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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Постановление №161 на Министерския съвет от 4.07.2016 2016 г. за определяне на
правила за координация между управляващите органи на програмите и местните
инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на
Подхода „Водено от общностите местно развитие“ 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 на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Постановление №161 на Министерския съвет от 4.07.
2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на
програмите и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във
връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“(ВОМР) за
периода 2014-2020 г.
В периода февруари – май 2016 г. се проведе първият прием на стратегии за ВОМР.
Подадени бяха 53 стратегии, обхващащи 99 общини с население милион и триста хиляди
жители. 30 стратегии включваха финансиране от повече от един фонд - финансиране от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), от Европейския фонд за регионално развитие и
Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и Оперативна програма
„Околна среда”.

Общият брой на одобрените стратегии е 40, които обхващат 74 общини и население
над един милион жители като 19 стратегии са с участие на повече от един фонд.
Проектът на Постановление е изготвен след направен анализ на проведения първи
прием на стратегии за ВОМР и установената необходимост от промени в реда за работа на
Комитета за избор, както и промени в състава на Комитета за координация.
Основните допълнения и изменения са както следва:
-

Правят се допълнения в състава на Комитета за координация като се допълва
новосъздадената към Министерството на земеделието „Изпълнителна агенция
"Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове".

-

Уточняват се формите чрез които Комитетът за координация следи за напредъка в
изпълнението на целите на Подхода "ВОМР.

-

Регламентира се начинът на работа на Комитета за избор на проекти, с цел ясно
дефиниране на отговорностите при координацията на Подхода ВОМР.

-

Отразени са междувременно извършени промени в наименованието на дирекцията,
изпълняваща функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж“, съответно Главна дирекция "Градско и регионално развитие".

-

Правят се промени в председателството на Комитета за избор, за да се приведе в
съответствие с функциите на Управляващия орган (УО), отговарящ за прилагане на
подхода ВОМР. Следва се подхода на всички останали оценителни комисии
председателството да се осъществява от съответния УО, отговорен за програмата.

-

Допълва се възможността като външни оценители в Комитета за избор да бъдат
определяни и лица от избраните чрез централизиран конкурс по реда на чл. 14 от
ПМС 162 .

-

Правят се уточняващи допълнения, че при представяне на допълнителна
информация и/или документи във връзка с неясноти или неточност на представените
документи по стратегиите за ВОМР, същите не трябва да водят до подобряване на
качеството на стратегиите.

-

Променя се броя на членовете за извършване на допълнителна оценка при разлика в
оценките на членовете на Комитета за избор като се уеднаквява с броя на
първоначално извършилите оценката.

-

Отпада проверката, извършвана на място на МИГ от УО на ПРСР, тъй като тя не е
част от работата на Комитета за избор.

-

Въвежда се допълнително нормативно основание за прехвърляне на средствата от
предвидените за Подхода „ВОМР“ към други мерки в съответната програма. С
посоченото допълнение се цели своевременно постигане на резултати от
прилагането на стратегиите и се дава възможност на УО на програмите да
минимизират риска от неусвояване на предвидените средства по подхода „ВОМР“.

-

С цел ясна регламентация на отговорностите и документите подробно се посочват
всички образци на документи, които следва да бъдат изготвени от УО на ПРСР като
отговорен за прилагането на подхода „ВОМР“.
2

С приемането на Постановлението ще се създадат необходимите гаранции за по-ясно
регламентиране на отговорностите по координация във връзка с изпълнението на Подхода
„ВОМР“ за периода 2014 - 2020 г. и своевременно изпълнение на стратегиите на
МИГ/МИРГ.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет.
Предложеният проект на акт не съдържа разпоредби, въвеждащи норми на правото на
Европейския съюз в българското законодателство, поради което не е приложена справка за
съответствие с европейското законодателство.
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 Проект на Постановление на Министерския съвет
за изменение и допълнение на Постановление №161 на Министерския съвет от 4.07. 2016 г.
за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и
местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с
изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 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. Справка отразяване на коментарите от Портала за обществени консултации;
6. Частична предварителна оценка на въздействието
7. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване
(
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

(Малина Крумова)
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