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1.1. Дефиниране на проблема:
Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
- Необходими са промени в Постановление 161 за разрешаване на
идентифицирани слабости при първия прием на стратегии за ВОМР, проведен
през 2016 г. Необходима е промяна в реда за работа на Комитета за избор, както
и промени в състава на Комитета за координация.
- През програмния период 2014 – 2020 г. България за първи път ще прилага
подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) чрез подкрепа по
повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ). ВОМР ще получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020 г. и може да получи
подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез
Оперативна програма „Околна среда”, Оперативна програма „Развитие на
човешките
ресурси”,
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност”, Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” и Програмата за морско дело и рибарство.
- През 2016 г. бе прието Постановление 161 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. в изпълнение на разпоредбата на чл. 28, ал. 1, т.2 от Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, обн. ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г. (ЗУСЕСИФ).
- В периода февруари – май 2016 г. се проведе първият прием на стратегии за
ВОМР, който бе проведен в съответствие с приложимата към момента
1

-

-

-

-

-

-

-

нормативна уредба, Наредба 22 от 2015 г. на министъра на земеделието и
храните . След приключването му бе изготвен анализ, който установи
необходимост от промени в реда за работа на Комитета за избор, както и
промени в състава на Комитета за координация. Постановление 161 е
разработено по аналог на Наредба 22, която е следвана при провеждане на
първия прием на стратегии за ВОМР.
Основните констатирани в анализа проблеми и слабости са както следва:
В състава на Комитета за координация не е включена новосъздадената към
Министерството на земеделието „Изпълнителна агенция "Сертификационен
одит на средствата от европейските земеделски фондове".
Липсва ясно регламентиране на начина на работа на Комитета за избор на
проекти, с цел ясно дефиниране на отговорностите при координацията на
Подхода ВОМР.
Не са отразени 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".
Функциите на председателството на Комитета за избор са предоставени на
Централното координационно звено, а не от Управляващия орган (УО),
отговарящ за прилагане на подхода ВОМР, което не съответства на практиката
на ПМС 162 отговорният за прилагането на съответната програма УО да
председателства комисиите за оценка на проектните предложения.
Липсва възможност 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 .
Не е правилно определен броя на членовете за извършване на допълнителна
оценка при разлика в оценките на членовете на Комитета за избор.
Включена е проверка на място на МИГ от УО на ПРСР, която не е част от
работата на Комитета за избор.
Не са ясно определени всички нормативни основания за прехвърляне на
средствата от предвидените за Подхода „ВОМР“ към други мерки в
съответната програма.
Липсват образци на документи, необходими за ясното протичане на оценката,
които следва да бъдат изготвени от УО на ПРСР като отговорен за прилагането
на подхода „ВОМР“. Това създаде затруднения за работата на Комисията
/Комитета за избор на стратегии за ВОМР.

1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането
на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа
и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни
инспекции между няколко органа и др.)
- С приемането на промените в Постановление 161 ще се намери решение на
проблемите проявили се в рамките на първия проведен прием за стратегии за
ВОМР през 2016 г. , а именно
- Налага се допълване на състава на Комитета за координация поради
новосъздадената към Министерството на земеделието „Изпълнителна агенция
"Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове".
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Липсва ясна регламентация на реда, който следва в своята работа Комитетът за
избор и не са ясно разписани отговорностите във връзка с подготовката на
Правила за неговата работа.
- Управляващия орган (УО) на ПРСР, отговарящ за прилагане на подхода ВОМР
на практика не е ангажиран с ръководството на Комитета за избор на стратегии
за ВОМР, независимо, че мярка 19 е част от ПРСР. Това не позволява да се
използва опитът на УО на ПРСР при прилагането на подхода ЛИДЕР.
- Работата на Комитета за избор е обвързана с констатации от извършени
проверки на място на МИГ за потвърждаване на достоверността на заявените
при кандидатстване данни, които не са обект на негови проверки, а същите
могат да повлияят върху направения избор на стратегии за ВОМР.
- Не е предвидена възможност 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 .
- Няма достатъчно гаранции за своевременно постигане на резултати от
прилагането на стратегиите и за минимизират риска от неусвояване на
предвидените средства по подхода „ВОМР“.
- Не са ясно регламентирани отговорностите и образците на документи,
необходими във връзка с прилагането на Подхода.
- Към момента е невъзможно посочените проблеми да бъдат решени в рамките
на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа
и/или въвеждане на нови технологични възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
- След проведения първи прием и извършена оценка на стратегии за ВОМР бе
изготвен анализ за наблюдаваните проблеми по време на оценителния процес.
-

2. Цели:
(Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и
измерим начин и график (ако е приложимо) за тяхното постигане. Съответстват
ли целите на действащата стратегическа рамка? )
Проектът на Постановление на Министерския съвет цели:
1. Създаване на необходимите гаранции за по-ясно регламентиране на
отговорностите по координация във връзка с изпълнението на Подхода
„Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 - 2020 г.
2. Прилагане на единен подход при работата на Комитета за избор и ясна
регламентация на работата му.
3. Минимизиране на риска от неусвояване на предвидените средства по Подхода
„ВОМР“.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
(Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.)
Преки заинтересовани страни:
Управляващите органи на шест програми, 80 местните инициативни групи и 16
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местните инициативни рибарски групи участващи в изпълнението на Подхода
„Водено от общностите местно развитие“ .
Косвени заинтересовани страни:
Органите, отговорни за контрола и управлението на средствата от ЕСИФ –
сертифициращи органи и одитни органи.
4. Варианти на действие:
(Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително и варианта „без действие“.)
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани други варианти,
различни от предложения вариант за приемане на постановлението и вариант „без
намеса“.
Вариант за действие 1 „Без намеса“.
Приемането на този вариант ще доведе до:


Повторение на неяснотите в прилагането на нормативния акт.

Вариант за действие 2 „Приемане на Постановлението“.
Приемането на този вариант ще доведе до:
-

Преодоляване на празнотите по отношение реда който следва в своята работа
Комитетът за избор. За тази цел се регламентира начинът на работа на Комитета за
избор на проекти и се дефинират отговорностите в тази връзка.

-

-

-

-

-

-

-

-

Гарантиране на необвързване на резултатите от работата на Комитетът за избор
с констатации от извършени проверки на място на МИГ, в които не участва
като отпада проверката, извършвана на място на МИГ от УО на ПРСР, тъй като тя не
е част от работата на Комитета за избор.
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".
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 като председателството
се възлага на Управляващия орган (УО), отговарящ за прилагане на подхода ВОМР,
за да се приведе в съответствие с функциите му.
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 .
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.
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“.
Посочват се всички образци на документи, които следва да бъдат изготвени от УО на
ПРСР като отговорен за прилагането на подхода „ВОМР“.
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5. Негативни въздействия:

(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни, и кои да са значителни.)
Вариант за действие 1 „Без намеса“.
Пo отношение на Управляващите органи, участващи във финансирането на Подхода
„Водено от общностите местно развитие“ .
Икономически негативни въздействия:
 Риска от неусвояване на предвидените средства по Подхода „ВОМР“и
непостигане на заложените по финансиращите програми индикатори.
Социални негативни въздействия:
 Прилагане на различен подход при работата на Комитета за избор както
и липса на яснота по отношение на следвания ред ;
 Липса на яснота за отговорностите при изготвяне на образци на
документи свързани с прилагането на Подхода.
Екологични негативни въздействия:
 Няма такива.
По отношение на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски
групи участващи в изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно
развитие“ .
Икономически негативни въздействия:
 Риск от неусвояване на предвидените средства по Подхода „ВОМР“ по
отделните програми и напостигане на желаните резултати с
изпълнението на одобрените стратегии.
Социални негативни въздействия:
 Няма такива;
Екологични негативни въздействия:
 Няма такива;
Вариант за действие 2 „Приемане на Постановлението“.
Икономически негативни въздействия:
Няма такива.
Социални негативни въздействия: Няма такива.
Екологични негативни въздействия: Няма такива.
6. Положителни въздействия:
(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
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потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за
идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат
на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с
формулираните цели.)
Вариант за действие 1 „Без намеса“
Няма идентифицирани ползи от липсата на нормативния акт.
Вариант за действие 2 „Приемане на Постановлението“.
Икономически положителни въздействия:
-

-

Минимизиране на риска от неусвояване на предвидените средства по Подхода
„ВОМР“.

Социални положителни въздействия:
Преодоляване на нормативните празноти по отношение реда който следва в
своята работа Комитетът за избор.

-

-

Гарантиране на единен подход при избора на стратегии за ВОМР.
Гарантиране на необвързване на резултатите от работата на Комитетът за избор
с констатации от извършени проверки на място на МИГ, в които не участва.
Екологични положителни въздействия:



Няма идентифицирани такива.

7. Потенциални рискове:
(Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.)
Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от
Постановлението, включително възникване на съдебни спорове.

приемането

на

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
Х Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Няма да се създадат нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Ако отговорът е „да“. Посочете колко и кои са те…
С нормативния акт не се създават нови регистри.
10. Как въздейства акта върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП, в качеството им на получатели на безвъзмездна
финансова помощ.
☐ Актът не засяга МСП
Х Няма ефект
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11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на
въздействието:
☐ Да
Х Не
12. Обществени консултации:
(Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на
цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове; посочете индикативен график за тяхното
провеждането и видовете консултационни процедури.)
Проектът на постановление за изменение на Постановление № 161 на Министерския
съвет от 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 2014-2020г. ще бъде публикуван за обществена
консултация
на
Портала
за
обществени
консултации
(http://www.strategy.bg/PublicConsultations), съгласно чл. 26 от Закона за нормативните
актове. Проектът на акт ще се съгласува в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Проектът на
нормативен акт не изисква цялостна оценка на въздействието.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на ЕС.
☐ Да
ХНе
(Моля, посочете изискванията на правото на ЕС, включително информацията по т.
8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или
връзка към източник).)
14. Име, длъжност, дата и подпис на директор на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Иван Иванов, и.д. директор на дирекция „Централно
координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет
Дата:
Подпис:
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