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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСЪР-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
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70
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Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет.
Проектът

предвижда

изменения

и

допълнения

в

постановленията

на

Министерския съвет, които регулират координацията и отделните процеси на
управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския
съюз за програмен период 2007-2013 г. и програмен период 2014 -2020 г., във връзка с
извършените промени в структурата на Министерския съвет.
С Указ на Президента на Република България
правителство

№ 200 от 06 август

за назначаване на служебно

2014 г., се предвижда заместник министър-

председателя по управление на средствата от ЕС, да изпълнява функции, свързани с
цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението
на средствата от Европейския съюз. Към момента редица нормативни актове на
Министерския съвет възлагат тези функции на заместник министър-председателя и
министър на правосъдието. В тази връзка предлагам да бъдат извършени изменения в
следните нормативни актове на Министерския съвет:
Постановление № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението
на средствата от Европейския съюз, Постановление № 5 на МС от 18.01.2012 г. за
разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за
управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския
съюз за програмния период 2014 - 2020 г., Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г.
за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за
определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, Постановление № 215
на МС от 5.09.2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите
по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г., 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 Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

3
фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, Постановление № 18
на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с
правонарушенията,

засягащи

финансовите

интереси

на

Европейския

съюз,

Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети за
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз Постановление № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на
национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за
финансовата рамка 2007 - 2013 г., Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007
г. за координация по въпросите на Европейския съюз, 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 и Постановление № 179 на Министерския
съвет от 2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и
изплащане

на

безвъзмездна

финансова

помощ

по

оперативните

програми,

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
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 Европейските структурни и инвестиционни фондове, за
програмен период 2014 – 2020 г., Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014
г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмите,

съфинансирани

от

Европейския

фонд

за

регионално

развитие,

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския
фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г., Постановление № 119 на
МС от 2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по
оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от
Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г. и
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация приет с
ПМС № 229 от 2009 г. В проекта на акт са предвидени и изменения с оглед
прецизиране на някои текстове, в посочените нормативни актове - например чрез
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70
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изменението на разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 1 от Постановление № 215 на
Министерския съвет от 2007 г. се осигурява възможност за финансиране със средства
по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП) на брутни заплати и
възнаграждения на служители, които се изплащат не само на основание Закона за
държавния служител и Кодекса на труда, но и на основание други специални закони.
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 МИНИСЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8 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 и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Приложения: 1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване;
3. Финансова обосновка.
4. Таблица със становища от междуведомственото съгласуване на
проекта на Постановление.
5. Справка за отразяване на коментарите от Портала за обществени
консултации получени от лица и граждански организации - по проекта
на Постановление.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

(Илияна Цанова)

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

