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Относно:

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване
на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство
на Република България за програмен период 2014-2020 година и
програмите, съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за
партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 година и
програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Съществен елемент от системите за управление и контрол на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове е наблюдението на изпълнението
на програмите. Важна роля в този процес имат комитетите за наблюдение, които чрез
прилагане на принципа за партньорство, подпомагат ефективното и ефикасно
изпълнение на фондовете. Този процес е особено важен с оглед засиленото
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ориентиране към постигане на резултати през програмен период 2014-2020 г. Целта на
партньорството е да се осигури спазване на принципите на субсидиарност и
пропорционалност, както и да се гарантира ангажираността на заинтересованите страни
с планираните интервенции.
Проекта на постановление предвижда създаването на комитет за наблюдение на
Споразумението за партньорство и комитети за наблюдение на всяка от програмите,
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, като при
изготвянето са спазени разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета, на нотифицирания делегиран акт на Европейската комисия за
Европейски кодекс на поведение относно партньорството, които има за цел да
подпомогне

държавите

членки

в

организирането

по

прозрачен

начин

на

партньорството, идентифицирането на партньорите и тяхното участие в различните
етапи на подготовката и изпълнението на Споразумението за партньорство и на
отделните програми и са взети предвид натрупания опит и „научените уроци“ от
работата на комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка
и на комитетите за наблюдение на отделните програми през програмен период 20072013 г.
Разписани са както функциите и съставът на комитета за наблюдение на
Споразумението за партньорство и на комитетите за наблюдение на програмите, така и
правила за провеждане на заседанията и вземането на решения.
Основните функции на комитета за наблюдение на Споразумението за
партньорство, които са предвидени в проекта на постановление са да следи напредъка в
изпълнението на стратегическите приоритети на Споразумението за партньорство, да
разглежда и одобрява докладите за напредъка по изпълнението на Споразумението за
партньорство през 2017 и 2019 г., да одобрява и следи плана за оценка на
Споразумението за партньорство, да одобрява Националната комуникационна
стратегия за програмен период 2014-2020 г., да наблюдава общия напредък по рамките
за изпълнение на програмите.
Предвид на това, че разпределението на резерва за изпълнение през 2019 г.,
изпълнението на интегрирани териториални инвестиции и предварителните условия
засягат няколко програми и фондове постановлението предвижда комитета за
наблюдение на Споразумението за партньорство да одобрява национално предложение
за разпределение на средствата от резерва за изпълнение между програмите, да
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одобрява предложения за изпълнение на регионални стратегии за развитие чрез
интегрирани териториални инвестиции, за които се предвижда финансиране по повече
от една от програмите и да следи напредъка в изпълнението на предварителните
условия, които не са изпълнени.
Основните функции на всеки един от комитетите за наблюдение на програмите,
които са предвидени в проекта на постановление са да разглежда и одобрява критерии
и методология за избор на проекти, да разглежда и одобрява индикативната годишна
работна програма, да взема решения за прекратяване на процедури за подбор на
проекти и на процедури за директно предоставяне, да следи изпълнението и напредъка
на програмата, да одобрява годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението
на съответната програма, да следи напредъка в изпълнението на големи проекти, да
одобрява предложения за промени и актуализация на програмата, включително за
преразпределение на средства между приоритетите на програмата, да разглежда
напредъка в изпълнението на финансови инструменти и на съвместни планове за
действие, да следи напредъка в изпълнението на интегрирани териториални
инвестиции и на инструмента „водено от общността местно развитие“. В проекта на
постановление е предвидено предложенията за изпълнение на регионални стратегии за
развитие чрез интегрирани териториални инвестиции за които се предвижда
финансиране единствено в рамките на програмата да се разглеждат и одобряват от
комитета за наблюдение на съответната програма.
С оглед осигуряване на необходимата прозрачност на процеса и спазване
принципа на партньорство и пропорционалност, е предвидено в комитетите за
наблюдение да участват представители както на администрацията, така и на социалноикономическите партньори, структури на гражданското общество, академичната
общност, националното сдружение на общините и други, като се въвеждат ясни
правила и механизми за избор на партньорите.
С цел осигуряване спазването на принципа на партньорство и максимална
съгласуваност на взетите решения се предвиждат заседанията на комитетите да бъдат
редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете с право на глас,
решенията да се вземат с общо съгласие, а когато това не е възможно се въвежда
изискването решенията да се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите
членове на комитета с право на глас, а при не присъствено вземане на решения с
мнозинство от две трети от всички членове на комитета с право на глас. В проекта на
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постановление е предвидено решенията по въпроси от принципен характер и по които е
необходима широка дискусия, като разпределението на резерва за изпълнение,
предложения за изпълнение на регионални стратегии за развитие чрез интегрирани
териториални инвестиции, промени и актуализации на програмите, включително за
преразпределение на средствата между приоритетите на отделните програми да не
могат да се вземат чрез процедура за неприсъствено вземане на решения. Предвидена е
възможност за свикване на заседание на комитета по наблюдение освен по инициатива
на председателя на комитета и по инициатива на най-малко една трета от членовете на
комитета или по инициатива на Европейската комисия.
За осигуряване на максимална прозрачност в работата на комитетите за
наблюдение и на взетите решения е въведено изискването поименния състав
комитетите за наблюдение и протоколите от заседанията да се публикуват на Единния
информационен портал за фондовете от Европейския съюз и на страницата на
управляващия орган.
С приемането на постановлението ще се създаде необходимата нормативна
уредба осигуряваща гаранции за прилагането и спазването на принципите на
партньорство, на субсидиарност и пропорционалност и максимална координация,
хармонизиране и прозрачност на прилагането на фондовете от Европейските
структурни и инвестиционни фондове.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи норми на
правото на Европейския съюз в българското законодателство, поради което не е
приложена справка за съответствие с европейското законодателство.
Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.,
Проектът заедно с доклада е публикуван на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове на Портала за обществени консултации.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на
Министерския съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за
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партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 година и
програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2.

Одобрена финансова обосновка в съответствие
изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б „б“ от УПМСНА;

с

3. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА;
4. Съгласувателни писма;
5. Проект на Съобщение
осведомяване;

за

средствата

за

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:

Зинаида Златанова

Изготвил:
Съгласували:

Митко Маринов, главен сътрудник по УЕПП, дирекция „ПСЕС“
Иван Иванов, началник на отдел, дирекция „ПСЕС“
Добринка Кръстева, директор на дирекция „ПСЕС“
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