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1. Дефиниране на проблема:
Необходимост от привеждане на разпоредбите на постановлението, в съответствие със
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове /ЗУСЕСИФ/.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Във връзка с приетия Закон за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, е констатирана необходимост от извършване
на изменения в Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за
координация при управлението на средствата от Европейския съюз, с оглед предмета
на регулиране на нормативния акт.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Предвидените промени се налагат основно във връзка с привеждането на текстовете на
нормативния акт в съответствие с разпоредбите на ЗУСЕСИФ и с оглед подобряване
на ефективността на процеса по управление на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове. В конкретния случай това се налага с оглед отстраняване
възможна колизия по отношение на текстове в постановлението и текстовете на
Закона, което може да доведе до погрешно тълкуване на правните норми и съответно
завишаване на нивото на грешките при прилагането на нормативната уредба. В тази
връзка са прецизирани функциите на заместник министър-председателя по
европейските фондове регламентирани в чл. 7, ал. 1, 2 и 3 от постановлението, като те
са приведени в съответствие с изискванията на нормативната рамка за настоящия
програмен период 2014 - 2020 г. Оптимизирани 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 и закриването на Координационения съвет, който
подпомага Министерския съвет, като обсъжда текущи въпроси, свързани с
управлението на средствата от Европейския съюзи и Методическия съвет по
финансови корекции, към Министерския съвет. Това се налага предвид натрупаната до
момента практика, съгласно която се налага извода за тяхната недостатъчна
ефективност.
В постановлението са извършени редакционни промени и са прецизирани
някои 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, 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. 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.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки на посочения нормативния акт.
2. Цели:
Привеждане на постановлението в съответствие със Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ и
подобряване на ефективността на процеса по управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Постановлението ще окаже въздействие върху бенефициентите на безвъзмездна
финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ и
органите на изпълнителната власт, отговорни за управлението на средствата от ЕСИФ
– Управляващи органи на програми, Сетрифициращи органи, Одитни органи,
членовете на Координационения съвет и Методическия съвет по финансови корекции,
към Министерския съвет и др.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант 0: (Без действие) При този вариант е възможно да се наблюдават
затруднения при прилагането на
разпоредбите на Постановление № 70 на
Министерския съвет от 2010 г., в контекста на нормативната рамка за настоящия
програмен период 2014 - 2020 г., което ще доведе до необходимост от допълнителни
методически указания по прилагане на релевантната нормативна уредба и възможно
повишаване на нивото на грешки при прилагането й.
Вариант 1: С приемането на нормативните промени ще се осигури съгласуваност на
разпоредбите на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г.
с нормативната рамка за настоящия програмен период 2014 - 2020 г., което ще доведе
до намаляване нивото на грешки при прилагане на горепосочените нормативни актове
и до подобряване на ефективността на процеса по управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Оптимизира се работата на
СКУСЕС и се закриват Координационения съвет и Методическия съвет по
финансови корекции, към Министерския съвет. Въвеждат се изменения в други
нормативни актове с оглед подобряване на процеса по управление на средствата от
ЕСИФ. Съгласно Указ № 58 на президента на Република България за назначаване
служебно правителство, е променено наименованието на длъжността на заместник
министър-председателя, отговарящ за европейските фондове.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".

5. Негативни въздействия:
Не се очакват негативни въздействия от въведените изменения с нормативния акт.
Предложените промени въвеждат необходимата прецизност и съгласуваност в
релевантната нормативна уредба, което ще доведе до по-висока ефективност при
прилагането на нормативната уредба.
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Проектът на акт ще окаже положително въздействие по отношение на
заинтересованите страни предвид прецизирането на функциите на органите на
изпълнителната власт, отговорни за управлението на средствата от ЕСИФ и
осигуряване на по-добра съгласуваност и прецизност на Нормативната уредба
регулираща управлението и изпълнението на средствата от ЕСИФ.
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани потенциални рискове при реализирането на вариант 1.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
X Ще се намали ( въвежда се необходимата прецизност и съгласуваност в
релевантната нормативна уредба, което ще доведе до намаляване на нивото на грешки
при нейното прилагане и до минимизиране на нуждата от допълнителни методически
указания по прилагане на правните норми )
 Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Проектът на постановление за изменение на Постановление № 70 на Министерския
съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те .
Не
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
X Актът засяга пряко МСП (промяната засяга МСП, в качеството им на бенефициенти
по проекти съфинансирани от ЕС)
 Актът не засяга МСП

 Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
X Не
12. Обществени консултации:
Проектът на постановление за изменение на Постановление № 70 на Министерския
съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
ще бъде публикуван за обществена консултация на Портала за обществени
консултации (http://www.strategy.bg/PublicConsultations), съгласно чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Проектът на акт ще се съгласува в съответствие с чл. 32, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на нормативен акт не изисква цялостна оценка на въздействието.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
 Да
X Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Иван Иванов и.д. директор на дирекция „Централно
координационно звено“
Дата:
Подпис:

