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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 
фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета1, и по-специално член 16, параграф 4 от него, 

като има предвид, че: 

(1) С решение за изпълнение C(2014) 5582 от 7 август 2014 г., изменено с решение 
С(2014)1470, Комисията одобри определени елементи от споразумението за 
партньорство с България. 

(2) На 14 октомври 2015 г. България представи чрез системата за електронен обмен 
на данни на Комисията искане за изменение на  споразумението за партньорство. 
Искането е придружено от преразгледано споразумение за партньорство, в което 
България предлага изменение на елементите на споразумението за партньорство, 
посочени в точка a(i), (iv), (vi) and (vii) на член 15 (1) от Регламент (ЕС) № 
1303/2013, и които подлежат на изпълнение с Решение C (2014) 5582.  

(3) В измененото споразумение за партньорство най-важните промени засягат 
индикативното разпределение на помощта от Съюза по тематични цели на 
национално равнище от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 
главно относно поправки в разпределението на ЕЗФРСР към резерва за 
изпълнение и техническа помощ. В допълнение, вследствие на въвеждането на 
програмата „Инициатива за МСП“ към стратегията на споразумението за 
партньорство за подпомагане и улесняване достъпа на МСП и новосъздадени 
предприятия към допълнителни финансови източници и последващ трансфер на 
EUR 102 000 000 по ЕФРР от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, списъкът 
на програмите от ЕСИ фондовете и съответното индикативно разпределение по 
ЕСИ фондове и по година, бяха актуализирани.  

                                                 
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320. 
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(4) Комисията извърши оценка на измененото споразумение за партньорство и не 
представи коментари в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент 
(ЕС) № 1303/2013. 

(5) Измененото споразумение за партньорство е съобразено с Регламент 
(ЕС) № 1303/2013. Изменените елементи на споразумението за партньорство в 
обхвата на член 15 (1) от същия регламент, следва да бъдат одобрени.  

(6) Решение за изменение C(2014) 5582 следва да бъде съответно изменено, 

 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

В член 1 от Решение за изменение  C(2014) 5582 уводното изречение се заменя със 
следното: 

“Следните елементи на преразгледаното споразумение за партньорство с България за 
периода от 1 януари 2014 до 31 декември 2020 г., представени в окончателния си 
вариант на 22 юли 2014 г., последно изменени в споразумението за партньорство, 
представено в окончателния си вариант на 14 октомври 2015, се одобряват.“ 

Член 2 

Адресат на настоящото решение е Република България. 

Съставено в Брюксел на 17.12.2015 година. 

 За Комисията 
 Corina CREŢU 
 Член на Комисията 
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