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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 22.5.2019 година 

За изменение на Решение за изпълнение C (2014) 5582 за одобряване на някои 

елементи на Споразумението за партньорство с България 
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 (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 г. 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 4a от него,  

като има предвид, че: 

(1) С Решение за изпълнение C(2014) 5582 на Комисията, както е изменено с 

Решение за изпълнение C(2018) 4794 на Комисията, бяха одобрени някои 

елементи на Споразумението за партньорство с България.  

(2) На 31 януари 2019 г., България представи, чрез електронната система за обмен 

на данни на Комисията, искане за изменение на елементите на Споразумението 

за партньорство посочени в разпоредбите на член 15, параграф 1, буква а), 

подточки (iv) и (vi), от Регламент (ЕС) № 1303/2013, всички предмет на Решение 

за изпълнение C(2014) 5582. 

(3) Това изменение включва промени направени в следствие на одобрението на 

изменения на някои програми през предходната календарна година.  

(4) Изменението на Споразумението за партньорство се състои основно в 

прехвърлянето на финансов ресурс между тематични цели в рамките на една 

оперативна програма и между оперативни програми в рамките на една 

тематична цел.  

(5) Комисията оцени измененото Споразумение за партньорство в съответствие с 

член 16, параграф 4а, алинеа втора и изпрати коментари на 22 февруари 2019 г. и 

на 8 март 2019 г. България предостави допълнителна информация между 

26 февруари 2019 г. и 11 март 2019 г. и изпрати на 11 март 2019 г. версия с 

промени на измененото Споразумение за партньорство. 

                                                 
1
 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320. 



 

BG 2  BG 

(6) Изменените елементи на Споразумението за партньорство следва да бъдат 

одобрени.  

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

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

В член 1 на Решение за изпълнение C(2014) 5582, въвеждащото изречение е заменено 

със следното:  

"Следните елементи на Споразумението за партньорство с България за периода 

от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., изпратено във финалната си версия 

на 22 юли 2014 г., променени от измененото Споразумение за партньорство, 

изпратено във финалната си версия на 11 март 2019 г. са понастоящем 

одобрени:". 

Член 2 

Адресат на настоящото решение е Република България. 

Съставено в Брюксел на 22.5.2019 година. 

 За Комисията 

 Corina CREŢU 

 Член на Комисията 

 

 

 


