МОТИВИ
към проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на
реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ, бр. 59 от
2016 г.)
Проектът на нормативен акт е изготвен във връзка с предложения на управляващите
органи на оперативните програми (УО на ОП) за подобряване на процеса по съгласуване на
проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.
Същият е съобразен с досегашната практика по прилагане на наредбата, като някои
изменения и допълнения имат за цел да прецизират и актуализират досегашните текстове в
съответствие с натрупания опит през изминалата година от прилагането й.
С цел подобряване на прозрачността по отношение на становищата на министъра на
финансите по конкретни процедури, в §2 от проекта е заложено предложение за публикуване,
от страна на ръководителят на управляващия орган на съответната оперативна програма, на
становището на министъра на финансите на Единния информационен портал за Структурните
фондове на ЕС – www.eufunds.bg. По този начин ще се постигне обвързване на конкретното
становище с пълната документация по съответната процедура.
С цел намаляване на административната тежест и улесняване на процеса по повторно
съгласуване е предложено допълнение в § 3. В този смисъл, на последващо съгласуване няма
да подлежат изменени документи, които не водят до промени в условията на избрания
приложим режим на държавна или минимална помощ. В тази посока е и промяната в
сроковете за изразяване на становищата от министъра на финансите, като същите се намаляват
от 15 работни дни на 10 работни дни, считано от датата на официалното постъпване в
Министерството на финансите.
Отчитайки необходимостта от синхронизиране на секторните политики с правилата по
държавните помощи е въведено допълнение в §4. Предвид на това, че звената, които правят
политиките и законодателството в съответните сектори в повечето случаи са извън УО на ОП,
е предложено, при изпращането за съгласуване с министъра на финансите, да се приложи и
потвърждение за синхронизиране с политиката в сектора, към който е насочена мярката.
Наредбата се допълва и по отношение на процедурите, разработени в изпълнение на
стратегии за ВОМР.
Предложените промени в наредбата няма да доведат до необходимост от допълнителни
финансови средства за бюджета и икономическите оператори.
С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се
налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
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