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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
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

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
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Министерския съвет за допълнение на 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 (Наредбата).
Във връзка с успешно внедреното електронно подаване и отчитане на проектни
предложения по всички оперативни програми, съфинансирани със средства от
Европейския съюз се наблюдава значително нарастване на натоварването на
ресурсите на ИСУН, предвидени за осигуряването на постоянната наличност на всяка
една функционалност на системата. Успоредно с това, продължава процесът по
развиване и усъвършенстване на ИСУН, което позволява нейното постоянно
адаптиране и привеждане в съответствие с особеностите на отделните схеми за
кандидатстване, както и с настъпващите промени в националната и европейската
нормативна рамка, приложима както спрямо цялостния процес по управление на
средствата от Европейския съюз, така и в частност спрямо изискванията към процеса
по електронен обмен на документи между администрацията и гражданите.
Ако в рамките на процес по кандидатстване се реализира рискът от непланирано
прекъсване на функционирането и/или наличността на ИСУН, това би нарушило
принципа на равно третиране на всички кандидати по оперативните програми.
Предвид така изложените съображение и с цел да се противодейства на
реализирането на посочения риск от нарушаване на един от основните принципи в
управлението на средствата от ЕС, с настоящото допълнение в Наредбата се увеличава
от един на два дни периодът, през който би могло да се извърши удължаване на срока
за кандидатстване по процедура, ако в рамките на тези два дни се установи прекъсване
в работата и/или наличността на ИСУН.
В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена
частична предварителна оценка на въздействието на проекта на постановлението.
Проектът не съдържа разпоредби, въвеждащи норми на правото на Европейския съюз
в българското законодателство, поради което не е приложена справка за съответствие
с европейското законодателство.
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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 допълнение на нормативен акт на Министерския съвет.
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:
(Томислав Дончев)
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