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ПРОТОКОЛ  
от заседание на Работната група за разработване на Споразумението за 

партньорство 2021-2027, проведено чрез писмена процедура 
Март 2020 г. 

Провеждането на заседанието на Работната група за разработване на 
Споразумението за партньорство 2021-2027 чрез писмена процедура е наложено 
от текущата обстановка в страната и ограничаването на провеждане на масови 
мероприятия, с оглед ограничаване разпространението на COVID-19. 

Писмената процедура е инициирана за вземане на следното решение: „Одобрява 
Вътрешните правила за работата на Работната група за разработването на 
Споразумението за партньорство“. 

Също така, в рамките на писмената процедура, на вниманието на членовете на 
работната група е представен за становище проект на Споразумение за 
партньорство за програмен период 2021 -2027. Представената първоначална 
версия на Споразумението за партньорство е базирана на социално-
икономическия анализ и приоритетите за финансиране за следващия програмен 
период, които бяха обсъдени със заинтересованите страни в началото на 2019 г. 
и е разработена в тясно сътрудничество както с водещите ведомства за 
разработване на съответните програми, така и с политикоправещите 
министерства и агенции. 

Писмената процедура е проведена в периода 23-30.03.2020 г. Бележки и 
коментари по Вътрешните правила са получени от 5 членове на работната група. 
Вътрешните правила с изменения въз основа на получените становища са 
изпратени за повторно съгласуване в периода 01-06.04.2020 г. Няма получени 
бележки и коментари в процеса на повторно съгласуване, на основание на което 
е налице необходимият кворум за вземане на решение на работната група за 
одобряване на Вътрешните правила. (Приложение 1 – Одобрени Вътрешни 
правила за дейността на работната група за разработване на Споразумението за 
партньорство, Приложение 2 – справка за отразяване на становища по 
Вътрешните правила). 

В рамките на определения срок бележки и коментари по проекта на 
Споразумение за партньорство са получени от 17 членове на работната група, 
като след крайния срок са получени и бележки от представителите на 
организациите, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането 
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на маргинализираните групи (Приложение 3 – справка за отразяване на 
отразяване на постъпили бележки по проект на Споразумение за партньорство 
2021-2027). Проектът на Споразумението за партньорство с отразени бележки е 
представен на ЕК в края на месец март за неформални консултации 
(Приложение 4 – версия 1.0 на Споразумение за партньорство 2021-2027). В 
рамките на представяне на бележки по протокола от писмената процедура са 
получени редакции от УО на ОПРР в режим проследяване на промените, с 
коментар че са били представени в предвидения за коментари по проекта на СП 
срок, като тези бележки ще бъдат взети предвид при последваща редакция на 
документа. 

На основание чл. 7 ал. 7 от ПМС 142/2019, определените в резултат от проведена 
процедура на избор представители на юридическите лица с нестопанска цел за 
общественополезна дейност, работещи в сферата на равенството между мъжете 
и жените, недискриминацията и равните възможности; организации, работещи в 
сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, 
както и на екологичните организации, бяха включени в писмената процедура с 
възможност за представяне на становища, тъй като поради създалата се 
обстановка, към датата на иницииране на процедурата не е финализирана 
подготвяната промяна на заповедта за определяне на поименния състав на 
работната група.  

Общо 105 от членовете на работната група (титуляри и заместници) са 
изпратили по официален ред и/или по имейл попълнена и подписана Декларация 
за липса на конфликт на интереси (приложение № 1 към Вътрешните правила за 
дейността на работната група за разработване на Споразумението за 
партньорство). Поради отстраняване на техническа грешка в номерацията на 
членовете на Вътрешните правила, в подадените в рамките на писмената 
процедура декларации, в т. 6 е цитиран чл. 14, който се отнася за номерацията 
преди отстраняване на техническата грешка и следва да се чете „чл. 13“ съгласно 
номерацията в одобрените Вътрешни правила. 

Изготвено от Секретариата на Работната група за разработване на 
Споразумението за партньорство 2021-2027 

29.04.2020 г. 
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