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ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОТНОСНО:

Проект на Постановление на Министерския съвет за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за
периода 2014-2020 г.

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 за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по
програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.
Необходимостта от приемане на нормативния акт се обуславя от предстоящото
стартиране на изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския
съюз за програмния период 2014-2020 г. В постановлението е предвиден реда за
предоставяне на БФП по тези програми. При разработване на акта е отчетен опитът,
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натрупан при прилагането на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз. Същевременно са предвидени разпоредби, чрез които този ред да се
оптимизира и да се минимизира прекомерната административна тежест за кандидатите
за БФП и за управляващите органи. Проектът предвижда възможност кандидатстването
и оценката на проектните предложения да се извършват по електронен път чрез
Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“. По този начин
ще се осигури съответствие с изискването не по-късно от 31 декември 2015 г. цялата
комуникация между бенефициентите и управляващите орган, сертифициращия орган и
одитния орган да може да се извършва посредством електронните системи за обмен на
данни.
Проектът на постановление предвижда запазване на практиката за публикуване
на индикативни годишни работни програми (ИГРП) за предстоящите процедури за
предоставяне на БФП. С оглед подобряване на ефективността при разработване на
програмите и с цел максимално адресиране на актуалните потребности на кандидатите,
се предвижда проектите на ИГРП да се публикуват за предварително обществено
обсъждане преди официалното им одобрение.
Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя чрез три вида процедури – на
подбор на проекти, на директно предоставяне и на одобряване на бюджетни линии:


На база опита при прилагане на процедурите на подбор през периода 2007-

2013 г., в проекта на постановление е предвидено редът за провеждането им да се
унифицира в максимална степен. С цел оптимизиране и ускоряване на процеса по оценка
на въведени ясни срокове за всеки от етапите му, което от една страна ще създаде
гаранции за предвидимостта на процеса, а от друга – ще има дисциплиниращ ефект за
управляващите органи и оценителните комисии. Запазени са изискванията за
осигуряване на прозрачност на процеса по оценка чрез задължителното участие на
външни оценители в него.
С оглед гарантиране на ефективността и ефикасността при разходване на
средствата от оперативните програми се въвеждат минимални изисквания за качество
към проектните предложения – за финансиране могат да се одобряват само проектни
предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на 60 на сто от максималната
възможна оценка.
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С цел намаляване на административната тежест за кандидатите и управляващите
органи, се въвежда възможност за опростено кандидатстване и оценка на проектните
предложения при процедури, по които максималният размер на БФП за отделните
проекти да бъде до 100 000 лв. включително. В тези случаи управляващите органи могат
да не извършват техническа оценка на проектните предложения, като срокът за оценката
им не може да надвишава 30 работни дни.
 Редът за провеждане на процедурата на директно предоставяне е базиран на
опита от периода 2007-2013 г., като са доразвити някои елементи на процедурата.
Въвежда се краен срок за оценка на проектните предложения, както и за сключване на
договора/издаване на заповедта за предоставяне на БФП.
 Въвежда се нова възможност за предоставяне на БФП чрез т. нар. „бюджетни
линии“. Този подход предвижда опростен ред за кандидатстване от страна на
конкретните бенефициенти на оперативните програми и ще може да се прилага по
приоритетните оси за техническа помощ, когато планираните дейности са свързани с
непрекъсната потребност на целевата група и при прилагане на някоя от формите на
опростени разходи, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета.
С проекта на постановление се въвежда възможност за кандидатстване за БФП
чрез интегрирано проектно предложение, което съдържа допълващи се компоненти,
финансирани по повече от една програма. Чрез предвидения в раздел IV ред на глава
втора за подаването и оценката на тези проектни предложения се създават
административни механизми за разглеждането на тези проектни предложения в тяхната
цялост с оглед гарантиране в максимална степен на синергичния ефект от инвестициите.
Същевременно се цели намаляване на административната тежест за кандидатите, които
подават едно проектно предложение и водят цялата кореспонденция във връзка с
кандидатстването и предоставянето на БФП с единна точка за контакт за кандидатите –
управляващия орган на т. нар. „водеща програма“.
Предвиден е и ред за кандидатстване и предоставяне на БФП за съвместни
планове за действие – нов инструмент, въведен с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета. Тъй като изискванията, на които трябва да
отговарят проектите на съвместни планове за действие, и процедурата по разглеждането
и одобрението им от страна на Европейската комисия са предвидени в регламента, в
проекта на постановление е предвиден реда за подаване, оценка и одобрение на
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проектите на национално ниво преди изпращането им на Европейската комисия, както и
реда за предоставяне на БФП след окончателното одобрение на съвместния план за
действие.
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 е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като постъпилите бележки и
предложения са отразени съгласно приложената справка.

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 определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за периода 20142020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Одобрена финансова обосновка в съответствие с изискванията
на чл. 35, ал. 1, т. 4, б „б“ от УПМСНА;
3. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА;
4. Съгласувателни писма;
5. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:

Зинаида Златанова
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