
Споделен опит от участие в Комитети за 

наблюдение на ОП 2014-2020 

Международна конференция „Граждански пространства” 

8-9 октомври 2019 г., гр. Варна 

Проект „Да върнем гражданското си пространство – централноевропейско сътрудничество в посока на цялостна 
политка на ЕС за гражданското общество” се финансира по програма „Европа за гражданите“ от ЕК.  
 
Конференцията се провежда в сътрудничество с Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Варна. 

Катерина Раковска, WWF 



 Процедурите  

• неправителствени екологични организации имаше представени: 1 

участник на КН ОПОС 2007 – 2013, 2 участника в работната група по 

разработване на ОПОС 2014 – 2020, 1 участник в КН ОПОС 2014 – 2020 

• материали се изпращат съгласно правилника на КН 

• връщат се коментари 
 

 

Ползите 

• Възможности за получаване на информация  за планираните мерки 

• Възможности за влияние върху качеството на мерките или предлагане на 

нови такива 
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Проблемите 

• Отхвърляне на неудобни организации чрез процедурни хватки (АПБ не внесли документ, 

обаче никой не ги уведомил и тн) 

• Нежелание да се поеме отговорност и да се отсеят проблемни екологични организации, 

като Коалиция за устойчиво развитие, която е в КН на ОПОС с две организации 

• Екологичните НПО имат само 1 представител в комитет от близо 50 души и при 

гласуване гласът им практически е без значение – това обаче не е бг патент 

• При липса на натиск (от медии или ЕК) НПО коментарите на НПО в комитета остават 

пренебрегнати. 

• Има проблем и при НПО в качеството им на бенефициенти – финансови корекции (2007 

– 2013) и изключване (2014 – 2020) 

  

Възможни промени 

• Изискванията за опит за работа с еврофондове да не се отнася само до членове на НПО, а 

до всички участници в комитетите/работните групи 

• НПО работа – шансът за повлияване се увиличава с медийна кампания, но за това е 

нужен ресурс 

• ЕС – интерес към качеството, не само към количеството 
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