
 

 

ПРОТОКОЛ  
от проведена писмена процедура за обсъждане на ревизиран вариант 

на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за 

интелигентна трансформация 2021-2027 /ПНИИДИТ/ от 
 

Тематичната работната група за разработване на ПНИИДИТ 

  
25 юни – 06 юли 2021 г. 

 
 
 
 

На основание чл. 10 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07 юни 

2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република 

България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния 

период 2021 – 2027 г., и чл. 12 от Вътрешните правила за дейността на Тематичната 

работна група за разработване на Програма „Научни изследвания, иновации и 

дигитализация за интелигентна трансформация“ (ТРГ) се проведе заседание на ТРГ чрез 

писмена процедура.  
 

Писмената процедура е инициирана във връзка с обсъждане на ревизиран 

вариант на проект на ПНИИДИТ 2021 – 2027 (Версия 2.0) след проведени в периода 

декември 2020 – април 2021 г. неформални консултации със службите на Европейската 

комисия (ЕК). Ревизираният вариант на ПНИИДИТ 2021 - 2027 (Версия 2.0) е изпратен 

на службите на ЕК на 17 юни 2021г. След приключване на обсъждането на ревизирания 

вариант на ПНИИДИТ в рамките на ТРГ службите на ЕК ще бъдат уведомени за 

резултатите от него.  

На 25 юни 2021 г. на членовете на ТРГ е изпратен ревизираният вариант на 

Програмата заедно с таблицата с получените коментари и бележки от службите на ЕК и 

становището по тях, като е определен срок от 7 работни дни (до 06 юли 2021 г. 

включително), в който да предоставят своите коментари и предложения.  

В рамките на указания срок, коментари и предложения са получени от 9 членове 

на ТРГ, представители на: Министерство на икономиката, дирекция „Икономическа и 

финансова политика“ в Министерство на финансите, институт GATE към СУ „Св. 

Климент Охридски“, Патентно ведомство на Република България, Фонд мениджър на 

финансови инструменти в България ЕАД, Държавната агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“, Българска търговско-промишлена палата, Българска 

асоциация на консултантите по европейски програми и Съюз за стопанска инициатива. 

Други 2 членове на ТРГ, представители на Националното сдружение на общините в 

Република България и Агенцията за хората с увреждания, са уведомили, че нямат 

бележки и коментари.  След указания срок са получени предложения от Държавна 

агенция за електронно управление във връзка с промени в Националния план за 



възстановяване и устойчивост: прецизиране на мерките и индикаторите по приоритет 2 

„Дигитализация на публичния сектор“, свързани с управление, базирано на данни и 

киберсигурност; отпадане на мерки, които са предложени за финансиране по 

Националния план за възстановяване и устойчивост и отразяване на коментарите на ТРГ 

и на ЕК.   

Всички предложения и бележки са включени в справка за отразяване на 

становищата (Приложение № 1 към протокола) като релевантните предложения са 

отразени в проекта на ПНИИДИТ 2021 – 2027 (Версия 2.0) (Приложение № 2 към 

протокола). 

На 07 юни 2021 г. е инициирано актуализиране на поименния състав на ТРГ, като 

към датата на иницииране на писмената процедура актуализирането все още не е 

финализирано. Поименният състав на ТРГ е актуализиран със Заповед №Р-101 от 01 

юли 2021 г. на министър-председателя на Република България, която е предоставена на 

вниманието на членовете на работната група заедно с Вътрешните правила за дейността 

на ТРГ и Декларацията за информираност, липса на конфликт на интереси и 

безпристрастност (Приложение № 1 към Вътрешните правила) на 02 юли 2021 г.  
 

 
 

Приложения: 

1. Приложение № 1 - Справка за отразяване на постъпили становища и 

бележки по проекта на ПНИИДИТ 2021 – 2027 (Версия 2.0). 

2. Приложение № 2 - Ревизиран вариант на проект на ПНИИДИТ 2021 – 2027 

(Версия 2.0) с отразени коментари на членовете на ТРГ в режим 

„проследяване на промените“. 

 

 

Изготвено от Секретариата на Тематичната работната група за разработване на 

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 

трансформация“ 2021-2027. 

 

16.07.2021 г. 


