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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

 

 

ДОКЛАД 
 

от 

ИЛИЯНА ЦАНОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 

 ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

  

Относно:  Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на 

Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при 

управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 

г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011г.,  бр. 7 и 80 от 

2012 г., бр.65 от 2013 г., бр. 10, 34, 58 и 76 от 2014 г.) 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСЪР-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 допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 

2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.  

Проектът на постановление цели въвеждането на мерки за повишаване 

ефективността на координацията при управление на средствата от Европейския съюз. 
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Проектът на предвижда създаване на Координационен съвет към Министерския съвет, 

който ще подпомага Министерския съвет като обсъжда текущи въпроси, свързани с 

управлението на средствата от Европейския Съюз. Председател на съвета е заместник 

министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз, като в 

състава му се предвижда да бъдат включени представители на Управляващите органи, 

Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и 

Националното сдружение на общините в Република България. Представители на 

Одитния орган, Сертифициращия орган, Сметната палата на Република България и на 

организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за 

представителни на национално равнище от Министерския съвет ще участват в 

дейността на съвета като наблюдатели. 

Постановлението предвижда и създаването на Методически съвет по финансови 

корекции, който да подпомага Министерския съвет при осъществяване на 

координацията на процеса по определяне и извършване на финансови корекции във 

връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени 

поръчки и на договори по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз. 

Председател на Методическия съвет по финансови корекции е заместник министър-

председателят по управление на средствата от Европейския съюз. При осъществяване 

на функциите си съвета ще разглежда конкретни случаи, свързани с определянето и 

извършването на финансовите корекции, и ще дава становища по тях. 

Считам, че създаването на посочените съвети ще допринесе за повишаване на 

ефективността на механизмите за координация при управлението на средствата от 

Европейския съюз. По този начин ще бъде постигната по-добра съгласуваност на 

действията на отделните органи в системата за управление и контрол на средствата от 

европейските фондове. Ще бъде постигната и по-добра координация между 

контролните органи, по отношение на уеднаквяване практиката им по прилагане на 

финансовите корекции, което ще създаде по-добра среда за реализиране на проектите, 

съфинасирани със средства от Европейския съюз.  

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.  

 

 



 

 

 

            София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа  940-29-99, факс 981-81-70  

3 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8 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 Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация 

при управлението на средствата от Европейския съюз.  

 

 

Приложения:    1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

 2. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

 3. Финансова обосновка. 

 4. Таблица със становища от междуведомственото съгласуване на 

проекта на Постановление. 

                            5. Справка за отразяване на коментарите от Портала за обществени 

консултации получени от лица и граждански организации - по проекта 

на Постановление. 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА  

ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 

 

        (Илияна Цанова) 

 

 


