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ПРОТОКОЛ  
от проведена писмена процедура за обсъждане на ревизиран вариант на Програма 

за научни изследвания, иновации и дигитализация за 

интелигентна трансформация 2021-2027 г. /Програма НИИДИТ/ от 

Тематичната работната група за разработване на Програма НИИДИТ 
  

04 – 15 ноември 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 за 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 Програма НИИДИТ 2021-2027 г. (Версия 3.0). След приключване на 

обсъждането на ревизирания вариант на ПНИИДИТ в рамките на ТРГ, проектът – с 

отразени коментари, получени от ЕК в рамките на неформално съгласуване на 

Програмата, както и допълнен и редактиран с получените бележки от членовете на ТРГ 

- ще бъде изпратен за следващ кръг консултации със службите на ЕК.   

На 04 ноември 2021 г., на вниманието на членовете на ТРГ бяха предоставени 

следните документи: 

 ревизиран вариант на ПНИИДИТ (Версия 3.0), включително и в режим 

„проследяване на промените“, на база отразените коментари, получени при 

неформално съгласуване от службите на Европейската комисия; 

 таблица с получените коментари и бележки от службите на ЕК и становището 

по тях, както на английски език, така и на български език с уточнението, че 

вариантът на английски език е водещ; 

 проект на изменени Вътрешни правила за дейността на ТРГ на Програма 

НИИДИТ (ВП) в режим „проследяване на промените“; 

 заповед № Р-183 от 03 ноември 2021 г. на министър-председателя на 

Република България, с която е актуализиран поименният състав на ТРГ на 

Програма НИИДИТ; 

 декларация за липса на конфликт на интереси (Приложение № 1 към ВП), 

която новите членове на ТРГ следва да попълнят и подпишат. 

Срокът за предоставяне на становища, коментари и предложения бе в рамките на 

7 работни дни от датата на изпращане на материалите (до 15 ноември 2021 г. 

включително) и е определен съгласно чл.12, ал. 1 от ВП.  

В рамките на указания срок, коментари и предложения са получени от 13 членове 

на ТРГ, представители на:  
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1. Министерство на образованието (предоставено предварително становище на 

10.11.2021г., предоставено окончателно становище на 15.11.2021 г.) 

2. Българска академия на науките; 

3. Държавна агенция  „Електронно управление“; 

4. Националното сдружение на общините в Република България; 

5. Българска асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП); 

6. Съвет на ректорите (институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“ и 

отделно становище от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“); 

7. Национален статистически институт; 

8. Изпълнителна агенция „Програма за образование“; 

9. Министерство на икономиката, Управляващ орган на Програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.; 

10. Българска стопанска камара; 

11. Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД; 

12. Министерство на вътрешните работи; 

13. Патентно ведомство на Република България.  

Други 4 членове на ТРГ изрично са уведомили, че нямат бележки и коментари: 

1. Агенция за хората с увреждания; 

2. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“; 

3. Дирекция „Права на човека“, Министерство на външните работи; 

4. Дирекция „икономическа и финансова политика“, Министерство на 

финансите; 

След указания  срок са получени предложения от: 

1. Дирекция „Национален фонд“, Министерство на финансите; 

2. Българска академия на науките (предоставено допълнително становище на 

17.11.2021 г.); 

3. Селскостопанска академия. 

Всички предложения и бележки са включени в справка за отразяване на 

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

отразени в проекта на Програма НИИДИТ  2021 – 2027 г. (Версия 3.0) (Приложение № 2 

към протокола). 

В хода на проведената писмена процедура, в Секретариата на ТРГ постъпи 

предложение от Министерството на образованието и науката за организиране и 

провеждане на виртуална среща, на която да бъде обсъдена предвидената интервенция, 

насочена към развитие на национален „Hub and Spokes’“ модел за технологичен 

трансфер. Това предложение се разгледа като допълнителна възможност за обсъждане 

на получените от членовете на ТРГ ключови становища, а именно:  

 Структура на интервенциите, заложени в двата приоритета на Програма 

НИИДИТ 2021-2027 г.; 

 Предложената нова интервенция в Приоритетно направление 2 „Трансфер на 

технологии и знания“ на Приоритет 1 на Програмата, а именно „Създаване на 

национална инфраструктура за трансфер на знания и технологии; 

 Кохерентност между двата приоритета на Програмата. 
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Виртуалната среща се проведе на 24.11.2021 г. На основание чл. 7, ал. 7 от 

Постановление № 142 на Министерския съвет от 07 юни 2019 г. и на чл.6, ал.6 от 

Вътрешните правила за дейността на ТРГ, за участие в нея бяха поканени членовете на 

ТРГ и представители на организации, имащи отношение към изпълнението на 

политиките, обект на финансиране от Програма НИИДИТ: иновационни клъстери, 

София тех парк, Българската стартъп асоциация и организации в сферата на 

информационните и комуникационните технологии.  

Приложения: 

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

по проекта на Програма НИИДИТ  2021 – 2027 г. (Версия 3.0). 

2. Приложение № 2 - Ревизиран вариант на проект на Програма НИИДИТ 

(версия 3.0) с отразени коментари на членовете на ТРГ. 

3. Изменени Вътрешни правила за дейността на ТРГ на Програма НИИДИТ. 

Изготвено от Секретариата на Тематичната работната група за разработване 

на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 

трансформация 2021 - 2027 г. 

 
 
06.12.2021 г. 


