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съвет за изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г.
за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет.
С Решение № 1057 от 20 декември 2012 г. Министерският съвет прие Националната
програма за развитие: България 2020. С това решение управлението, наблюдението и
контролът по изпълнението на документа са възложени на министъра по управление на
средствата от Европейския съюз. С Постановление № 171 на Министерския съвет от 15
август 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и неговата администрация е предвидено, че дейността във връзка с националните
стратегически програми за развитие преминава от администрацията на Министерския съвет
към Министерството на финансите, като предстоят и съответните промени в Устройствения
правилник на Министерство на финансите.
Националната програма за развитие: България 2020 е рамков дългосрочен документ,
който въз основа на анализ на ситуацията в страната и тенденциите за развитие определя
визията и общите стратегически (дългосрочни) цели на националните политики за периода
до 2020 година за всички сектори на държавното управление, включително техните
териториални измерения на регионално и местно ниво. Документът е разработен в отговор
на необходимостта от силен управленски механизъм при формулирането и изпълнението на
националните политики за развитие.
Националната програма за развитие: България 2020 е интегриран документ, показващ
връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа 2020” и
националните приоритети на България. Той е базата за програмирането на стратегически
документи във връзка с изпълнението както на националните политики, така и на политиките
на ЕС. Документът ще спомогне за оптимизиране на програмирането на развитието на
България до 2020 г. Той осигурява рамката, в която да бъдат определяни приоритетите за
разпределяне на публичните средства (национални и европейски), както и мобилизирането
на частно и друго финансиране. Националната програма за развитие: България 2020 отразява
всички приети стратегически документи, осигурявайки пълно съгласуване между
провежданите политики в България, като осигурява и основа за разработването на
Споразумението за партньорство за Кохезионната политика за периода 2014-2020 г.
В тази връзка са необходими и съответните промени в Постановление № 110 на
Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет,
като в проекта на постановление са предвидени, както следва:
-

промени във функциите на Съвета за развитие;
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-

актуализиране на състава на съвета, определяне на отговорности на съответните
органи по управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на
Националната програма за развитие: България 2020 на оперативно ниво по
приоритети, определяне на функции на административни звена и др.;

-

създаване към съвета на Координационен комитет за управление, наблюдение,
контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие: България
2020 и определяне на неговите функции и задачи, както и определяне на функциите
на секретариата на комитета, които се предвижда да се изпълняват от дирекция
„Икономическа и финансова политика” на Министерството на финансите.
С приемането на предлаганите промени в Постановление № 110 на Министерския

съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет ще се създаде
ефективен механизъм за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на
Националната програма за развитие: България 2020 и произтичащите от това изисквания.
Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, поради което не е приложена одобрена финансова обосновка съгласно
чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
С проекта на акт не се транспонира европейско законодателство, поради което не се
налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право съгласно чл.35, ал.2, т.5 от
УПМСНА.
Проектът на постановление на Министерския съвет с доклада към него е публикуван
на интернет страницата на Министерството на финансите, като на заинтересованите лица е
предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Проектът е публикуван
и на Портала за обществени консултации за провеждане на публично обсъждане. Проектът е
съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 и 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
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изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет.

Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Постановление № 110 на
Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие
при Министерския съвет;
2. Съгласувателни писма;
3. Справка за отразяване на становищата;
4. Проект на съобщение за средствата за масово
осведомяване.
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