
 

 

До:  Членовете на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 

 

София, 12 август 2016 г. 

 

Относно: предложения за промени във вътрешните правила за работа на Комитета за 

наблюдение на ОП РЧР 

 

Уважаеми госпожи и господа - членове на Комитета по наблюдение на ОП РЧР, 

Във връзка с предложените промени във вътрешните правила за работа на Комитета, ние от 

Национална мрежа за децата имаме следните коментари: 

1. Липса на яснота относно аргументите за промяна на „разглежда и одобрява“ със 

„съгласува“: 

Бихме искали да помолим за повече яснота относно аргументите за промените в глава втора 

член 3(2), алинея 2 – където „разглежда и одобрява“ е заменено със „съгласува“. Терминът 

съгласува ни звучи по-неясно от разглежда и одобрява.  За нас стария вариант т.е. „разглежда и 

одобрява“ както за индикативната годишна работна програма, така и за измененията й е по – 

удачен, защото показва яснота по отношение на роли и отговорности. Притесненията ни са, че 

„съгласуването“ ще върви в посока „представяне за информация“ и няма да позволи на 

Комитета по наблюдение да изпълни ролята си на орган, основан на принципа на 

партньорство, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение 

на програмата. 

В този смисъл, гласуваме „против“ предложението. 

2. Необходимост от разработване на ясен механизъм за разработване на индикативната 

годишна работна програма 

Опитът ни до момента показва, че проекта на индикативна годищна работна програма се 

публикува на страницата на оперативната програма в интернет и изпраща на членовете на 

Комитета за наблюдение няколко дни преди заседанието. Всякакви реакции и становища по 

проекта обикновено се приемат за сведение и не водят до съществени промени в планираните 

операции и/или разработването на нови такива, което често води до усещане, че решенията са 



 

 

предварително взети от Управляващия орган и ръководството на Министерството и се 

представят за информация. 

В тази връзка, предлагаме да се направи преглед на начина, по който се планира 

индикативната годишна работна програма в момента с оглед оптимизиране на 

съществуващата процедура и механизъм.  

Считаме, че проекта на програма трябва да стъпва на конкретен анализ на работата до 

момента вкл. за изминалия отчетен период, изпълнението на програмата по оси и приоритети 

и съгласуване в рамките на подкомитетите и /или с ключови заинтересовани страни на 

приоритетни операции, които да са в съответствие с водените политики и планираните 

реформи.   

Считаме, че след необходимото обсъждане и консултиране с различни заинтересовани страни, 

един такъв конкретен механизъм би следвало да бъде регламентиран в глава две, член 3 (1), 

алинея 3 от Правилата.  

Моля, не се колебайте, да се свържете с нас, в случай, че имате някакви въпроси и/или нужда 

от допълнителна информация по отношение на коментарите и предложенията ни. 

 

С уважение,  
 
 
 
Дани Колева, 
Програмен директор  
Национална мрежа за децата 
 

 

 

 

 

 

 

 


