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X  

ВАНЯ СТОЙНЕВА

Председател на ТРГ за ПО

Signed by: Vanya Stoyanova Stoyneva  

 

 

П Р О Т О К О Л  

от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от 

Тематична работна група за разработване на  

„Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г. 

м. Април 2022 г. 

/период на провеждане 19.04.2022 г. – 09.05.2022 г./ 

 

Описание 

Във връзка с напредналите процеси по разработване на програмите за програмен период 

2021-2027 г. и предстоящо стартиране на официалните преговори със службите на  Европейската 

комисия (ЕК) бе необходимо Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Програма за 

образование“ за програмен период 2021-2027 г. (ПО) да одобри преработен проект на Програма 

„Образование“ 2021-2027 г. (версия 1.0), който да бъде представен за разглеждане и одобрение 

от Министерския съвет на Република България и изпратен на ЕК за започване на официални 

преговори за одобрение на програмата. 

Проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г. бе дискутиран от ТРГ на заседания и 

разглеждан и одобряван на писмени процедури за неприсъствено вземане на решения. След 

последната писмена процедура, проведена в периода 08.07.2021 г. – 20.10.2021 г., с мандат, 

даден от ТРГ за разработване на ПО, проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г. бе 
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изпратен на ЕК на 22.10.2021 г. за провеждане на финален кръг за неформално съгласуване със 

службите на ЕК. На 28.01.2022 г. бяха получени коментари на ЕК по изпратения проект на 

документ, които отразяват проведени вътрешни консултации между различни служби в 

Комисията. Ревизираната версия на програмата с отразени коментари е изпратена на ЕК на 

07.03.2022 г., като на 25.03.2022 г. бе получена обратна връзка от ЕК с минимален брой 

допълнителни коментари. Обсъждането и отразяването на бележките и коментарите на ЕК в 

проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г. бе извършено в оперативен порядък от 

водещото ведомство Министерство на образованието и науката (МОН) и Изпълнителна агенция 

„Програма за образование“. 

Ревизираната версия на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г., преработена на 

база получените през м. януари и м. март 2022 г. бележки и коментари от ЕК по време на 

неформалните кръгове за съгласуване, бе необходимо да се разгледа и одобри от ТРГ в кратки 

срокове с оглед да бъде своевременно внесена за одобрение от ЕК в най-скоро време. 

Вземането на решение за одобрение на предложения проект на Програмата и 

изпращането й на ЕК за стартиране на официални преговори със службите на ЕК, след 

разглеждането и одобрението й в Министерския съвет на Република България, се гласува на 

писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от страна на ТРГ за разработване на 

ПО. 

Писмената процедура се проведе на основание чл. 20 от Вътрешните правила за дейността 

на ТРГ за разработване на ПО и премина в един етапа в периода от 19.04.2022 г. – 09.05.2022 г. 

Етап 1 

На основание чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Вътрешните правила за дейността на ТРГ за 

разработване на ПО с писмо изх. № 0701-79/19.04.2022 г., на Председателя на ТРГ бе 

инициирана писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от ТРГ. 

На  19.04.2022 г. Секретариатът на ТРГ за разработване на ПО изпрати по електронна поща 

горепосоченото писмо до членовете на ТРГ и техните заместници. Съгласно чл. 20, ал. 3 от 

Вътрешните правила за дейността на ТРГ за разработване на ПО, бе определен срок до 

09.05.2022 г. включително за изпращане на писмени становища по проект на версия 1.0 на 

Програма „Образование“ 2021-2027 г., който да бъде разгледан и одобрен в Министерския съвет 

на Република България и да бъде изпратена Програмата на Европейската комисия за стартиране 

на официални преговори със службите й. 

 



 

 

 

 

 

 3 

В рамките на този първи етап на писмената процедура в определения срок в Секретариата 

на ТРГ постъпиха 7 решения от членове на ТРГ за одобрение на предложения преработен проект 

на версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 г., като с решението за одобрение от страна 

на представителя на ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ (Фонд Мениджър на финансовите инструменти в 

България) бе направено и предложение за корекция в текста на проекта на документ. 

Секретариатът на ТРГ подготви обобщена справка с получени коментари и предложения 

по проекта на версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 г. от страна на членовете на ТРГ, 

както и начина на отразяването им, в обща коментарна таблица (Коментарна таблица от Етап 1). 

По време на първи етап в Секретариата на ТРГ постъпи 1 коментар за невъзможност за 

подкрепа от страна на представителя на МОН в направление „Висше образование“, в което е 

посочено, че предходни негови предложенията, без да се уточнява в конкретика форматът, 

поводът и редът по който такива са били представяни, свързани с висшето образование са силно 

орязани и изразява мнение, че в определена степен предложена по този начин Програма би 

затруднила изпълнението на редица дейности, залегнали в Оперативния план към Стратегията 

за развитие на висшето образование.  

Към изпратения коментар от представителя на направление „Висше образование“ на 

МОН не са подадени конкретни предложения по текста на предложения проект на Програма в 

рамките на писмената процедура.  

По направеното предложение от Фонда на фондовете и получения коментар не са 

предприети действия по промяна в проекта на документ, тъй като текстът на Програмата е 

разгледан и одобрен в този вид от ТРГ чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на 

решение, проведена в периода 08.07.2021 г.-20.10.2021 г. и по него не са нанасяни последващи 

корекции към настоящата писмена процедура. Стартиралата писмена процедура на 19.04.2022 

г. бе свързана само с отразяването на  получената обратна връзка от ЕК в процеса на провеждане 

на неформални преговори по изпратения проект на Програма, одобрена от ТРГ през 2021 г. В 

допълнение, 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 състав във висшите 

училища, което би дублирало подкрепата, предвидена по програма НИИДИТ. 

Заключение 
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По време на писмената процедура за одобрение на предложения за одобрение проект на 

версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 г., постъпиха 7 писмени решения за 

одобрение от членове на ТРГ за разработване на ПО по предложения текст на решение. 

Съгласно чл. 20, ал. 4 от Вътрешните правила „При липса на писмен отговор от страна 

на член на ТРГ се приема, че той гласува  проекта на решение без бележки“, с което се счита че 

останалите представители в ТРГ, които не са изпратили писмен отговор, са съгласували 

проекта на решение без бележки. 

На основание чл. 20, ал. 4 от Вътрешните правила за дейността на ТРГ за разработване на 

ПО, като резултат от проведената писмена процедура, ТРГ взе следното решение: 

• Тематичната работна група за разработване на „Програма за образование“ за 

програмен период 2021-2027 г. (ТРГ) одобрява проект на версия 1.0 на Програма 

„Образование“ 2021-2027 г. ТРГ дава мандат Управляващият орган на Програма 

„Образование“ 2021-2027 г., след нейното разглеждане и одобрение в Министерския 

съвет на Република България, да изпрати програмата 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. 

 

 

Приложения:  

1. Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 г. и допълнителен документ към 

нея. 

2. Коментарна таблица от Етап 1 на писмена процедура на ТРГ. 

 


