
Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я 
М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т 

 

 
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №596 

  
от 05 септември 2007 г. 

 
ЗА актуализиране на системата за наблюдение и оценка на Програма ФАР и 
Преходния финансов инструмент, финансирани от Европейския съюз 

 
 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т 
Р Е Ш И: 

 
1. Върховен орган за наблюдение на напредъка при изпълнение на Програма ФАР 

и Преходния финансов инструмент (ПФИ), финансирани от Европейския съюз, е 
Съвместният комитет за наблюдение (СКН), който заседава в следния състав: 

а) националният координатор на помощта от Европейския съюз, или негов 
упълномощен представител; 

б)  националният ръководител или негов упълномощен представител; 
в)  представител/представители на Европейската комисия; 
г) директора на дирекция “Управление на средствата от Европейския съюз” на 

Министерството на финансите в качеството му на ръководител на секретариата на 
СКН; 

д) директора на дирекция „Национален фонд” на Министерството на 
финансите. 

е) директора на дирекция “Координация по въпросите на Европейския съюз и 
международни финансови институции” на Министерския съвет в качеството му на 
ръководител на донорската координация. 

 
2. Съвместният комитет за наблюдение заседава два пъти годишно под 

председателството на Националния координатор на помощта или негов упълномощен 
представител.  
 

3. Дирекция “Управление на средствата от Европейския съюз” на 
Министерството на финансите изпълнява функциите на секретариат на СКН. 

 
4. Наблюдението на напредъка при изпълнението на проектите по Програма ФАР 

и/или ПФИ по сектори се извършва от следните секторни подкомитети за наблюдение 
(СПКН): 

 
а) Секторен подкомитет за наблюдение “Икономическо развитие” към 

Министерството на икономиката и енергетиката; 
б) Секторен подкомитет за наблюдение “Земеделие” към Министерството на 

земеделието и продоволствието; 
в) Секторен подкомитет за наблюдение “Транспорт” към Министерството на 

транспорта; 
г) Секторен подкомитет за наблюдение “Околна среда” към Министерството 

на околната среда и водите; 



д) Секторен подкомитет за наблюдение “Регионално развитие/ Трансгранично 
сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството; 

е) Секторен подкомитет за наблюдение “Енергетика и телекомуникации” към 
Министерството на икономиката и енергетиката и Държавната агенция за 
информационни технологии и съобщения; 

ж) Секторен подкомитет за наблюдение “Социално развитие” към 
Министерството на труда и социалната политика; 

з) Секторен подкомитет за наблюдение “Обществен сектор/Развитие на 
административния капацитет” към Министерството на държавната администрация и 
административната реформа; 

и) Секторен подкомитет за наблюдение “Правосъдие и вътрешни работи” към 
Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи; 

к) Секторен подкомитет за наблюдение “Обществен сектор/Публични 
финанси” към Министерството на финансите. 

 
5. Секторните подкомитети за наблюдение заседават два пъти годишно в следния 

състав: 
а) националния координатор на помощта или негов упълномощен 

представител; 
б)    националния ръководител или негов упълномощен представител; 
в) ръководител на програма на изпълнителна агенция; там, където 

изпълнителната агенция е дирекция “Централното звено за финансиране и 
договоряне” на Министерството на финансите, участва и съответният старши 
програмен ръководител. 
  

6.  Заседанията на секторните подкомитети за наблюдение се съпредседателстват 
от НКП и от съответния ръководител на програма/старши програмен ръководител. 

 
7. Организационно и технически работата на секторните подкомитети за 

наблюдение се осигурява от секретариатите на СПКН.  
 

8. Министрите, към които функционират секторни подкомитети за наблюдение, 
предприемат необходимите мерки за организационно и техническо осигуряване на 
дейността им. 

 
9. Приема се Правилник за организацията и дейността на Съвместния комитет за 

наблюдение и на Секторните подкомитети за наблюдение и списък със 
секретариатите на секторните подкомитети за наблюдение съгласно приложението.  

 
10. Националният координатор на помощта информира Европейската комисия за 

приемането на правилника по т.10 и за неговите  изменения и допълнения. 
 

11. Сектор „Мониторинг и оценка на ФАР, други програми и политики”, 
дирекция “Управление на средствата от Европейския съюз” в Министерството на 
финансите изпълнява функциите на национално звено за оценка. 

 
12. Националното звено за оценка има следните отговорности по отношение на 

оценката на Програма ФАР и ПФИ: 
 
 

а) осъществява цялостна координация на процеса на извършване на междинна 
оценка, включително комуникация с всички заинтересовани страни; 



б) изготвя  годишен план за извършване на междинна оценка на Програма ФАР 
и ПФИ и представя плана за съгласуване от СКН; 

в) разработва проекти и съответна тръжна документация за наемане на 
независим оценител на Програма ФАР и ПФИ; 

г)  предлага за одобрение от НКП методологията за извършване на междинна 
оценка на изпълнението на програма ФАР и ПФИ; 

д) организира начални срещи за стартиране на междинната оценка и срещи за 
обсъждане на препоръките от секторните доклади за междинна оценка на Програма 
ФАР и ПФИ; 

е) осъществява контрол върху качеството на докладите за междинна оценка; 
ж) следи за изпълнението на одобрените препоръки от секторните доклади за 

междинна оценка на секторите по Програма ФАР и ПФИ; 
з) оказва съдействие на Европейската комисия при извършване на последваща 

оценка на Програма ФАР. 
 

13.  Отменя Решение №  204 на Министерския съвет от 14 април 2006 г. за 
актуализиране на системата за наблюдение на предприсъединителните програми, 
финансирани от Европейския съюз и за оценка на Програма ФАР.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
/Сергей Станишев/ 

 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  

/Севдалин Мавров/    
 
 
Главен секретар на Министерството на финансите: 

/Росен Асенов/ 
 
Директор на дирекция “Държавно юрисконсултство”:       

        /Тодор Цветков/ 


