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П Р А В И Л А 
 

за организацията на дейността на работната група за изготвяне на  
оперативна програма за околна среда за периода 2014 -2020 г. 

 
 

 
Раздел І  

Общи положения  
 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията на дейността на работната 
група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 -2020г. 
(РГ).  РГ е създадена със заповед № РД - ОП - 44 /14.08.2012 г. на министъра на 
околната среда и водите, наричана по-долу „заповедта за създаване на РГ“.  

Чл. 2. РГ отговаря за качественото и навременно изготвяне, разглеждане и 
съгласуване на проект(и) и окончателен вариант на оперативната програма за околна 
среда за програмен период 2014 - 2020 г. Програмата се изготвя на части, съгласно 
точка 2 от заповедта за създаване на РГ и приложение 1 към нея. 

Чл. 3. РГ може да взема решения за създаване на работни под-групи при 
обосновано идентифицирана нужда, с оглед качественото и навременно изготвяне, 
разглеждане и съгласуване на проект(и) и окончателен вариант на оперативната 
програма. 

Чл. 4. РГ изпълнява всички задачи, посочени в чл. 5, ал. 8 от Постановление № 5 
на Министерския съвет от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и 
програмните документи на Република България за управление на средствата от 
фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014 – 2020 г. 
и в заповедта за създаване на РГ. 
 

 
Раздел ІІ  

Състав на работната група и  организация на работа 
 

Чл. 5. (1) РГ се състои от председател, заместник-председател, членове и 
секретариат.  

(2) Поименният състав на РГ е определен в точка 1 от заповедта за създаване на 
РГ. 

Чл. 6.  Председателят на РГ: 
1. насрочва и ръководи с право на глас заседанията на РГ и дейността на РГ.  
2. организира и контролира изпълнението на решенията на РГ. 
3. при нужда, организира създаването на работни под-групи и контролира 

тяхната дейност. 

 
 

Решения за 
      по-добър живот  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  
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4. при необходимост, инициира изготвянето (съгласно точка 7 от заповедта за 
създаване на РГ) на предложение за осъвременен график за работата на РГ, 
съгласуването в рамките на МОСВ (съгласно точка 7 от заповедта за създаване 
на РГ) и представянето на съгласувания график за разглеждане на заседание на 
РГ;  

5. организира и осъществява представянето пред Колегиум на МОСВ на 
материалите за планирано следващо заседание на работната група и на 
информацията, съгласно точка 10 от заповедта за създаване на РГ. 

6. одобрява изготвените от секретариата отчети за работата на РГ по чл. 9, т. 6, с 
оглед последващо представяне на министъра на околната среда и водите и 
впоследствие на министъра по управление на средствата от ЕС. 

7. организира и осъществява координацията между РГ и работната група за 
изготвяне на Договор за партньорство относно взети решения, разгледани и 
одобрени проект(и) и окончателен вариант на оперативната програма за 
околна среда за периода 2014 – 2020 г. и графика за работа на РГ; 

8. организира представянето на материалите относно приоритетите, стратегията 
и изготвени(и) проекти (и) на оперативната програма за околна среда за 
програмен период 2014-2020 г. за разглеждане от Съвета за координация при 
управлението на средствата от ЕС; 

9. организира представянето на съгласувания от РГ окончателен вариант на 
оперативната програма за околна среда за програмен период 2014-2020 г. на 
заседание на Колегиум на МОСВ за одобрение и последващо разглеждане от 
Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС.  

Чл. 7. Заместник-председателят на РГ подпомага председателя на РГ при 
изпълнението на задачите, посочени в чл. 6, т. 2-6 и при необходимост го замества при 
изпълнението на задачите, посочени в чл. 6, т. 1, 4, 5 и 9. 

Чл. 8. Членовете на РГ:  
1. участват с право на глас в заседанията на РГ лично или чрез заместници, 

определени в заповедта за създаване на РГ; 
2. изготвят и представят по компетентност и в срок становища относно проект(и) 

и окончателен вариант на оперативната програма за околна среда за периода 
2014 – 2020 г., вкл. и отделните й части, които ще са предмет на обсъждане в 
рамките на съответното заседание на РГ;  

3. внасят за обсъждане в РГ предложения, свързани с разработването на 
оперативната програма за околна среда за периода 2014 – 2020 г.;  

4. задължително съгласуват предварително изготвените становища в рамките на 
ведомството/институцията/организацията, която членовете на РГ 
представляват. Становища, получени от секретариата на РГ, се считат за 
официални становища на съответното ведомство/институция/организация.   

5. при поискване от страна на председателя на РГ, предоставят допълнителна 
информация и/или анализи, свързани с разработването на оперативната 
програма за околна среда за периода 2014 – 2020 г.; 

6. в рамките на 5 работни дни след получаване на проект на протокол от 
заседание на РГ, изпращат своите бележки по електронна поща. При 
неспазване на този срок се счита, че ведомството/институцията/организацията 
съгласува проекта на протокол без забележки;   

7. имат право на достъп до протоколите и материалите към тях, съхранявани в 
Секретариата на РГ;  

8. информират ръководителите на ведомствата/институциите/организациите, 
които представляват за дискусиите и взетите решения на заседанията на РГ. 
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Чл. 9. Секретариатът на РГ:  
1. извършва техническата работа по изготвянето на оперативната програма за 

околна среда за периода 2014 – 2020 г. (вкл. отделните й части) и нейното 
съгласуване по установените механизми; 

2. качествено и своевременно подготвя, окомплектова и изпраща всички 
материали за всяко заседание на РГ като включва в тях и информацията, 
посочена в точка 9 от заповедта за създаването на РГ, както и таблица, 
обобщаваща предоставените становища по чл. 13, ал. 1;  

3. осигурява цялостното организационно-техническото, методическо и 
информационно обслужване на работата на РГ и организира провеждането на 
заседанията на РГ; 

4. изготвя предложения за решения по точки от дневния ред на заседание на РГ, 
които го изискват;  

5. обобщава и оформя окончателния вариант на оперативната програма за околна 
среда за периода 2014 – 2020 (вкл. на отделните й части);  

6. изготвя отчети за работата на РГ, които се одобряват от председателя на РГ, 
представят се на министъра на околната среда и водите и впоследствие на 
министъра по управление на средствата от ЕС; 

7. в рамките на 5 работни дни след всяко заседание на РГ, изготвя проект на 
протокол от съответното заседание и извършва необходимото за съгласуването 
му в рамките на РГ;  

8. организира създаването на архив и съхранението на всички материали от 
заседанията на РГ, отнасящи се до изготвянето на проект(и) и окончателен 
вариант на оперативната програма за околна среда за периода 2014 – 2020 г., 
вкл. и на отделните й части;  

9. организира създаването на архив и съхранението на всички протоколи от 
заседанията на РГ и материалите към тях.  

Чл. 10. РГ заседава не по–малко от един път месечно, с оглед изпълнение на 
сроковете в заповедта за създаване на РГ.  

Чл. 11. Председателят на РГ свиква заседания на РГ с писмена покана, 
изпратена в срок не по-кратък от 7 работни дни преди датата, за която е насрочено 
заседанието. Писмената покана съдържа дневен ред, информация за ден и място на 
провеждане на заседанието, а към нея са приложени всички материали за съответното 
заседание на РГ.   

Чл. 12. (1) Писмената покана и приложенията към нея се изпращат на всички 
членове на РГ по електронна поща.   

(2) Цялата кореспонденция, свързана с дейността на РГ се адресира до 
секретариата на РГ.  

Чл. 13. (1) Членовете на РГ изпращат своите становища по електронна поща до 
секретариата в срок до 2 работни дни преди датата на провеждане на заседанието. 
Становищата са предварително изготвени и съгласувани в рамките на 
ведомството/институцията/организацията, която те представляват.. 

(2) Становища, получени след срока по ал. 1, не се вземат предвид от 
секретариата при обобщаване на коментарите и подготовка на съгласувани проекти на 
документи, за предстоящото заседание. 

Чл. 14. При невъзможност на член на РГ и на неговия заместник, да присъстват 
на заседанието на РГ, същият задължително изпраща писмено становище по 
материалите, съгласно дневния ред на заседанието.  
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Чл. 15. При неявяване на член на РГ или на неговия заместник на три поредни 
заседания, без уважителна причина, председателят инициира процедура за 
заместването им.  

Чл. 16. (1) От всяко заседание на РГ секретариатът съставя проект на протокол, 
който се съгласува с членовете на РГ. 

(2) Протоколите от заседанията на работната група се предоставят на всички 
членове на работната група по електронната поща.  

Чл. 17. Окончателният вариант на всеки протокол се оформя в рамките на 10 
работни дни след всяко заседание на РГ, след което се подписва от председателя на РГ.  

Чл. 18. Протоколите и всички материали по дневния ред, внесени за обсъждане, 
както и останалата документация, свързана с дейността на РГ, се съхраняват от 
секретариата на РГ.  

Чл. 19. По искане на член на РГ, съгласувано с председателя на РГ, в 
заседанията на РГ могат да участват външни експерти, без право на глас, когато е 
налице необходимост от външни консултации. Външните експерти вземат отношение 
единствено по темите, по които са поканени да дадат консултации.  

Чл. 20. (1) Заседанията на РГ са закрити.  
(2) Официални изявления от името на РГ пред средствата за масово 

осведомяване може да прави само председателят на РГ или упълномощен от него член 
на РГ.  
 

Раздел ІII 
Вземане на решения  

 
Чл. 21. (1) Решенията на РГ се вземат с консенсус.  
(2) В случаите, когато не е възможно да се постигне консенсус, решенията се 

вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство (повече от половината от 
присъстващите с право на глас).  

(3) При равен брой гласове се провежда повторно обсъждане и прегласуване.  
Чл. 22. (1) Членовете на РГ, които са гласували „против“ или „въздържал се“ 

излагат своите мотиви по време на заседанието на РГ като те се записват в протокола от 
заседанието. Те имат възможност да изложат мотивите си и писмено – в рамките на 3 
работни дни след заседанието на РГ.  

(2) Всеки от членовете на РГ има право да изложи особено мнение. Членовете, 
които са изложили особено мнение, излагат своите мотиви по време на заседанието на 
РГ като те се записват в протокола от заседанието. Те имат възможност да изложат 
мотивите си и писмено – в рамките на 3 работни дни след заседанието на РГ.  

Чл. 23. (1) Заседанията на работната група се считат за редовни ако на тях 
присъстват повече от половината от членовете на работната група или техни 
заместници.  

(2) При присъствие и на титулярния член на РГ, и на неговия заместник, право 
на глас има само титулярът.  
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Раздел IV 
Писмена процедура за вземане на решения 

 
Чл. 24. (1) РГ може да взема решения и чрез писмена процедура, която се 

инициира от председателя на РГ.  
(2) Мотивите за иницииране на писмена процедура за вземане на решения се 

посочват в поканата за съгласуване на съответните материали, която се изпраща до 
всички членове на РГ по електронна поща в срок не по-кратък от 7 работни дни от 
срока за предоставяне на становища.  

Чл. 25. (1) Членовете на РГ изразяват писмено своето становище, с ясно изразено 
съгласие или несъгласие по предложенията в рамките на определения в поканата срок. 
Становищата се изпращат на секретариата на РГ по електронна поща. 

 (2) В случай, че в рамките на посочения в поканата срок не е получено становище 
от някой от членовете на РГ се счита, че същият е съгласен с предложението.  

Чл. 26. Решението се счита за прието, когато повече от половината от членовете 
на РГ с право на глас са съгласни с предложението.  

 
Раздел V 

Одобрение и изменение на правилата за работа на РГ 
 

Чл. 27. Вътрешните правила се съгласуват и одобряват от РГ. 
Чл. 28. Настоящите правила се изменят с решение на РГ по предложение на 

председателя или член на РГ. 
 

Раздел VI 
Публичност и прозрачност 

 
Чл. 29. Секретариатът публикува на електронната страница на Министерство на 

околната среда и водите и на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ 
информация за хода на изготвянето на програмата и материали от заседанията на 
работната група. 
 


