани на членовете; ще се обединят раздел II и III и 
заглавието ще обедини заглавията на двата раздела; техническата грешка в чл. 7 ще 
бъде отстранена; ще бъде упоменат срокът за писмената процедура, който е същият 
като при стандартната процедура; срокът за предварително предоставяне на материали 
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ще бъде променен на 7 работни дни преди заседанията; ще бъде добавено, че материали 
се изпращат по електронна поща, там където липсва такъв текст; чл. 23, ал. 2 ще бъде 
променен по отношение присъствието на титуляри и заместници и чл. 29 ще бъде 
допълнен с текст „и материали от заседанията”. Г-жа Крумова поиска съгласуване от 
присъстващите на направените предложения. 
 
Г-н Емил Савов, НСОРБ (не се представи за протокола) предложи получаваните 
становища да бъдат препращани до всички останали членове, така няма да се 
затруднява секретариата с обобщаването им. 
 
Г-жа Крумова прие принципно направеното предложение, но в случай на приемането 
му, членовете непрекъснато ще получават информация. Предложението за обобщаване 
на коментарите е с цел систематизирането им, но ако членовете предпочитат да се 
изпраща цялата кореспонденция, МОСВ няма възражения.Вариант е всеки член да 
използва команда от електронната си поща “reply all”. Г-жа Крумова предложи да се 
добави текст в правилата, с който се изпраща до членовете на РГ обобщена таблица с 
получените становища. 
Предложенията по изменение на Вътрешните правила за организацията на дейността на 
работната група бяха приети. Г-жа Крумова покани присъстващите на кафе пауза. 
 
Г-жа Крумова направи представяне на индикативния график и задачите на работната 
група. Накратко бяха изложени действията, които МОСВ е предприело до настоящия 
момент в процеса на програмиране, както за целите на разработването на оперативната 
програма, така и за процеса на интегриране на политиките по околна среда (ПОС) и 
изменение на климата (ПИК). Бяха посочени важни моменти в процеса на 
програмиране като: разработването на документация за обществени поръчки за 
Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000, за анализ, оценка и 
управление на риска от екстремни явления и бедствия, етап от разработването на 
Национална стратегия за адаптация – предварително условие за одобрение на 
оперативната програма и за предварителна и екологична оценка на програмата. Г-жа 
Крумова обърна внимание и на действията, предприети от МОСВ за интегриране на 
ПОС и ПИК в другите оперативни програми – изработен проект на насоки, изпратен на 
заинтересованите ведомства; получени коментари по насоките и организиране на 
срещи за завършване на проекта на насоки. Председателят продължи с представяне на 
индикативния график на задачите на работната група. Графикът е част от заповедта и е 
свързан с процеси, които протичат на европейско и национално ниво, подари което 
подлежи на изменение, когато е необходимо. Г-жа Крумова благодари за вниманието и 
даде думата на членовете за въпроси и коментари по направеното изложение.  
 
Г-жа Ася Добруджалиева, АСЕКОБ поиска повече информация за етапа на изготвяне 
на документи, по които според индикативния график вече се работи като: анализ на 
настоящата ситуация, проект на обща стратегия, специфични цели, приоритети на 
програмата и др., както и кога работната група ще бъде запозната с тези документи. 
 
Г-жа Крумова обясни, че и по документите се работи като направи уговорката, че 
анализът не е задължителен по проекта на регламент, но пък е необходим за 
обосноваване на стратегията и приоритетите на бъдещата програма. Документите ще 
бъдат представени на следващото заседание на работната група.  
 



6 
 

Г-н Димитър Бранков, БСК предположи, че в т.9, 14 и 17 от предоставения график 
има технически грешки. 
 
Г-жа Крумова потвърди, че става въпрос за технически грешки, като отбеляза че 
коректния график е в заповедта. Председателят даде думата на г-жа Попова за 
представяне на проектите на регламенти за програмен период 2014-2020 г., вкл. 
изискванията за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение 
на климата. 
 
Г-жа Попова представи подробна информация интегриране на ПОС и ПИК в петте 
фонда към Общата стратегическа референтна рамка и процеса на програмиране за 
периода 2014 -2020 г. Заместник-председателят подчерта, че в проекта на общ 
регламент се поставя изискване за интегриране на ПОС и ПИК във фондовете, както на 
етап разработване на оперативни програми, така и при тяхното изпълнение, а не както 
през настоящия период чрез интегриране в политиките, финансирани от петте фонда. В 
тази връзка обърна внимание на чл. 6, 8, 14, 16, 24 и 84 от проекта на общ регламент. Г-
жа Попова представи и действията на МОСВ за интегриране на ПОС и ПОК в петте 
фонда. В резултат са разработени два пакета инструментариум за интеграция- 
хоризонтален и вертикален. Хоризонталният, който се отнася към отделните етапи на 
разработване и изпълнение на споразумението за партньорство и оперативните 
програми, където са посочени стъпките, в които може да се постигне интегриране на 
ПОС и ПИК, както и различните методи за това. Вертикалният инструментариум засяга 
финансирането на ПОС и ПИК от отделните оперативни програми, като се цели 
основно изпълнение на законодателни ангажименти, координация и допълняемост 
между дейностите за постигане изпълнение на тематичните цели и постигане на win-
win решения и недопускане на противоречиви за околната среда практики. Г-жа Попова 
продължи с кратко представяне на Стратегия Европа 2020 като подчерта основните 
елементи, които формират според ЕК устойчивия растеж, един от трите приоритета на 
стратегията.  Заместник-председателят представи и индикаторите за отчитане на 
напредъка по изпълнение устойчивия растеж: 1) индикатор за ефективност на 
ресурсите с икономическо отражение (намаляване на разходите за единица продукт, 
повече работни места, възможности за иновативни решения) и ползи за околната среда 
(подобрено качество на живот); 2) продуктивност на ресурсите – съотношение между 
БВП и вътрешно потребление на материали (Евро/кг/ден), с под-индикатори в 
отделните сектори – води, земя, климат. България е ДЧ е най-ниска продуктивност на 
ресурсите; 3) управление на битовите отпадъци – измерен в процент депонирани, 
рециклирани, компостирани и т.н. отпадъци. България е ДЧ с най-високи нива на 
депониране, което означа че през следващия програмен период усилията трябва да са 
насочени към намаляване нивата на депониране, увеличаване на рециклирането в 
допълнение на всички други изисквания в сектор отпадъци, които трябва да бъдат 
покрити; 4) емисии от парникови газове (тон СО2 еквивалент на жител) - ДЧ трябва да 
постигнат общо 20% намаление на емисиите парникови газове съгласно една от целите 
на Стратегия Европа 2020 като всяка ДЧ има договорени проценти извън схемата за 
търговия с емисии. Под-индикатор за дела на сектори, които не са включени в 
механизма за търговия с емисии, но имат отношение към емисиите от парникови 
газове, показва че в България висок принос имат транспортния и земеделския сектори; 
5) дял на ВЕИ в крайното потребление на енергия. България е договорила увеличаване 
до 16%. Г-жа Попова представи и частта от Националната програма за реформи, 
съдържаща елементи за мониторинг на напредъка за постигане на националните цели в 
изпълнение на целите на Европа 2020. Беше обърнато внимание на три основни 
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документа, чието отразяване в разработваните оперативни програми и стратегически 
документи ще бъде следено и предмет на оценка от ЕК – Стратегия Европа 2020, 
Националните програми за реформи и специфичните препоръки за ДЧ, издадени от ЕК 
и одобрени от Европейския съвет, като за последните не е постигнато съгласие между 
ЕС и ДЧ дали задължително да бъдат част от предстоящите оценки. Накратко бяха 
представени и примери от разработваните насоки за интегриране на ПОС и ПИК в 
другите ОП. След това бяха представени единадесетте тематични цели с възможните 
фондове, които да осигурят финансов ресурс за тяхното изпълнение, съгласно текста на 
общата стратегическа рамка, като беше обърнато внимание на цел 1, 4, 5, 6 и 11, имащи 
отношение към сектор околна среда и изменение на климата. Г-жа Попова обърна 
внимание и на процентите от предоставените национални средства, посочени в 
проектите на регламенти за ЕФРР и КФ, които дадена ДЧ следва да задели за 
изпълнение на дадена тематична цел или определен вид дейности от дадени области 
(напр. дейности от интегрирани планове за градско възстановяване и развитие). Беше 
представена и Общата стратегическа рамка, документ, който все още е работен и е 
дискусионен предвид, че от една страна ще улесни залагането на инвестиционни 
приоритети от ДЧ, но от друга страна ще го ограничи. Дебатът е дали да бъде 
съществено преработен в частта ключови дейности и да стане приложение към Общия 
регламент или да бъде приет под формата на нов регламент. Г-жа Попова завърши 
презентацията с представяне на съдържанието на споразумението за партньорство и на 
оперативните програми съгласно изискванията на проекта на общ регламент. Благодари 
за вниманието. 
 
Г-жа Крумова изрази надежда, че представената информация дава основа за 
предстоящата съвместна работа. Повечето от представените документи са в процес на 
преговори като техните изменение и окончателни варианти ще окажат съществено 
влияние върху работата по изготвяне на оперативната програма за околна среда. 
Членовете ще бъдат текущо информирани за развитието на отделните документи, за да 
е възможно съобразяването с тях в процеса на работа. Действително основно 
предизвикателство ще е опростяването на административната тежест, за което ще се 
разчита на приноса на всички бенефициенти от настоящия програмен период в рамките 
на позволеното опростяване от регламентите. Председателят даде думата на 
присъстващите за въпроси и коментари по двете презентации. 
 
Г-н Бранков, БСК изказа съмнения за начина, по който авторите на представения в 
презентацията на г-жа Попова документ, измерват ресурсната ефективност. Най-
вероятно се използва БВП по номинална стойност. В тази връзка дава пример за 
България като ДЧ с една от най-ниските консумации на основни ресурси на глава от 
населението (метал, стомана, цимент, хартия и др.). Така следва да се измерва 
ресурсната ефективност, а не чрез използване на БВП. Г-н Бранков посочва друг 
пример – българско предприятие световен лидер в своята сфера продава своята 
продукция средно на цена 50 евро. Същият този продукт се продава на цена от 500-700 
евро на дребно като брутният продукт се реализира в Европа, а не в България. В 
България са останали емисиите, консумацията на материали. Следователно това е един 
измислен показател, с който се налагат рамки и ограничения в развитието. 
Същевременно България има национална цел със срок на изпълнение юли 2013 г. – 
България да постигне средните европейски доходи на населението. Очевидно е, че няма 
да бъде постигната. Съгласно последни оценки постигането на тази цел ще е възможно 
през 2038 г.при ежегоден прираст на производителността на труда от 5 %. Г-н Бранков 
подчерта, че изборът на индикатори е избор на политика. По отношение намаляване на 
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емисиите на парникови газове (54% спрямо нивата от 1990 г.) той обясни, че България е 
една първите страни по намаляване на тези емисии спрямо базовата 1988 г (140 млн. т), 
а към настоящия момент доста под 70 млн. т. Всички споменати факти имат отношение 
към начина, по който ще бъде направен анализа за оперативната програма, както и 
неговото значение за другите оперативни програми.  
Макрорамката на националната енергийна стратегия е най-важният стратегически 
документ от гледна точка наличието на валидна прогноза на БВП до 2020 г., обвързана 
с емисионни решения, в т.ч. ядрена енергетика. В тази стратегия се отчитат не повече 
от 2-2,5 % растеж на БВП на година; високи показатели на въглеродна интензивност на 
БВП, които могат да бъдат осъществени не с ефективни национални политики за ВЕИ, 
а само като не се развива промишлеността. Всички развити държави имат 2-3 пъти по-
високи нива на натурално потребление  на основни промишлени продукти на глава на 
населението, което несъмнено е свързано с емисии. Всичко изложено до момента има 
изключително значение за ангажиментите на оперативната програма като приоритети. 
Г-н Бранков изрази надежда, че разработваните документи предвид краткото време, с 
което разполага работната група, ще бъдат добре фокусирани. 
 
Г-жа Крумова благодари за коментара като отчете трудността и важността на задачата, 
свързана с анализа, макар че такъв документ не е официално изискан при изготвянето 
на оперативната програма. Със сигурност в него ще залегне това, което е изпълнено, 
което трябва да се изпълни и съответно нуждите по различните компоненти на 
околната среда. Председателят се обърна към присъстващите с молба при наличие на 
разработени от изпращащите ги организации/ведомства анализи за някои от 
компонентите на околната среда, да ги предоставят на МОСВ.  
 
Г-жа Попова също благодари за направените коментари като целта на представените 
индикатори е изложение на общата рамка, в която България трябва да се движи. Тя 
също така изрази, че има забележки по тях, но тези са индикаторите, по които ще се 
вземе решение дали оперативна програма за околна среда отговаря на приоритетите на 
ЕС и дали някои дейности ще бъдат в нейните рамки или в обхвата на друга оперативна 
програма. В този смисъл представянето им на този ранен етап е важно, за да бъдат в 
полза на оперативната програма. Анализът на настоящата ситуация трябва да е особено 
критичен и фокусиран с обем от 20-30 страници като и той ще бъде работен и променян 
до последния ден, както и оперативната програма. Важно е колегите от другите 
оперативни програми да вземат предвид този анализ при разработването на техните 
оперативни програми, както и отразяването му в споразумението за партньорство било 
то като част от друг анализ.  
 
Г-жа Крумова продължи с договаряне задачите за следващото заседание на работната 
група и индикативен период за неговото провеждане. В края на месец септември ще 
бъдат приключени три основни елемента на бъдещата оперативна програма – анализът, 
стратегията и първото предложение за приоритети, които да бъдат финансирани по 
програмата и които ще бъдат предоставени за следващото заседание на групата. Г-жа 
Крумова предложи заседанието да се проведе в някой от дните на седмицата 15 -19 
октомври 2012 г. като попита присъстващите за ангажименти, които биха ги 
възпрепятствали през някой от дните.  
 
Г-н Емил Савов, НСОРБ заяви, че през периода 14-16 октомври НСОРБ ще проведе 
годишна среща на местните власти. 
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Г-жа Крумова предложи работната група да се съобрази с годишното събрание на 
общините и второто заседание да се проведе в края на седмицата. Председателят 
отговори, че презентациите ще бъдат публикувани на сайта на ОПОС в секция 
„Програмиране”, както и всички материали оттук нататък, на въпрос от залата по какъв 
начин ще бъдат достъпни направените презентации. Г-жа Крумова благодари за 
участието и изрази надежда на активност и конструктивност и в бъдещите заседания на 
работната група.  

 


