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КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

СТРАТЕГИЯТА

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Създава Национална група за координация на дейностите по
изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион,
наричана по-нататък „Дунавската стратегия“, със следния състав:
1.1. Председател – националният координатор за Стратегията на
Европейския съюз за Дунавския регион, и заместник-председател –
Националното лице за контакт по Дунавската стратегия.
1.2. Членове:
1.2.1. заместник-министри с ресор управление на средствата от
Европейския съюз и/или европейски въпроси;
1.2.2. ръководители на управляващи органи по оперативни програми
и програми за териториално сътрудничество;
1.2.3. ръководители на приоритетни оси на Дунавската стратегия, по
които Република България е съкоординатор;
1.2.4. директорът на дирекция „Икономическа и социална политика“
в Администрацията на Министерския съвет;
1.2.5. директори на дирекции в министерства, имащи отношение към
приоритетните оси на Дунавската стратегия;
1.2.6. представители на ведомства, определени за членове на
направляващите групи на Дунавската стратегия;
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1.2.7. Националното сдружение на общините, представители на
местните власти, на неправителствения сектор и гражданското общество,
академични и научни среди.
1.3. Заседания на националната група:
1.3.1. по решение на председателя или на заместник-председателя
на националната група заседанията се провеждат в различен формат (на
ниво заместник-министри, ръководители на управляващи органи на
оперативни програми, директори и представители в направляващите групи) в
зависимост от темата и дневния ред на заседанието;
1.3.2. заседания в пълния състав на националната група, включващ
представителите на неправителствения сектор, гражданското общество и
научните среди, се провеждат до два пъти в годината.
1.4. Функции на националната група:
1.4.1. координира процеса на участие на Република България в
Дунавската стратегия и участието на отделните ведомства при изпълнение на
Дунавската стратегия;
1.4.2. координира процеса на включване и последващо изпълнение
на целите на Дунавската стратегия в отделни национални документи
(споразумение за партньорство, оперативни програми, програми за
териториално сътрудничество, национални стратегии, планове за действие и
др.);
1.4.3. участва в подготовката на доклади до Европейската комисия
за участието на Република България в Дунавската стратегия и други
необходими документи на национално или европейско ниво;
1.4.4. обсъжда приоритетни проекти и дейности, свързани с
изпълнението на Дунавската стратегия и с ангажиментите на Република
България в качеството й на съкоординатор по Приоритетна ос 3 „Култура и
туризъм“ и Приоритетна ос 11 „Сигурност“ на Дунавската стратегия, и
подпомага дейността на координаторите.
2.
Националният
координатор
за
Дунавската
стратегия
представлява Република България в цялостния процес за прилагане на
Дунавската стратегия и осъществява общото стратегическо ръководство за
изпълнение на стратегията.
3. Национално лице за контакт:
3.1. Националното лице за контакт и неговият заместник се
определят със заповед на националния координатор по Дунавската стратегия.
3.2. Функции на националното лице за контакт:
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3.2.1. подпомага дейността на националния координатор и
осъществява оперативната координация за изпълнение на Дунавската
стратегия на национално ниво с членовете на националната група;
3.2.2. следи и отчита включването и последващото изпълнение на
целите на Дунавската стратегия в отделни национални документи
(споразумение за партньорство, оперативни програми, програми за
териториално сътрудничество, национални стратегии, планове за действие и
др.);
3.2.3. подпомага дейността на координаторите на национално ниво
по Приоритетна ос 3 „Култура и туризъм“ и Приоритетна ос 11 „Сигурност“ на
Дунавската стратегия;
3.2.4. осъществява контакти и консултации относно проектни
предложения, изпълнение на проекти и спомага за осъществяването на
партньорство с останалите страни - участнички в стратегията, при
подготовката и изпълнението им;
3.2.5. участва в различни международни двустранни и многостранни
срещи, в срещите на националните лица за контакт, координаторите по
приоритетни оси и в срещите на групата на високо ниво
за
макрорегионалните стратегии на ниво Европейски съюз.
4. Секретариат на националната група за координация:
4.1. Функции:
4.1.1. подпомага дейността на националния координатор и на
националното лице за контакт;
4.1.2.
координация;

организира

заседанията

на

националната

група

за

4.1.3. подготвя материали и документи, свързани с функциите на
националния координатор и на националното лице за контакт;
4.1.4. подготвя доклади до Европейската комисия за участието на
Република България в изпълнението на Дунавската стратегията и други
необходими документи на национално или европейско ниво;
4.1.5. съгласува с членовете на националната група за координация
документи, свързани с изпълнение на стратегията на европейско или
национално ново;
4.1.6. осъществява оперативен контакт със структурите на
Европейската комисия, отговорни за изпълнение на Дунавската стратегия, с
националните лица за контакт и с координаторите по приоритетни оси от
страните - участнички в стратегията;

мб-ЦД

“14RH450”

4
4.1.7. следи за участието на българските представители в
заседанията на направляващите групи по приоритетните оси на Дунавската
стратегия и за участието на Република България в дейността по съответната
приоритетна област;
4.1.8. изпраща информация до националната група за координация
относно процеса на управление и изпълнение на Дунавската стратегия на
национално и европейско ниво;
4.1.9. осъществява оперативен контакт със съкоординаторите по
Приоритетна ос 3 „Култура и туризъм“ и Приоритетна ос 11 „Сигурност“ на
Дунавската стратегия.
4.2. Министърът на регионалното развитие да възложи със заповед
на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ на
Министерството на регионалното развитие да изпълнява функциите на
секретариат на националната група за координация на дейностите по
изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
5. Експертни звена или експерти във всяко секторно министерство,
които участват в Националната група за координация на дейностите по
изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион,
осъществяват хоризонталната политика по изпълнение на Дунавската
стратегия, като вземат под внимание действащите оперативни, трансгранични
и транснационални програми, чиито приоритети отчитат целите на
стратегията.
6. Министрите по т. 1 да определят своите представители в
Националната група за координация на дейностите по изпълнение на
Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
7. Поименният състав на Националната група за координация на
дейностите по изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския
регион се определя със заповед на министъра на регионалното развитие.
8. Отменя Решение № 731 на Министерския съвет от 2012 г. за
създаване на Национален механизъм за координация на дейностите по
Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Пламен Орешарски
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Нина Ставрева
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