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АТАНАС ПЕКАНОВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на
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 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 на Постановление № 189 на Министерския съвет
от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по
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програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове,
за програмен период 2014 – 2020 г.
Проектът на акт въвежда разширяването на обхвата на допустимите разходи за
настоящия програмен период като се премахват национално наложени ограничения с
отпаднала необходимост. По този начин ще се позволи по-рационално използване на
средствата за осигуряване на законосъобразно изпълнение на проектите, както и
по-ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз.
Измененото се предлага в резултат на натрупаната практика от работата на
управляващите и сертифициращия органи през последните години. Предвижда се
разходите за глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове да
отпаднат от категорията разходи, които не са допустими за съфинансиране от ЕСИФ.
В тази връзка по отношение на разходите, обхванати от досегашната разпоредба
на чл. 26, ал. 1, т. 1, от Постановлението, УО ще имат дискрецията да ги определят
като допустими или не в съответните насоки за кандидатстване в зависимост от
спецификата на конкретните операции.
В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена
частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление.
С проекта на Постановление не се въвеждат норми на европейското право, поради
което не се изготвя справка за съответствието му с него.
Предлаганият проект на Постановление, доклад и частичната предварителна
оценка на въздействието са публикувани на Портала за обществени консултации за
срок от 14 дни, поради наличието на изключителен случай по смисъла на чл. 26, ал. 4
от Закона за нормативните актове. Във връзка с предложения проект на
Постановление на Министерския съвет не са необходими допълнителни разходи
/трансфери/ други плащания. Проектът на акт не води до въздействие върху
държавния бюджет.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22

3
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 № 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 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

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АТАНАС ПЕКАНОВ
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