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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 9.3.2015 година 

за изменение на Решение за изпълнение C(2014) 5582 за одобряване на определени 

елементи от споразумението за партньорство с България  

CCI 2014BG16M8PA001 

(САМО ТЕКСТЪТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Е АВТЕНТИЧЕН) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 

фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 1083/2006 на Съвета
1
, и по-специално член 16, параграф 4 от него, 

като има предвид, че: 

(1) С решение за изпълнение C(2014) 5582 от 7 август 2014 г., Комисията одобри 

определени елементи от споразумението за партньорство с България. 

(2) На 7 януари 2015 г. България представи на Комисията изменено споразумение за 

партньорство. 

(3) В измененото споразумение за партньорство индикативното разпределение от 

Съюза на помощта от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния 

фонд, отпусната на национално равнище за тематични цели, бе адаптирано. 

(4) В измененото споразумение за партньорство обобщението на оценката на 

приложимостта и изпълнението на предварителните условия на национално 

равнище беше разширено, така че да се включи приложимото тематично 

предварително условие 7.4 „Разработване на интелигентни системи за 

разпределение, съхранение и пренос на енергия“. Настоящото решение не засяга 

преценката на Комисията относно последователността и адекватността на 

информацията за изпълнението на тези предварителни условия в рамките на 

оценката на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

(5) Комисията извърши оценка на измененото споразумение за партньорство и не 

представи коментари в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013. 

(6) Измененото споразумение за партньорство е съобразено с Регламент 

(ЕС) № 1303/2013, и в частност с общата стратегическа рамка, предвидена в член 

                                                 
1
 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320. 
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10, параграф 1 от посочения регламент и изложена в приложение І към него, 

отчитайки националната програма за реформи, съответните специфични за 

страната препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 от Договора 

за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съответните препоръки на 

Съвета, приети в съответствие с член 148, параграф 4 от ДФЕС, и 

предварителните оценки на програмите. 

(7) Решение C(2014) 5582 следва да бъде съответно изменено, 

 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Член 1 от Решение C(2014) 5582 се заменя със следното: 

"Член 1 

С настоящото решение се одобряват следните елементи от измененото споразумение за 

партньорство с България за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., чийто 

окончателен текст бе представен на 7 януари 2015 г.: 

(1) правилата, с които се осигурява съобразяване със стратегията на Съюза за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и със специфичните задачи на 

отделните фондове съгласно основаващите се на Договора цели, в т.ч. 

икономическото, социалното и териториалното сближаване, и които са 

установени в раздели 1A и 1Б от споразумението за партньорство; 

(2) правилата, с които се осигурява ефективното използване на европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които са установени в раздел 

2 от споразумението за партньорство, и правилата относно принципа на 

партньорството, примерният списък на партньорите, обобщението на 

предприетите действия за привличането им и тяхната роля в подготовката на 

споразумението за партньорство и доклада за напредъка, установени в раздел 

1Б, точка 1.5.1 от споразумението за партньорство.“ 

Член 2 

Настоящото решение не засяга мерки или действия, предприети в съответствие с 

Решение C(2014) 5582 и с текста на споразумението за партньорство, одобрен с това 

решение. 
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Член 3 

Адресат на настоящото решение е Република България. 

Съставено в Брюксел на 9.3.2015 година. 

 За Комисията 

 Corina CREŢU 

 Член на Комисията 

 

 

 


