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МАЛИНА КРУМОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на
Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за
координация при управлението на средствата от Европейския съюз

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
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Министерския съвет за изменение на Постановление № 70 на Министерския съвет от
2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.
Проектът на Постановление е изготвен с оглед
нормативен акт

привеждането на посочения

в съответствие със разпоредбите на Закона за управление на

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/.
Функциите на заместник министър-председателя по европейските фондове и
икономическата политика регламентирани в чл. 7, ал. 1, 2 и 3 от постановлението, са
прецизирани съобразно изискванията на Нормативната рамка за настоящия
програмен период 2014 - 2020 г. Прецизирани са и функциите на Съвета за
координация при управлението на средствата от Европейския съюз, с оглед
постигане основната му функция съгласно Споразумението за партньорство, а
именно да осигури съгласуваност и допълване между отделните програми, както и
между програмите, финансирани с ЕСИФ и националните политики. Работата на
Съвета се концентрира най-вече в разглеждането на въпроси, които касаят
създаването и провеждането на политики.
Нормативният акт предвижда закриването на Координационения съвет, който
подпомага Министерския съвет, като обсъжда текущи въпроси, свързани с
управлението на средствата от Европейския съюз и

Методическия съвет по

финансови корекции, към Министерския съвет.
В постановлението са извършени са редакционни промени и са прецизирани някой
текстове, с оглед осигуряване на правилното му прилагане. Нормативният акт
предвижда и изменения в Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за
определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите,
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за
програмен период 2014 – 2020, в Постановление № 79 на Министерския съвет от
2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство
на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен
период 2014 – 2020 г. и в Постановление № 116 на Министерския съвет от 2015 г. за
създаване на Съвет за интелигентен растеж. Измененията са предвидени с оглед
подобряване на ефективността на процеса по управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
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Съгласно Указ № 58 на президента на Република България за назначаване
служебно правителство считано от 27 януари 2017 г., е променено наименованието
на длъжността на заместник министър-председателя, който отговаря за европейските
фондове. Тази промяна е отразена освен в горепосочените постановления, а също и в
Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България,
Постановление № 98 на Министерския съвет от 2015 г. за условията и реда за
определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани
от ЕСИФ, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество и от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган
по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и по Фонд "Вътрешна сигурност",
Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова
помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,
Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд
"Вътрешна сигурност", Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за
определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на
договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, Постановление № 162 на Министерския
съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014 – 2020 г. и
Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на
производства пред управляващите органи посредством ИСУН.
В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена
частична предварителна оценка на въздействието на проекта на постановлението.
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.
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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 изменение на Постановление № 70 на Министерския съвет от
2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.

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. Частична
предварителна
оценка
на
въздействието на проекта на постановлението;
6. Справка отразяване на коментарите от Портала
за обществени консултации;
7. Проект на Съобщение за средствата за масово
осведомяване

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:
(Малина Крумова)
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