ПРОЕКТ!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
от

2014 година

ЗА условията, реда и критериите за избор на проекти и програми и
прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Създава Междуведомствен съвет за оценяване, приоритизиране и подбор
на проектни и програмни предложения за изпълнение на целите на Публичната
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, наричан по-долу
„Междуведомственият съвет“.
Чл. 2. Междуведомственият съвет се ръководи от министъра на финансите, а
негови членове са министърът на икономиката и енергетиката, министърът на
регионалното развитие, министърът на инвестиционното проектиране, министърът на
транспорта, информационните технологии и на съобщенията, министърът на околната
среда и водите и председателят на Националното сдружение на общините в Република
България.
Чл. 3. Работата на Междуведомствения съвет се организира и подпомага от
секретариат към министъра на финансите.
Чл. 4. Членовете на Междуведомствения съвет оценяват, обсъждат, подбират,
приоритизират, приемат и предлагат на Министерския съвет за одобрение списък,
съдържащ проекти и програми, чието изпълнение да бъде финансирано със средства от
Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.
Чл. 5. Със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите“ могат да се финансират проекти и програми от следните
сектори:
1. ВиК, управление на отпадъците и други свързани с околната среда дейности;
2. транспортна инфраструктура;
3. социална и културна инфраструктура (училища и обучителни центрове,
болници и здравни звена, спортни зали и съоръжения, културни, обществени и други
публични сгради);
4. други сектори, подкрепящи социално-икономическото развитие.
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Чл. 6. Набирането и номинирането на конкретни проекти/програми с регионално
и местно значение се извършва от областните управители въз основа на предложения
от органите на местното самоуправление и местната власт от съответна област. Те
предлагат проектите и програмите за оценка, приоритизиране и подбор на
Междуведомствения съвет. Проектите/програмите се представят във вид на проектно
предложение с попълване на апликационна форма.
Чл. 7. Проектите се оценяват и класират от Междуведомствения съвет въз
основа на следния набор от критерии, а именно наличие на:
1. съответствие с програмата на правителство;
2. дефинирани очаквани ефекти от изпълнението (отразяващи цели на
политиката на правителството);
3. връзка между заложените в проекта цели, планираните за изпълнение
дейности и очаквани резултати;
4. връзка между резултата и размера на разходите, необходими за постигането
му (реалистичност на заложеното финансиране);
5. капацитет на организацията да изпълни проекта, съобразно проектното
предложение и в посочените срокове;
6. принос за икономическото развитие на национално, регионално или местно
ниво;
7. принос за намаляване на различията на национално, регионално и местно
ниво;
8. принос за подобряването на жизнената среда на национално, регионално и
местно ниво;
9. добавена стойност от изпълнението на заложените дейности като социално
въздействие;
10. качествено подобрение на конкретна дейност или услуга, предмет на
финансирането.
Чл. 8. С предимство се ползват проекти и програми с регионално или
национално въздействие, които не могат да се възползват от други източници на
финансиране, като например средства от европейски и международни донори. Не се
финансират проекти, за които е предвидено финансиране от европейските фондове.
Чл. 9. Проекти, които продължават повече от една година, се разделят на фази.
Всяка фаза се изпълнява в рамките на календарната година като е съпроводена с
предложение за необходимия финансов ресурс за реализирането й.
Чл. 10. Членовете на Министерския съвет представят в Министерството на
финансите предложения за програми/проекти, които да бъдат финансирани от
Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.
Министърът на финансите внася предложение до Министерския съвет за одобряване на
програми, които да бъдат изпълнявани от структури на централната администрация на
изпълнителната власт. Програмите/проектите, които продължават повече от една
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година, се разделят на фази. Всяка фаза се изпълнява в рамките на календарната година
като е съпроводена с предложение за необходимия финансов ресурс за реализирането
й.
Чл. 11. Министерският съвет приема постановление със списъка на проекти и
отговорни за тяхното изпълнение институции въз основа на :
1. предложенията на Междуведомствения съвет за регионалните и местни
проекти и програми;
2. предложението на министъра на финансите за програми/проекти, изпълнявани
от структури на централната администрация на изпълнителната власт.
Чл. 12. С постановлението по чл. 11 се определят и целеви средства по
бюджетите на съответните разпоредители с бюджет за изпълнение на проектите и
програмите.
Чл. 13. Областните управители следят за изпълнението на одобрените от
Министерския съвет проекти и докладват периодично на Междуведомствения съвет.
Министрите, които управляват програми, докладват периодично за изпълнението им на
министъра на финансите.
Чл. 14. Междуведомственият съвет изготвя проект на годишен отчет за
напредъка по изпълнението на проектите и програмите и го внася за одобрение от
Министерския съвет.
Чл. 15. По предложение на Междуведомствения съвет Министерският съвет
може да приеме решение за прекратяване на финансирането на даден проект.
Заключителни разпоредби
§1. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 6 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
§2. Постановлението влиза в сила от деня на приемането му.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/НИНА СТАВРЕВА/
_____________________________________________________________________________
С.Д. Главен секретар на Министерството на финансите:
/ Гроздан Грозев /
Директор на дирекция „Държавно юрисконсултство”
/Диана Драгнева/
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АПЛИКАЦИОННА ФОРМА
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ/ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ

ПУБЛИЧНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА "РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ"
1

Наименование на проекта/програмата:

2

Информация за кандидата:
Пълно наименование на организацията
(област, община, населено място)
Правен статут
Адрес за кореспонденция
Телефонен номер
Електронен адрес
Лице за контакт (име и длъжност)
Телефон, факс, електронен адрес на лицето за контакт
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Обща продължителност (вкл. и по фази, ако има такива)
Планирано начало на проекта
Продължителност на 1-ва фаза:
Продължителност на 2-ра фаза:
Планиран край на проекта
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Наличие на проектна готовност
(предпроектно проучване, идеен проект, технически проект, работен проект, издадено разрешение за строеж)
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Размер на заявеното финансиране с ДДС (вкл. разпределено и по фази)

Подпис:……………………………………..……………
/отговорно лице за проекта/

Апликационна форма І Стр. 2

I.

ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТНОТО/ПРОГРАМНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В този раздел следва да се съдържа кратко описание по следните показатели: основен проблем, който се разрешава;
съответствие на предложението с програмата на правителството; очаквани ефекти от изпълнението за
бенефициента и другите заинтересовани страни; наличие на други проекти и програми, чиито цели и резултати ще се
допълват от предложението

Подпис:……………………………………..……………
/отговорно лице за проекта/

Апликационна форма І Стр. 3

II.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА/ПРОГРАМАТА

В този раздел следва да се съдържа кратко описание на целите на проектното/програмното предложение, както и
информация за приноса му на национално, регионално или местно ниво (в зависимост от проекта) за: икономическото
развитие; намаляване на различията; подобряване на жизнената среда; очакван брой разкрити работни места;
социално въздействие от изпълнението; подобряване на конкретната дейност/услуга (количествено, качествено или
за срок)

Подпис:……………………………………..……………
/отговорно лице за проекта/

Апликационна форма І Стр. 4

III.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

В този раздел следва да се съдържа кратко описание на: резултат от изпълнението (например: осигуряване на
водоснабдяване за 2000 души; намаляване загубите на вода от 80% на 20% и т.н.); очаквани положителни резултати
(преки и/или косвени) след приключването за населението/потребителите;

Подпис:……………………………………..……………
/отговорно лице за проекта/

Образец 1

Д ЕКЛА Р А Ц И Я

Долуподписаният .................................................................................................................................
ЕГН……………………………….., в качеството на ..........................................................................................

Декларирам, че:
Данните, съдържащи се в Заявлението за отпускане на средства от Публичната
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие“ са верни и отговарят на
фактическото положение.
Ако бъде отпусната безвъзмездната помощ в размер на................................................................
....................................................................................................................................................... лева.
за изпълнение на проект .....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
тя ще бъде използвана само за целите, които са определени в заявлението в рамките на
договореностите.
Проектът, предмет на настоящото заявление не е финансиран от друг източник и в случай, че
настъпят промени, се задължавам да Ви уведомя своевременно.

Изготвил: ............................................................
/подпис и печат/

