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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката (обн., ДВ, 

бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и бр. 100 от 2015 г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-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 изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

Министерството на икономиката. 

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1 от Устройствения правилник на Министерството на 

икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД 

ЕФК) организира и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на 

Министерството, предвидени в европейското и националното законодателство за 

изпълнение на Кохезионната политика на Общността. Част от националната правна 

уредба в посочената област представляват и РМС № 440/2015 г. за изменение и 

допълнение на РМС № 328/2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които 

да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния 

период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на 

всяка програма, с което Министерство на икономиката е определено за водещо 

ведомство за разработване на оперативната програма за изпълнение на Инициативата 

за малки и средни предприятия и съответно РМС № 422/2015 г. за изменение и 

допълнение на РМС № 792/2013 г. за определяне на органи, отговорни за 

управлението, контрола, координацията и одита на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през 
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периода 2014–2020 г., с което Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката е определена за 

управляващ орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни 

предприятия” 2014-2020. 

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014 – 2020 

е одобрена от Европейската комисия на 12.10.2015 г. 

Във връзка с посоченото е необходимо прецизиране и детайлизиране на 

функциите на ГД ЕФК, уредени в чл. 30 от Устройствения правилник и привеждането им 

в съответствие с горните решения, чрез допълване на функциите на главната дирекция 

и с тези на управляващ орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни 

предприятия” 2014-2020.  

С проекта на постановление се предлага и допълване на чл. 5, ал. 1, т. 13 от 

Устройствения правилник по отношение функциите на министъра на икономиката, 

свързани с организиране дейността на управляващия орган и на Оперативна 

„Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014 – 2020. Посоченото се прави 

предвид чл. 9, ал. 5, изречение второ от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, съгласно който „ръководител на 

управляващия орган е ръководителят на администрацията или организацията, в чиято 

структура се намира управляващият орган, или оправомощено от него лице“. 

С одобряването на предложения проект на постановление ще се уредят в 

пълнота функциите на министерството. 

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи в българското 

законодателство норми на правото на Европейския съюз, поради което и съгласно чл. 

35, ал. 2, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация /УПМСНА/ не е изготвена справка за съответствие с европейското право. 

Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет, като е изготвена финансова обосновка по приложение № 2.2 

към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "б" от УПМСНА. 

Проектът на акт е съгласуван в съответствие с УПМСНА, проведено е публично 

обсъждане чрез публикуване на проекта на постановление и на доклада на интернет 

страницата на Министерство на икономиката и на Портала за обществени консултации. 

Получените в законоустановения срок становища са отразени в приложената справка. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам проектът на 
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Постановление за изменение и допълнение на Устройствен правилник на 

Министерството на икономиката (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и бр. 100 от 

2015 г.) да бъде разгледан и приет на заседание на Министерския съвет. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:   

 

1. Проект на постановление; 

2. Финансова обосновка; 

3. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

4. Справка на отразените становища в табличен вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 

Министър на икономиката  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


