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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда 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
Министерския съвет за приемане на Наредба за определяне на условията, реда,
механизма за функциониране на Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред
управляващите органи посредством ИСУН.
Проектът на Постановление е изготвен в изпълнение на изискванията на
чл. 22, ал. 2 и чл. 23 от Закона за управление на средствата от европейските структурни
и инвестиционни фондове, обн. ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г. /ЗУСЕСИФ/ с оглед
регулиране на обществените отношения, свързани с използването на ИСУН и
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създаването на условия и ред за провеждане на производствата пред управляващите
органи посредством ИСУН.
Нормативният акт предвижда разпоредби, които уреждат електронното
провеждане на части в производствата, предвидени в ЗУСЕСИФ, а именно:
-

Приемането на документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ;
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ;
Верификация и регистрация на плащания;
Определяне на финансови корекции.

С проекта на акт нормативно се определят и общите правила, отнасящи се до
структурата на въвежданата в ИСУН информация, реда и правилата за използване на
системата, общите изисквания към обмена на електронни документи и изявления
между кандидати и бенефициенти от една страна и органите за управление и контрол
по смисъла на ЗУСЕСИФ от друга.
Наредбата се прилага за програмите, финансирани през Програмен период 20072013 г. и Програмен период 2014-2020 г. Това е обусловено от обстоятелството, че и за
двата програмни периода са използва една система, а именно ИСУН, която е създадена
и се доразвива в изпълнение на задълженията на страната ни, произтичащи от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
С предложения проект на акт се очаква да се създадат условия за намаляване на
административната тежест за кандидатите и бенефициентите, както и за органите на
управление и контрол. Посредством въведената възможност за електронно провеждане
на части от производствата пред управляващите органи ще се ускорят по-голямата част
от тях, както и цялостният процес по успешно изпълнение на Програмен период 20142020 г. ИСУН се въвежда като официален документен регистър, което допълнително
ще намали обема на документи и вътрешноведомствена комуникация по обичайния
ред.
В тази връзка считам, че проектът на акт ще доведе до подобряване на
ефективността на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
С проекта на Наредба се отменя Постановление № 322 от 2008 г. за определяне
на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България (Обн. ДВ. бр.1 от 2009 г., изм. и доп.ДВ. бр.11,79 и 93 от
2009 г., ДВ. бр.31 и 95 от 2010г., ДВ. бр.93, от 2011 г., ДВ. бр.62 и 65 от 2013 г., ДВ.
бр.58 ,76 и 101 от 2014 г., ДВ. бр.57 и 66 от 2015 г., ДВ. бр.2 от 2016 г.).
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.
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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 приемане на Наредба за определяне на условията, реда,
механизма за функциониране на Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред
управляващите органи посредством ИСУН.
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 от Портала за обществени консултации;
6. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване.

С уважение,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА:
(Томислав

Дончев)
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