
 

 
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

 

ПРОТОКОЛ  

от заседание на Работната група за разработване на Споразумението за 

партньорство 2021-2027, проведено чрез писмена процедура 

октомври 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. 

В рамките на писмената процедура, на вниманието на членовете на работната 

група е представен за становище втори проект на Споразумение за партньорство 

за програмен период 2021 -2027. версия октомври 2020. Версията на 

Споразумението за партньорство отразява развитието на визията за 

интервенциите през следващия програмен период, включително обособяването 

на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 

трансформация с Решение на МС 495/2020 г. Взети са предвид и получените от 

ЕК коментари по изпратената в края на м. март първа версия на документа. 

Проектът на СП е разработен в тясно сътрудничество както с водещите 

ведомства за съответните програми, така и с политикоправещите министерства и 

агенции. Акцентът в неформалните преговори с ЕК продължава да е върху 

стратегията за финансиране и обосновката на избраните приоритети. Поради 

това, както и поради липсата на окончателен формат на Споразумението за 

партньорство, не всички секции в документа са попълнени. Те ще бъдат 

допълнени в следващи варианти на документа и обсъдени в работната група.  

Писмената процедура е проведена в периода 07-14.10.2020 г. В рамките на 

определения срок бележки и коментари по проекта на Споразумение за 

партньорство са получени от 12 членове на работната група. Проектът на 

Споразумението за партньорство с отразени първоначални бележки е представен 

на работната група за допълнителни коментари в периода 16-20.10.2020 г. 

Допълнена е и финансовата част на документа, съобразно преминалото 

съгласуване в СКУСЕС изменение на РМС за одобряване на финансовото 

разпределение по програми, което отразява Заключенията на Съвета от м. юли 

2020 г. В този период са получени бележки от още 6 члена на работната група 

(вж. Приложение 1 за получените бележки и тяхното отразяване). Проектът на 
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Споразумението за партньорство с отразени бележки е представен на ЕК през 

втората половина на месец октомври за неформални консултации (Приложение 

2).  

Изготвено от Секретариата на Работната група за разработване на 

Споразумението за партньорство 2021-2027 

10.11.2020 г. 


