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ОТНОСНО:

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне
на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по програмите, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове 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
детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите,
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
Проектът на подзаконовия нормативен акт е изготвен в изпълнение на изрична
законова делегация, предвидена в чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.),
съгласно която Министерският съвет определя детайлни правила по прилагането на глава
трета „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ за съответния програмен период.
Съгласно § 8, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУСЕСИФ Министерският
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съвет следва да приеме или приведе в съответствие със закона нормативните актове по
прилагането му в срок до шест месеца от влизането му в сила.
Наред с основната цел на изготвения проект на постановление, а именно, привеждането
му в съответствие с изискванията на ЗУСЕСИФ, чрез него се постига и създаване на ясна и
унифицирана уредба за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ (БФП), чрез която
се осигуряват предпоставки за ефективното и ефикасно разходване на средствата от
Европейските структурни и кохезионни фондове (ЕСИФ).
При разработване на проекта е отчетен опитът от прилагане на Постановление № 107
на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и
Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г., като се запазва
основната част от съществуващата до сега регламентация по отношение на отделните
елементи на процеса по предоставяне на БФП.
В рамките на общата законова делегация в проекта на постановление се определят:
1. детайлните правила за предоставяне на БФП по програмите, финансирани от
ЕСИФ за периода 2014-2020 г.;
2. структурният състав на комисията за оценка на проектни предложения в процедура
чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на
комисията;
3. изискванията към лицата, които извършват проверка на постъпили възражения,
лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения и лицата, извършващи
оценка при директно предоставяне на БФП;
4. правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на БФП.
В проекта са включени и разпоредби, за които ЗУСЕСИФ изрично изисква
допълнителна регламентация в подзаконовия нормативен акт по прилагането му.
В глава първа са уредени общите положения във връзка с предоставянето на
безвъзмездна финансова помощ.
В глава втора „Правила за оценяване на проектните предложения“ са предвидени
детайлни правила за оценителния процес при процедури чрез подбор, включително
изисквания към състава на оценителните комисии и правила за тяхната работа. В съответствие
с изричните делегации в ЗУСЕСИФ са определени и случаите, при които при процедури чрез
подбор могат да се прилагат по-кратки срокове за набиране на проектни предложения, спрямо
предвидените в закона, както и случаите, в които срокът за набиране на проектни
предложения може да бъде удължаван. Предвидени са и основни изисквания към оценяването
на проектни предложения при директно предоставяне.
В глава трета са предвидени разпоредби във връзка с осигуряването на информация и
публичност при предоставянето на БФП. Разписани са изисквания към съдържанието на
индикативните годишни работни програми и реда за тяхното съгласуване. Предложен е пооблекчен ред за изменението им спрямо предвидения в ПМС 104/2014 г., като са изброени
изчерпателно случаите, в които е необходимо съгласуване на изменението от комитета за
наблюдение на съответната програма. По този начин се цели намаляване на
административната тежест и повишаване на гъвкавостта при програмиране на отделните
процедури за предоставяне на БФП. Предвид досегашната практика при изпълнението на
програмите е осигурена устойчивост в нормативната уредба по отношение на задълженията за
организиране на задължителни информационни кампании за обявените процедури и
въвеждащи обучения за одобрените бенефициенти.
С приемането на постановлението ще се създадат гаранции за прилагане на ясни,
прозрачни и унифицирани правила при предоставянето на БФП по програмите, финансирани
от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. Прилагането на постановлението ще създаде предпоставки

за постигане на максимална ефективност и ефикасност при разходването на средствата по
програмите.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи норми на правото на
Европейския съюз в българското законодателство, поради което не е приложена справка за
съответствие с европейското законодателство.
Проектът е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация и е публикуван за обществено обсъждане на
Портала за обществени консултации, като постъпилите бележки и предложения са отразени
съгласно приложените справки.

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 детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 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 за отразяване на коментарите по проекта на постановление
от Портала за обществени консултации, получени от лица и граждански
организации;
6. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване.
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