СПРАВКА
За отразяване на становищата, получени след публикуване на проекта на Постановление за разработване на стратегическите и програмните документи на
Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г.
на Портала за обществени консултации
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общините в
Република
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Съдържание на предложението/коментара

Отразяване на предложението/ коментара

I. Принципни коментари:

Приема се.

В унисон с разпоредбите на проектите на Регламенти за периода 20212027 г., запазващи прилагането на партньорския принцип в целия цикъл
на управление на фондовете, обсъждането на приоритетите за
финансиране от бъдещите фондове (във връзка с чл. от проекта на
ПМС) и финансовото разпределение на средствата между програмите
следва като минимум да се дискутира и с отговорните партньори по чл.
12, ал. 1 от ЗУСЕСИФ. Разпоредби в този контекст е необходимо да се
включат на подходящо място в проекта на нормативен акт.

Разпоредбите на чл. 2 от проекта на постановление са
допълнени, като е добавено изискване за обсъждане
на приоритетите, които да се финансират от
фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г., и
с представители на партньорите в рамките на
срещите по чл. 17 от Закона за управление на
средствата от Европейския съюз преди одобряването
им от Министерския съвет.

Също така, с оглед практиката от настоящия планов период е
препоръчително работните групи за разработване на СП и отделните
ОП да включат представители на институции, имащи реални
компетенции и отговорности в сферата на управлението на
европейските фондове.
II. Конкретни предложения:
В чл. 2, ал. 1 да се включат и фондовете, част от ЕСФ+, които както и Приема се.
понастоящем ще съфинансират отделни ОП – Инициативата за
младежка заетост (ИМЗ) и Фондът за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица (ФЕПННЛ);
В чл. 3, ал. 1 и аналогичната й по чл. 7, ал. 1 – при така предложените
разпоредби се очертава формирането на работни групи за
разработването на СП и отделните ОП в твърде мащабен и обемен
състав от над 120 души. Практиката от настоящия програмен период
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Приема се по принцип.
Действително,
предложените
разпоредби
на
постановлението предполагат сформирането на
работни групи, в чиито състав ще бъдат включени

показва, че такъв състав на РГ е неработещ, излишен и увеличаващ
административната тежест. Считаме, че съставът им следва да се
ограничи само до представители на институции, имащи реални
компетенции и отговорности в сферата на еврофондовете. Заложените
обществени обсъждания и консултации дават достатъчна възможност
на всички заинтересовани ведомства, организации и институции да
дадат своя принос към проектите на стратегическите документи.

представители на широк кръг ведомства, организации
и институции.
Въпреки това следва да се има предвид, че съгласно
чл. 6 от предложението за Регламент на
Европейския парламент и на Съвета за определяне
на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ+, КФ,
ЕФМДР, както и финансови правила за тях и за
фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна
сигурност“ и инструмента за управление на
границите и визите и съгласно разпоредбите на
Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията
относно Европейски кодекс на поведение за
партньорство в рамките на Европейските
структурни и инвестиционни фондове държавите
членки следва да ангажират в изготвянето на
Споразумението за партньорство и програмите широк
кръг партньори, вкл. представители на компетентните
регионални и местни власт; икономически и
социални партньори; организации, представляващи
гражданското общество; партньорите от областта на
околната среда и организациите, отговарящи за
насърчаване на социалното включване, основните
права, правата на хората с увреждания, равенството
между половете и недискриминацията.
В този смисъл значителното редуциране на броя
представители в работните групи за разработване на
Споразумението за партньорство и програмите за
програмен период 2021-2027 г. не би било възможно
без да се нарушат принципите на партньорство и
многостепенно управление.
Същевременно следва да се има предвид, че ролята
на водещите ведомства е да организират дейността на
съответните работни групи по начин, осигуряващ
максимална ефективност на процеса на програмиране
въпреки широкия състав на работните групи.
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Чл 14, ал. 1 и ал. 2 – подкрепа заслужава предложението за обсъждане
на проектите на СП и ОП по места. С оглед на факта, че имаме 6 района
на ниво 2, както и в унисон с принципите на равнопоставеност и
прозрачност, е удачно да се заложи изискване за 6 обществени
обсъждания във всеки от районите на ниво 2. За улесняване на
логистичното им организиране може да се използва потенциала на
Областните информационни центрове.

Приема се по принцип.
При изготвяне на проекта на постановление е търсен
баланс между широкото прилагане на принципите на
партньорство, публичност и прозрачност в рамките
на процеса на програмиране, от една страна, и
осигуряването на максимална ефективност на този
процес, от друга.
Провеждането на по шест обществени обсъждания на
всеки от стратегическите и програмни документи би
създало прекомерна административна тежест за
водещите ведомства и би намалило ефективността на
процеса на програмиране.
Следва да се има предвид, че освен обществените
обсъждания на територията на страната, в проекта на
постановление е осигурена допълнителна възможност
за участие на всички заинтересовани страни в
обсъждането на проектите на СП и програмите за
периода 2021-2027 г. чрез предвиденото задължение
за публикуване на документите за обществени
консултации за период, не по-кратък от 30 дни.
В допълнение, с оглед осигуряване на по-добро и
балансирано
разпределение
на
обществените
обсъждания на територията на страната, са направени
допълнения в разпоредбите на чл. 14, ал. 1 и 2 от
проекта на постановление, с които се предвижда
трите обществени обсъждания на всеки от
стратегическите и програмни документи да се
проведат в три различни района от ниво 2.

Удачно е да се включат разпоредби, предвиждащи разработването и Приема се.
приемането на правила за дейността на работните групи. В същите е
подходящо да се регламентират срокове, начин и ред за свикване на
заседанията им, предоставяне на материали и коментари и бележки по
тях и др. (в унисон с добрите практики, установени със ЗУСЕСИФ и
ПМС № 70/2010 г.
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2. Представителни
на
национално
равнище
организации
на
работодателите и на
работниците
и
служителите

Представителните на национално равнище организации на
работодателите и на работниците и служителите приветстват
инициативата на Министерски съвет за навременна подготовка на
нормативната рамка, която да ръководи работата по програмиране на
средствата от фондовете на ЕС за програмния период 2021-2027 г.
Считаме, че представеният проект може да бъде съществено подобрен
посредством прецизиране и доработване на част от текстовете,
свързани със спазването на принципа на партньорство в цялостния
процес на координация.

Приема се частично.
Необходимостта от активно участие на партньорите в
процеса на програмиране, както и във всички други
етапи от управлението на средствата от фондовете на
Европейския съюз, е безспорна.

Ролята на партньорите в тези процеси е осигурена в
нормативната уредба чрез разпоредбите на Закона за
управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и съответната
Проектът на ПМС делегира основните функции по подпомагане на подзаконова нормативна уредба и е утвърдена в
заместник министър-председателя по европейските фондове и на практиката
чрез
конструктивен
диалог
и
неговата администрация при вземането на решения, свързани с сътрудничество с компетентните ведомства.
цялостния процес по разработване на стратегическите и програмните
документи на създадения с Постановление № 70 на Министерския Същото е относимо в пълна степен и по отношение
съвет от 2010 г. Съвет за координация при управлението на средствата на вече стартиралите подготвителни дейности във
от Европейския съюз. Като отчитат практическата полезност на връзка с участието на България в изпълнението на
подобен подход, представителните на национално равнище фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г.
организации на работодателите и на работниците и служителите Следва да се има предвид, че в проекта на
обръщат внимание, че ПМС 70 е прието през 2010 г. и по тази причина постановление са създадени достатъчни гаранции за
не отчита разпоредбите на Регламент № 240/2014 г. по отношение на участието на партньорите в процеса на програмиране,
партньорството при изготвянето на рамката на ЕСИФ. По тази причина като е осигурено пълно съответствие с изискванията
представителните на национално равнище организации на на чл. 6 от предложението за Регламент на
работодателите и на работниците и служителите настояват те също да Европейския парламент и на Съвета за определяне
участват в Съвета за координация при управлението на средствата от на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ+, КФ,
Европейския съюз. За целта следва или да се измени съответстващо ЕФМДР, както и финансови правила за тях и за
текстът на ПМС 70, или да се добави изричен текст в чл. 1, ал. 3 на фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна
настоящия проект на ПМС, който да конституира участието на сигурност“ и инструмента за управление на
социалните партньори в дейностите по чл. 1, ал. 3 и по чл. 2. Ако това границите и визите и разпоредбите на Делегиран
не бъде направено, вземането на решения по редица важни въпроси ще регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията относно
бъде реализирано в нарушение на Регламент № 240/2014 г.
Европейски кодекс на поведение за партньорство в
на
Европейските
структурни
и
Като цяло считаме, че България следва да си постави в началото на рамките
новия програмен период реалистични цели, които може да защити и инвестиционни фондове. Представители на всички
изпълни с целенасочени политики и финансова подкрепа. Декларираме основни групи партньори, включително на всяка от
на
национално
равнище
своята готовност да бъдем конструктивен и диалогичен партньор в представителните
организации на работодателите и на работниците и
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процеса.

служителите, ще бъдат включени в състава както на
работната група за разработване на Споразумението
за партньорство, така и в тематичните работни групи
за разработване на всяка от програмите за програмен
период 2021-2027 г.
В допълнение, обръщаме внимание, че с оглед
създаване
на
допълнителни
гаранции
за
пълноценното участие на партньорите в процеса на
програмиране, разпоредбите на чл. 2 от проекта на
постановление са допълнени, като е добавено
изискване за обсъждане на приоритетите, които да се
финансират от фондовете на ЕС за програмен период
2021-2027 г., и с представители на партньорите в
рамките на срещите по чл. 17 от Закона за управление
на средствата от Европейския съюз преди
одобряването им от Министерския съвет.
Същевременно, следва да се има предвид, че
съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на
средствата
от
Европейските
структурни
и
инвестиционни фондове СКУСЕС е постоянно
действащ консултативен орган за координация в
изпълнителната власт при определянето и
провеждането на държавната политика в областта на
управлението на средствата от ЕСИФ. Съветът
осъществява координация на мерките за изпълнение
на държавната политика за икономическо, социално и
териториално развитие на страната, финансирани със
средства от ЕСИФ. В съответствие с тази функция,
съставът на СКУСЕС е определен в нормативната
уредба – съгласно чл. 4, ал. 2 на Постановление № 70
на МС от 2010 г. членовете на Съвета са министрите,
отговорни за управлението и изпълнението на
програмите, финансирани със средства от ЕС.
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