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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет 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.
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 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.
Проектът на Постановление е изготвен 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).
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”, Програмата за морско дело и рибарство и Оперативна програма
„Региони в растеж“ .
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С този акт се урежда координацията във връзка с разработването и изпълнението на
стратегии за ВОМР, както и подбора и изпълнението на проекти по стратегиите. Определят
се и условията и реда за осъществяването на тази координация между управляващите
органи на участващите във финансирането програми и местните инициативни групи (МИГ)
и местните инициативни рибарски групи (МИРГ).
В глава първа се уреждат общите положения, определен е обхвата на теориите на
които ще се прилага подхода ВОМР, както и целите, за които ще допринася. Определят се
източниците на финансиране за създаването или за подготвителни дейности на МИГ и
МИРГ както и максималния размер на публичния принос за една стратегия за ВОМР и
максималния размер на допустимите разходи за един проект към нея.
В глава втора е разписан механизмът за координация като се определят:
- Функциите на Управляващия орган, отговарящ за прилагане на подхода
ВОМР;
- Съставът и функциите на Комитет за координация на ВОМР;
- Начинът на осъществяване на обмен на информация и предоставяне на
методическа помощ. Участващите във финансирането програми, както и МИГ/МИРГ и
бенефициентите ще въвеждат информация в Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН).
В глава трета се регламентира координацията между участниците при изпълнение на
подготвителните дейности. Уреждат се сроковете, в които се изготвят указания от страна на
управляващите органи, участващите във финансирането.
В глава четвърта се урежда координацията по отношение избора на стратегии за
ВОМР и координацията при тяхното изпълнение и мониторинг като се определят:
- Редът, по който се координира обявяването на прием на стратегии;
- Структурният състав на Комисията за избор, изискванията към оценителите и
тяхното определяне;
- Редът за съгласуване на решенията за одобряване на стратегия за ВОМР с
ръководителите на управляващите органи по отношение на осигуряването на финансиране
и разпределението на средствата.
- Редът за сключване на споразумение за изпълнение на одобрените стратегии
за ВОМР и редът за неговото изменение.
- Определят се сроковете в които се изготвят указания от страна на
управляващите органи с изискванията към проектите, които ще се финансират по
съответните програми в рамките на стратегиите; методология и критерии за подбор на
проектите; изискванията за изпълнение на проектите.
- Редът и сроковете, в които могат да се прехвърлят недоговорените за
стратегии за ВОМР средства, първоначално предвидени по съответните програми както и
условията за прехвърляне на недоговорените средства за проекти в рамките на стратегиите.
В глава пета се урежда координацията във връзка с подбора на проекти към стратегия
за ВОМР и координацията при тяхното изпълнение и мониторинг като се определят:
- Задачите на МИГ/МИРГ във връзка с обявяване на приеми и оценка на
постъпилите проектни предложения.
- Редът за възражение от кандидат, чието проектно предложение не е одобрено
или е частично одобрено;
- Редът за извършването на проверка от УО за спазване на процедурата за
подбор на проекти от МИГ/МИРГ
- Отговорностите на МИГ/МИРГ и УО във връзка с мониторинга на
изпълнението на проектите в рамките на стратегия за ВОМР.
С проекта на нормативния акт е предложен единен подход на прилагане на подхода
ВОМР като се гарантира по-голяма децентрализация при избора на проекти от страна на
МИГ/МИРГ.

С приемането на Постановлението ще се осигури съответствие с разпоредбите на
ЗУСЕСИФ, ще се създадат необходимите гаранции 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.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет.
Предложеният проект на акт 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 на Постановление на Министерския съвет 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.
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. Справка отразяване на коментарите от Портала за обществени консултации;
6. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване
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