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Предложения от членовете на Тематична работна група за разработване на ПО  

по версия 1.0. на Програма “Образование“ 2021-2027 г.  

от писмена процедура за неприсъствено вземане на решение - м. април 2022 г. 

Етап-1 

Версия 1.0  Програма „Образование” 2021-2027 г. 

№ Член на ТРГ Коментари и предложение 
Начин на отразяване във версия 1.0 на 

Програмата „Образование“ 2021-2027 г. 

1. ФОНД НА 

ФОНДОВЕТЕ 

(Фонд Мениджър на 

финансовите 

инструменти в 

България) 

 

Кремена Григорова 

/титуляр/ 

 

Получено становище на 

09.05.2022 г. 

… подкрепям вземането на решение от Тематичната работна 

група за разработване на „Програма за образование“ за 

програмен период 2021-2027 г. (ТРГ) за одобряване на проект 

на версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 г. ТРГ дава 

мандат Управляващият орган на Програма „Образование“ 

2021-2027 г., след разглеждане и одобрение на програмата в 

Министерския съвет на Република България, да я изпрати на 

Европейската комисия за стартиране на официални преговори 

със службите й, както и да отрази бележки и коментари спрямо 

текущите преговори до финално одобрение на програмата, 

включително като актуализира информацията за изпълнение на 

отключващите условия. ТРГ да бъде своевременно 

информирана за резултатите от извършения преговорен 

процес.  

С цел прецизиране на информацията за планираната подкрепа 

чрез финансови инструменти в съответствие с 

Предварителната оценка за прилагане на финансови 

инструменти по Приоритет 3 „Връзка на образованието с 

пазара на труда“, в текстово поле „Планирано използване на 

финансови инструменти – член 22, пар.3, буква г) подточка vii) 

от РОР“, предлагаме да се направи редакция на изречението „В 

Приема се за сведение. 

Текстът на програмата е разгледан и одобрен от 

ТРГ чрез писмена процедура за неприсъствено 

вземане на решение, проведена в периода 

08.07.2021 г.-20.10.2021 г. 

Настоящата писмена процедура отразява 

получена обратна връзка от ЕК в процеса на 

провеждане на неформални преговори по 

изпратения проект на Програма, одобрена от 

ТРГ през 2021 г. 

Предложеният текст е одобрен в този вид от 

ТРГ и по него не са нанасяни корекции в 

предложения проект на Програма към 

настоящата писмена процедура.  

Текстът в Програма „Образование“ цели да 

укаже възможността за участие на 

преподаватели като ментори в 

предприемачески начинания на студентите, но 

не се предвижда подкрепа за самостоятелни 

предприемачески дейности на академичния 
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резултат на предварителната оценка за прилагане на ФИ по ПО 

е идентифицирана дейност за Подкрепа за стартиране на 

собствен бизнес или друг вид предприемаческа дейност от 

страна на студенти и докторанти с участието на преподаватели 

във висшите училища, с цел самонаемане и бърз и фокусиран 

преход от висше образование към заетост.“, като се заличат 

думите „с участието на“. Промяната е необходима с цел 

избягване на двусмислено тълкуване, че в предприемаческите 

начинания на студенти или докторанти следва да участват 

задължително и преподаватели. Предложението на ФМФИБ е 

текстът се коригира в съответствие с предложеното в 

Предварителната оценка за финансови инструменти, както 

следва: „В резултат на предварителната оценка за прилагане на 

ФИ по ПО е идентифицирана дейност за подкрепа за 

стартиране на собствен бизнес или друг вид предприемаческа 

дейност от страна на студенти, докторанти и преподаватели във 

висшите училища.“. 

(предложението е представено и в режим проследяване на 

промените в текста на изпратения до ТРГ проект на 

Програма) 

състав във висшите училища, което би 

дублирало подкрепата, предвидена по програма 

НИИДИТ. 

 

 


