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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за разработване на
стратегическите и програмните документи на Република България за
управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за
програмния период 2021 - 2027 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 32, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане в Министерския съвет проект на
Постановление на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните
документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския
съюз за програмния период 2021 - 2027 г.Необходимостта от приемане на нормативния акт
се обуславя от стартиращия процес по програмиране на средствата от фондовете на
Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. Проектът на постановление се базира
на официално представеното от Европейската комисия (ЕК) предложение за Регламент за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и
рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите. Предложението
за регламент предвижда всяка държава членка да разработи Споразумение за партньорство и
програми за програмния период 2021-2027 г., като процесът на програмиране следва да се
осъществи с активно участие на релевантните групи партньори.
В проекта на постановление са описани ключовите етапи в процеса на разработване
на стратегическите и програмни документи, основните участници в този процес,
отговорностите на всеки от тях и механизмите на взаимодействие между тях. С оглед
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осигуряване на необходимата синергия и допълване между инвестициите, финансирани от
Европейския съюз, в обхвата на постановлението е включено и изготвянето на националните
програмни документи за периода 2021-2027 г. в областта на Общата селскостопанска
политика. По този начин ще се осигури устойчивост на прилагания през настоящия
програмен период подход за ефективно интегриране на Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони в националната нормативна уредба за управление на средствата
от европейските фондове.
Съгласно проекта на постановление заместник министър-председателят ръководи
изготвянето на Споразумението за партньорство и преговорите с ЕК по него, както и
изготвянето на програмите за програмен период 2021-2027 г. Предвидено е проектите на
Споразумение за партньорство и програми, както и предложенията за изменения на
програмите да се обсъждат от Съвета за координация при управлението на средствата от
Европейския съюз и да се одобряват от Министерския съвет преди изпращането им за
одобрение от Европейската комисия.
Проектът предвижда създаването на работна група за разработване на
Споразумението за партньорство и на тематични работни групи, които да бъдат отговорни за
разработването на отделните програми. Разписани са съставът и функциите на работните
групи, както и механизмите на взаимодействие и сътрудничество между тях. С оглед
спазване на принципите на партньорство и многостепенно управление е предвидено в
работните групи да участват представители както на централната администрация, така и на
регионалните и местни власти, социалните партньори, структури на гражданското общество,
академичната общност и др. В допълнение, с цел осигуряване на максимална публичност и
прозрачност на процеса и за гарантиране на възможност за участие в него на всички
заинтересовани страни, в проекта на постановление е предвидено задължение за публикуване
на проектите на Споразумение за партньорство и програми на Портала за обществени
консултации, както и за провеждане на три обществени обсъждания на всеки от
стратегическите и програмни документи, които да се проведат в административните
центрове на три различни области.
С приемането на постановлението ще се създаде нормативна уредба за изготвяне на
стратегическите и програмни документи на Република България за участие в Кохезионната
политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на
Европейския съюз през програмния период 2021-2027 г. По този начин ще се гарантира
предвидимостта на процеса и ще се създадат предпоставки за ефективно и навременно
приключване на отделните етапи на програмиране.
В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена частична
предварителна оценка на въздействието на проекта на постановление.
Проектът на постановление е публикуван на Портала за обществени консултации.
Предвид необходимостта от своевременно стартиране на процеса на програмиране,
съответно на сформиране на работните групи за разработване на Споразумението за
партньорство и програмите за програмния период 2021-2027 г., и с оглед приетото Решение
№ 196 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на анализ на социалноикономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните
приоритети за периода 2021-2027 г., на списък с целите на политиките, които да бъдат
подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на списък с програми и водещи ведомства
за разработването им, е необходимо нормативната уредба, регламентираща процеса на
програмиране да бъде приета във възможно най-кратки срокове. В тази връзка на основание
чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове е определен 14-дневен срок
за предложения и коментари, по проекта на постановление, на Портала за обществени
консултации.

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.

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 Проект на Постановление на Министерския съвет за
разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за
управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 2027 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. Частична предварителна оценка на въздействието на
проекта на постановлението;
6. Справка за отразяване на коментарите от Портала за
обществени консултации;
7. Проект на Съобщение за средствата за масово
осведомяване.

С уважение,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Томислав Дончев)

