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ПРОТОКОЛ 
ОТ ВТОРА ПИСМЕНА ПРОЦЕДРА ЗА  

НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 
 

НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА  
„ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ (ТРГ ЗА ПТП) 

проведена в периода 5.11.2020 г. – 12.11.2020 г. 
 

На основание чл. 10 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 7.06.2019 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. 2 от 
Вътрешните правила за работа на ТРГ за ПТП от председателя на ТРГ за ПТП беше инициирана 
процедура за неприсъствено приемане на следното решение от ТРГ: 

“Одобрява проект на „Програма за техническа помощ“ 2021-2027 г., съгласно 
приложението” 

На членовете на КН на ОПДУ бе предоставен срок от 5 работни дни за представяне на 
становища по проекта на решение и приложените към него документи. 

До изтичането на петдневния срок на 12.11.2020 г., бяха получени становища от следните 
членове на ТРГ за ПТП: 

- на 9.11.2020 – от г-жа Весела Данева - директор на дирекция „Държавни помощи и 
реален сектор“ на МФ 

- на 12.11.2020 – от г-жа Мануела Милошева - директор на дирекция „Национален фонд“ 
на МФ 

- на 12.11.2020 – от г-жа Недялка Илкова - старши експерт в Главна дирекция 
„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на МРРБ 

Всички бележки и предложения са включени в съгласувателна таблица (Приложение 2 
към протокола), като релевантните предложения са отразени в проекта на ПТП. 

Във връзка с това, предложеното от председателя на ТРГ на ПТП решение се счита 
за прието от ТРГ на ПТП на 13.11.2020 г. 

Документите, свързани с Втората процедура за неприсъствено приемане на решение, ще 
бъдат публикувани на Единния информационен портал в едноседмичен срок от приключването 
на процедурата. 

Приложения:  
1. Решение на КН на ОПДУ от 13.11.2020 г.; 
2. Съгласувателна таблица. 
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Изготвил:       

главен сътрудник по УЕПП,     
отдел „Програмиране и договаряне“,    
дирекция „Добро управление“ 

 
 
 
 
 
 
Съгласувал: 

началник на отдел  
“Програмиране и договаряне, 
Дирекция “Добро управление” 

Emiliya Gencheva 
Gerdjikova
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