Проект!
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 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
(ДВ, бр. 59 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „но след одобряване на методология и критериите от
комитета за наблюдение на съответната програма“ се заличават.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ръководителят на управляващия орган на съответната оперативна програма
публикува становището по чл. 7, ал. 3 на Единния информационен портал за Структурните
фондове на ЕС – www.eufunds.bg“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се прилага“ се добавя „само“.
2. В ал. 5 след думите „чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ“ се добавя „касаещи държавните
или минималните помощи,“ и се създава изречение второ „Измененията, които не водят до
промени в условията на избрания режим по държавните помощи, не се съгласуват.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „15“ се заменя с „10“.
2. В ал. 3 числото „15“ се заменя с „10“.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. правното основание на мярката, включително и от гледна точка на приложимото
законодателство по държавните помощи и приложимите дефиниции, когато такива се
прилагат, както и потвърждение, че изборът на режима по държавните помощи за
планираната процедура съответства на целите на политиката в сектора, към който е
насочена. Съответствието се осигурява чрез съгласуване със звената, отговорни за
формиране и прилагане на секторните политики;“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За мерките, разработени като попадащи извън обхвата на чл. 107, параграф 1 от
ДФЕС, управляващият орган на съответната оперативна програма обосновава:
1. неизпълнението на критерии от чл. 107, параграф 1 от ДФЕС, като се позовава на
действащото национално законодателство и Известие на Комисията относно понятието за
държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от ДФЕС (2016/C 262/01);
2. начина за контрол на неизпълнението по т. 1 преди, по време, и след предоставяне
на подпомагането.“
§ 6. В чл. 15 изречение второ се изменя така: „За мерките по чл. 2, т. 3 и които са в
обхвата на Регламент (ЕС) № 651/2014 министърът на финансите може да изрази
едновременно със становището по чл. 12, ал. 1 и становище по чл. 9 от Закона за
държавните помощи.“
§ 7. В глава пета се създава чл. 18:

„Чл. 18. За процедури, които са от правомощията на министъра на финансите
съгласно Закона за държавните помощи, и са разработени в изпълнение на стратегии за
ВОМР се прилагат правилата на тази наредба при съобразяване с разпоредбите на глава
пета от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила
за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни
групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода
"Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020г. (обн., ДВ, бр. 52 от
2016г.; изм. и доп., бр. 32 и 55 от 2017 г.).“
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