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 “РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИЯ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ” 
 
 

ОБЩА ПОЗИЦИЯ 
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС 
в областта “Регионална политика и координация на структурните инструменти”. 
 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане 
пълноправен член на ЕС към 01.01.2007. 
В областта “Регионална политика и координация на структурните инструменти” 
България не предвижда необходимост от дерогации и преходни периоди. 
България очаква от датата на своето присъединяване да взема участие в 
политиката на Общността за икономическо и социално сближаване и желае да се 
възползва напълно от преимуществата на структурните фондове и Кохезионният 
фонд следвайки правилата, определени за останалите страни-членки. След 
своето присъединяване България очаква цялата и територия да бъде покрита от 
финансирането по Цел 1 от Структурните фондове. 
До края на 2004 г. ще има пълно съответствие със законодателството на ЕС в 
областта на “Регионалната политика и координацията на структурни 
инструменти“, за да има възможност за подготовка на институциите преди 
пълноправно членство за прилагане изискванията на Acquis Communautaire.  
Република България прилага същите принципи като тези на Структурните 
фондове на ЕС по отношение на регионите, изостанали в своето развитие и до 
2004 г. ще въведе в съответствие с изискванията на ЕВРОСТАТ, статистическата 
класификация NUTS. Процесът на разделяне на територията на страната на 
статистически териториални единици е вече в действие - за целите на 
планирането на регионалното развитие от лятото на 2000 г., с постановление на 
Правителството (ПМС № 145 от 27 юли 2000 г., ДВ, бр. 64 от 4 август с.г.) са 
формирани шест т.н. "райони за планиране". България напълно признава и 
приема целите, дефинирани в чл.158 от Договора в Амстердам, изменящ 
Договора от Маастрихт и договорите за основаването на Европейските общности, 
и които цели са рефлектирани в законодателството на Съюза в областта на 
“Регионалната политика и координацията на структурните инструменти”. 
Законодателството на Съюза в областта на икономическото и социално 
сближаване не налага директни промени в  българското законодателство, тъй 



 

като съответните регламенти на  ЕС, приети до този момент, уреждат общата 
рамка на структурната политика на Съюза, без да посочват конкретно начина, по 
който те трябва да се прилагат в страните-членки /с изключение на Регламент на 
Съвета № 1257/99г./. Страните-членки изпълняват програмите в съответствие със 
своята институционална, законодателна и финансова системи.  
България счита, че за по-успешно намаляване на различията между показателите 
за икономическото и социално развитие на страната с тези на средното на ЕС е 
необходимо увеличаване на горната граница за помощта от 4% от БВП на 8% от 
БВП. Това ще даде възможност за увеличаване на средствата от Структурните 
фондове, което ще бъде подкрепено с увеличаване на собствените публични и 
частни инвестиции. Само при адекватно ниво на инвестициите може да бъде 
постигнат бърз икономически растеж, който е необходим за наваксване на 
изоставането с ЕС.   

ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
Основни принципи 
Разработката на позицията се основава на следните основни положения: 
Законодателството на Съюза в областта на икономическото и социално 
сближаване се урежда от Чл.158-162 /Глава ХVІІ- Икономическо и социално 
сближаване /, Чл. 146-148 /Европейски социален фонд/ и чл.33 /цели на общата 
политика в земеделието/ от Договора в Амстердам, изменящ Договора от 
Маастрихт и договорите за основаването на Европейските общности. Член 158 
гласи “С цел да подпомогне общото хармонично развитие, Общността ще развие 
и преследва в своите действия укрепването  на икономическото и социално 
сближаване.  Общността ще се стреми към намаляване на различията в нивата 
на развитие на различните региони, на изостаналите региони или острови, 
включително и селските райони”. Главните финансови инструменти на Общността  
за постигането на тези цели са Структурните фондове /Регламент на Съвета № 
1260/1999/: Европейски фонд за регионално развитие /Регламент на Европейския 
парламент и Съвет № 1783/1999г./, съфинансиращ мерки, целящи намаляване на 
различията между регионите в рамките на Общността; Европейски социален 
фонд /Регламент на Европейския парламент и Съвета № 1784/1999/, 
съфинансиращ мерки, свързани с политиката на заетост и развитие на човешките 
ресурси; Европейски аграрен фонд /Регламент на Съвета № 1257/1999/, 
съфинансиращ мерки, подкрепящи схеми за финансова помощ в областта на 
земеделието и развитието на селските райони и; Финансов инструмент за 
рибовъдство /Регламент на Съвета № 1263/1999г./, подпомагащ прилагането на 
общата политика на рибовъдство. Финансов инструмент на Общността е и 
Кохезионният фонд /Регламенти на Съвета № 1264  и № 1265/1999, въвеждащи 
изменения в Регламент №1164/1994г./, съфинансиращ инвестиции в транспорта и 
транс-европейски коридори, както и в областта на защитата на околната среда - 
от национално значение. Регламент на Съвета № 1268/1999г. за помощта, която 
общността ще отпусне за прилагането на мерките за Развитие на земеделието и 
селските райони в страните – кандидатки за членство в ЕС от Централна и 
Източна Европа в периода за присъединяване и Регламент на Европейската 
комисия  № 2222/2000г., съдържащ финансовите правила за прилагане на 
Регламент на Съвета № 1268/1999 година. 
Република България прие поредица закони и под-законови нормативни актове, 
които пряко или косвено регулират регионалната политика. Тези актове 
кореспондират с уредбата на Структурните фондове и на Кохезионния фонд.  



 

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
ЗАКОНИ 
Закон за местното самоуправление и местната администрация (Обн., ДВ, бр. 
77 от 17.09.1991 г., в сила от 17.09.1991 г., изм., бр. 24 от 14.03.1995 г., изм. и 
доп., бр. 49 от 30.05.1995 г., бр. 65 от 21.07.1995 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., 
доп., бр. 122 от 19.12.1997 г., изм., бр. 33 от 24.03.1998 г., бр. 130 от 5.11.1998 г., в 
сила от 6.12.1998 г., изм. и доп., бр. 154 от 28.12.1998 г., доп., бр. 67 от 27.07.1999 
г., изм. и доп., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм., бр. 26 от 
29.03.2000 г., изм. и доп., бр. 85 от 17.10.2000 г., в сила от 17.10.2000 г., изм., бр. 1 
от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) 

Закон за общинските бюджети (Обн., ДВ, бр. 33 от 24.03.1998 г., изм., бр. 69 от 
3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд на РБ от 
18.01.2001 г. - бр. 9 от 30.01.2001 г.)

Закон за местните данъци и такси (Обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 
1.01.1998 г., изм. и доп., бр. 71 от 23.06.1998 г., в сила от 24.08.1998 г., изм., бр. 83 
от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 105 от 8.09.1998 г., в сила от 8.09.1998 г., бр. 153 
от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 
1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 102 от 
15.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) 

Закон за сметната палата (Обн., ДВ, бр. 71 от 11.08.1995 г., изм., бр. 16 от 
23.02.1996 г., бр. 83 от 21.09.1999 г., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) 

Закон за устройството на държавния бюджет (Обн., ДВ, бр. 67 от 6.08.1996 г., 
изм. и доп., бр. 46 от 10.06.1997 г., в сила от 10.06.1997 г., бр. 154 от 28.12.1998 г., 
в сила от 1.01.1999 г.) 

Закон за държавния бюджет на Република България за 2001 г.(Обн., ДВ, бр. 
108 от 29.12.2000 г.) 

Закон за административно-териториалното устройство на Република 
България  (Обн., ДВ, бр. 63 от 14.07.1995 г.; Решение № 8 от 6.06.1996 г. на 
Конституционния съд на РБ - бр. 51 от 14.06.1996 г.; изм. и доп., бр. 27 от 
10.03.1998 г., в сила от 10.03.1998 г., изм., бр. 33 от 24.03.1998 г., изм. и доп., бр. 
154 от 28.12.1998 г., изм., бр. 10 от 5.02.1999 г., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 
3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 57 от 14.07.2000 г.) 

Закон за регионално развитие (Обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 
23.03.1999 г.)  

Закон за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 
31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001 г.) 

Закон за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г., попр., 
бр. 90 от 1.11.1991 г., изм. и доп., бр. 100 от 10.12.1992 г., бр. 31 от 4.04.1995 г., 
бр. 63 от 14.07.1995 г., доп., бр. 13 от 11.02.1997 г., изм. и доп., бр. 85 от 
26.09.1997 г., изм., бр. 86 от 30.09.1997 г., доп., бр. 62 от 2.06.1998 г., в сила от 
2.06.1998 г., изм. и доп., бр. 12 от 12.02.1999 г., доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила 
от 28.01.2000 г., бр. 26 от 29.03.2000 г., изм., бр. 27 от 31.03.2000 г., изм. и доп., 
бр. 28 от 4.04.2000 г., бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., бр. 26 от 
20.03.2001 г.) 



 

Закон за държавния вътрешен финансов контрол (Обн., ДВ, бр. 92 от 
10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) 
Закон за социално-инвестиционен фонд (Обн., ДВ, бр. 32 от 3.04.2001 г.) 

Закон за рибарството и аквакултурите (Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001г.) 

Закон за икономическия и социален съвет (Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г.) 

ЗАКОН за малките и средните предприятия (Обн., ДВ, бр. 84 от 24.09.1999 г., 
изм., бр. 80 от 3.10.2000 г., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 
42 от 27.04.2001 г., в сила от 28.05.2001 г.) 

Закон за ратифициране на многогодишното финансово споразумение между 
ЕК от страна на ЕО и Република България (по САПАРД) (ДВ бр.17 от 23.02.2001 
год.) 

ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство за създаване 
на "Национален фонд" между правителството на Република България и 
Европейската комисия (Обн., ДВ, бр. 15 от 19.02.1999 г.) 
Под-законови актове 
Наредба за критериите за определяне на районите за целенасочено въздействие 
и териториалния им обхват (Приета с ПМС № 105 от 2.06.1999 г., обн., ДВ, бр. 53 
от 11.06.1999 г.) 
Наредба № 14 от 18 май 2001г за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по 
Специалната предприсъединителна програма на ЕС за развитие на земеделието 
и селските райони в Република България (САПАРД). 
Наредба № 15 от 18 май 2001г за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на 
икономическите дейности, предоставяне на възможости за многостранни 
дейности и алтернативни доходи по Специалната предприсъединителна програма 
на ЕС за развитие на земеделието и селските райони в Република България 
(САПАРД).  
Наредба № 16 от 18 май 2001г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на 
селскостопански и рибни продукти по Специалната предприсъединителна 
програма на ЕС за развитие на земеделието и селските райони в Република 
България (САПАРД). 
Решение № 374 на МС от 2 юни 1999 г. за определяне на районите за 
целенасочено въздействие и териториалния им обхват  
Решение № 670 на Министерския съвет от 27 октомври 1999 г. за приемане на 
Национален план за икономическо развитие 2000 – 2006 година; 
Решение № 789 на Министерски съвет от 30.11.2000 г. за. ИСПА 
Постановление № 208 на Министерския съвет от 22 ноември 1999 г. за приемане 
на Национален план за регионално развитие за периода 2000 – 2006 година  
Решение № 726 на Министерския съвет от 22 ноември 1999 г. за приемане на 
Национален план за развитие на земеделието и селските райони (2000-2006); 



 

Постановление № 220 на Министерския съвет от ноември 1999 г. за приемане на 
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството.  
Постановление № 145 на Министерския съвет от 27 юли 2000 г. за определяне на 
условията и реда за изпълнение на стратегии и програми, съфинансирани от 
програмите на Европейския съюз в областта на регионалното развитие и 
икономическото и социално сближаване.  
Постановление №186 на Министерския съвет от 19 септември 2000 г. за 
изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерство на 
финансите,  
Решение № 802 на МС за създаване на Съвместен комитет за наблюдение и 
Секторни подкомитети за наблюдение. 
Постановление № 132 на МС от 14 юли 2000 г. за възлагане на функции по 
изпълнение на Специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в 
областта на земеделието и селските райони (САПАРД). 
Решение № 455 от 20.06.2001г. на МС за приемане на Национална стратегия по 
околна среда 
Протоколно решение на Съвета за регионално развитие към МС от заседание, 
проведено през м.юни 2000г. за приемане на Стратегиите по околна среда и 
транспорт за целите на финансовия инструмент ИСПА 
Постановление № 104 на МС от 2.06.1999 г. за приемане на Правилник за 
организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския 
съвет и на областните съвети за регионално развитие 
Постановление №214 на МС от 29 ноември 1999г. за приемане на Устройствен 
правилник на Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр 104 от 1 
декември 1999, последно изм. бр. 32 от 3 април 2001г., в сила от 1 април 2001г. 
Решение № 455 от 20.06.2001г. на МС за приемане на Национална стратегия по 
околна среда 
Протоколно решение на Съвета за регионално развитие към МС от заседание, 
проведено през м.юни 2000г. за приемане на Стратегиите по околна среда и 
транспорт за целите на финансовия инструмент ИСПА 
Постановление № 104 на МС от 2.06.1999 г. за приемане на Правилник за 
организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския 
съвет и на областните съвети за регионално развитие 
Постановление №214 на МС от 29 ноември 1999г. за приемане на Устройствен 
правилник на Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр 104 от 1 
декември 1999, последно изм. бр. 32 от 3 април 2001г., в сила от 1 април 2001г. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
За осъществяване на координация на регионалната политика на национално ниво 
е създаден Съвет за регионално развитие към Министерския съвет, чиито 
членове са преобладаващата  част от министрите, областните управители и 
представител на Националното сдружение на общините в Република България. 
 



 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е 
отговорно за координацията и подготовката на Националния план за 
икономическо развитие (НПИР), Националния план за регионално развитие 
(НПРР) и Оперативните програми към него (РМС 670/99; ПМС 208/99). 
Министерството на финансите отговаря за управлението на националните и 
външни финансови ресурси.  
Териториалните звена на МРРБ и Комисиите за икономическо и социално 
сближаване (във всеки "район за планиране") се занимават с планиране и 
програмиране, координация на регионално ниво, предварителен избор на 
проекти, мониторинг на програмите и прилагане на принципа за партньорство. 
МРРБ има териториални звена във всяка една от 28-те области (NUTS III) и във 
всеки един "район за планиране" (NUTS II). Звената в "районите за планиране" 
играят роля на секретариати на Комисиите за икономическо и социално 
сближаване, КИСС, и са ангажирани основно в разработването на стратегиите за 
икономическо и социално  сближаване (на ниво "район за планиране"), 
респективно - в оперативните програми за изпълнението на регионалните 
стратегии. Тези стратегии и оперативни програми след обсъждане и одобряване 
от КИСС става изходна база за следвашите фази,етапи на процеса на планиране 
на регионалното развитие (НПРР-НПИР). Териториалните звена и КИСС са 
създадени през 2000 г. (ПМС № 145) и са в процеса на своето първоначално 
институционално израстване и укрепване. 
 
Национален координатор на помощта (National Aid Coordinator) от ЕС е 
Министърът на външните работи, който е отговорен за програмния процес по 
всички програми, финансирани от ЕС и осигурява политическата координация 
между Европейската комисия и българските бенефициенти.  
Национален упълномощен ръководител (National Authorizing Officer) на 
Националния фонд (National Fund) е Министърът на финансите, който е отговорен 
за цялостното финансово управление на средствата от ФАР, ИСПА и САПАРД, 
както и за определянето и въвеждането на правила, регламентиращи 
взаимоотношенията на Националния фонд с Европейската комисия и с 
българските бенефициенти. Националният упълномощен ръководител е 
отговорен за осигуряването и управлението на националното съфинансиране на 
проектите, които се реализират със средствата от програма ФАР и финансовия 
инструмент ИСПА. 
С ПМС №186/19.09.2000г. са изградени Дирекция “Национален фонд”, като 
централен съкровищен орган за финансово управление на помощта, 
предоставена от ЕС и Дирекция “Централно звено за финансиране и договаряне”, 
която управлява проекти и програми по ФАР в областта на институционалното 
изграждане. 
Създаден е Съвместен комитет за наблюдение(СКН) на изпълнението на 
финансираните от Европейския съюз програми ФАР, ИСПА и САПАРД (РМС 
802/2000г.) . В състава на Съвместния комитет влизат Министърът на външните 
работи, Министърът на финансите, представители прилагащите агенции и 
представители на Европейската комисия. 
СКН предлага корективни мерки, които да гарантират постигането на програмните 
цели и да повишат ефикасността при усвояване на различните помощи, вкл. по 
отношение на: 



 

 (а) дейностите, управлението, техническите и финансови аспекти на програмите; 
 (б) преразпределението на финансови средства в рамката на програмите. 

ИСПА 
Съгласно Решение № 789 на Министерски съвет от 30.11.2000г. Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството е определен за Наионален 
координатор по ИСПА. Националният ИСПА координатор е главния събеседник на 
Европейската Комисия в Брюксел по въпросите за програмиране, изпълнение и 
оценка. В процеса на програмиране той представя стратегиите по ИСПА и 
формулярите за кандидатстване на Комисията и осигурява баланса между 
секторите околна среда и транспорт. По отношение на изпълнението той е 
отговорен за наблюдението по изпълнението на всеки проект по ИСПА, 
използвайки натурални и финансови показатели, релевантни на същността на 
проекта и неговите цели. Националният координатор по ИСПА осигурява 
постигането на целите на всеки проект изложени в съгласие с Финансовия 
меморандум. Той също така председателствува Комитета за наблюдение и 
контрол на проектите по ИСПА, предлага и се занимава с преразпределянето на 
средствата и извършва корективни дейности, когато е необходимо, с оглед 
проектите да изпълнят набелязаните цели и редовно представя доклад за 
развитие на дейностите до Комисията. Националният Координатор по ИСПА 
подписва от българска страна Финансовите Меморандуми по ИСПА. 
Националният Упълномощен ръководител оглавява Националния фонд и носи 
цялостната отговорност за финансовото управление на средствата по ИСПА. С 
Меморандума за разбирателство за създаване на Националния фонд, подписан 
на 07.12.1998г. за Национален упълномощен ръководител е определен 
Министърът на финансите. Той е също така отговорен за установяването и 
управлението на правила, свързващи Националния фонд с изпълнителни 
агенции. Той подписва исканията за плащания и ги представя на Комисията. 
Националният фонд е институцията, чрез която се разпределят всички средства 
на Общността, отпуснати по ИСПА. В съответствие с Меморандума за 
разбирателство за използване на Националния фонд за целите на ИСПА, 
подписан на 22.11.2000 г. и Решение № 789 на МС от 30.11.2000 Националният 
ръководител назначи Секторни ръководители програма, оглавяващи четирите 
Изпълнителни агенции, за управление на проектите по ИСПА. Също така през 
юли 2001г.са подписани Финансови споразумения за изпълнения на проектите по 
ИСПА чрез Изпълнителна агенция – между Националния фонд и четирите 
Изпълнителни агенции по ИСПА.  
Съгласно изискванията на Комисията, посочени в работен документ № 
00710129/14.07.2000г. и Решение № 789 на Министерски съвет от 30.11.2000 г. 
Комитетът за наблюдение и контрол за прилагане на ИСПА включва 
представители от следните институции: 
Национален ИСПА Координатор  
Координационно звено по ИСПА 
Национален Фонд към Министерство на финансите  
Изпълнителните агенции за проектите по ИСПА: 
Министерство на околната среда и водите – Отдел “Стратегия и присъединителни 
програми  и проекти”  
Министерство на транспорта и съобщенията - Дирекция “Транспортна политика”  



 

Главно управление пътища – Дирекция “Чуждестранни инвестиции и концесии”  
Смесено звено между МРРБ и МОСВ в МРРБ 
Бенефициенти по проектите (Летище София, БДЖ, Столична Община) и други 
бенефициенти по одобрени за финансиране проекти 
Комитетът за наблюдение и контрол за прилагане на ИСПА е отговорен за: 
Наблюдение на изпълнението на всеки проект, финансиран по ИСПА, включващо 
финансови и физически показатели; 
Наблюдение на цялостното изпълнение на проектите в страната; 
Преглед на докладите по изпълнението на съответните дейности; 
Предложения до Комисията за промени в сумите и условията, базиращи се на 
наблюдението и контрола; 
Решения, съгласувани с Комисията, за даване на допълнителни отговорности на 
Комитета. 
Изпълнителните агенции по ИСПА са звена от българската администрация, 
натоварени с подготовката и провеждането на търгове, сключване на договори, 
извършване на плащания, а също така и техническото изпълнение на проектите 
по ИСПА.  
Проектните предложения се изготвят в съответствие с приоритетите на 
Националния план за икономическо развитие 2000-2006 г., на основата на 
стратегиите за развитие на секторите “Транспорт”  и “Околна среда” за същия 
период. Стратегиите са разгледани и приети от междуведомственото 
координационно звено по Специалната подготвителна програма за структурните 
фондове и подготовката на проекти за финансиране от Европейския съюз (СПП) и 
от Съвета за регионално развитие към Министерски съвет. Отразени са 
препоръките, получени при проведените семинари и обсъждания с представители 
на социалните и икономическите партньори, експерти и представители на 
местната и регионална власт. След съгласуване със съответните дирекции на 
Европейската комисия, стратегиите “Транспорт” и “Околна среда” са представени 
и одобрени от Управителния комитет по ИСПА в Брюксел, през юни 2000 година.  

САПАРД 
Министърът на земеделието и горите е отговорен за подготовката на 
Националния план за развитие на земеделието и селските райони по програма 
САПАРД. 
Националният компетентен орган (National Competent Authority) са Министърът на 
финансите и Министърът на земеделието и горите. 
Със заповед на Министъра на земеделието и горите  е създаден “Комитет по 
наблюдение на Програма САПАРД”, който проведе своето първо заседание на 22 
май, 2001 година. 
Прилагаща и разплащателна агенция по програма САПАРД е Държавен фонд 
“Земеделие”. Агенция САПАРД отговаря за цялостното изпълнение и плащанията 
по всички проекти, финансирани от програмата. Агенцията е изградена в пълно 
съответствие с изискванията на многогодишното финансово споразумение между 
Република България и Европейската комисия за помощта по програма САПАРД и 
Регламента на ЕС за финансиране на програмата. 



 

Управителен орган на програмата е Управителния съвет на ДФ "Земеделие", 
чийто председател е Министъра на земеделието и горите.  

Краткосрочни и средносрочни мерки за хармонизация на българската 
нормативна уредба по Глава21 “Регионална политика и координация на 
структурните инструменти” 
С оглед набелязания от българското правителство срок за присъединяване на 
страната към Европейския съюз процеса на хармонизация ще продължи и в 
краткосрочен и средно-срочен план да бъдат приети изменения в следните 
актове: 
Закон за изменение и допълнение на Закона за регионално развитие - през 2002г.;  
Закон за планинските райони, чиито проект е вече изработен (2002 г.) 
Закон за черноморското крайбрежие (2002 г) 
Изменение и допълнение на ПМС № 145 - (2002г.); 
Закон за Национален фонд “Регионално развитие”- (2002г.); 
Постановление на Министерски съвет за планиране, програмиране и усвояване на 
средства по програмата на Европейския съюз ИСПА – през 2001г. 
След присъединяването към Европейския съюз за Европейския  кохезионен фонд 
и за Европейския фонд за регионално развитие ще отговаря министърът на 
регионалното развитие и благоустройството. Министърът на регионалното 
развитие и благоустройството ще осигурява балансираното разпределение на 
средствата от Европейския кохезионен фонд и координацията на дейността по 
управлението му, а Министърът на околната среда и водите и Министърът на 
транспорта и съобщенията ще бъдат ангажирани в процеса на програмиране и 
оперативно управление на изпълнението на проектите, които ще бъдат 
финансирани от този фонд.. 
В предприсъединителния период  ще бъде изграден Национален фонд за 
регионално развитие. 
Министърът на труда и социалната политика е отговорен за управлението  на 
бъдещите мерки по Европейския социален фонд. Към МТСП, до края на 2001г., 
ще бъде изграден Социално- инвестиционния фонд. 
Министърът на земеделието и горите ще отговаря за финансирането от  
Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (EAGGF) и 
Финансовия инструмент за ориентиране в областта на рибарството (FIFG).  

УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И ПРОГРАМИРАНЕ 
Регионалната политика в България се осъществява на няколко равнища, всяко от 
което се характеризира със специфична институционална организация, 
компетенции на съответните органи и финансови ресурси, респективно с 
различни възможности за въздействие върху регионалното развитие. 

На национално равнище върховната отговорност за формулирането и 
прилагането на регионалната политика е на Министерския съвет. Той приема 
НПРР и НПИР, Годишния доклад за изпълнението на НПРР и неговата 
актуализация, определя районите за целенасочено въздействие, осъществява 
координацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт 
и техните администрации.  



 

Съветът за регионално развитие съгласува НПРР преди внасянето му в 
Министерския съвет, координира дейностите на министерствата и агенциите с 
регионален характер, съгласува годишните план-сметки на извънбюджетните 
фондове с изразено въздействие върху регионалното развитие, разглежда 
значими инфраструктурни проекти, одобрява разпределението на средствата за 
изграждане на третокласната и общинската пътна мрежа и др. Съветът за 
регионално развитие приема Стратегиите за околна среда и транспорт за целите 
на финансовия инструмент ИСПА.  
България е  разделена на 262 общини (с избор на администрацията на местно 
ниво) и 28 области (с назначаване на администрацията от държавата). С 
Постановление № 145 на Министерски съвет от 27 юли 2000г. са определени 6 
района за планиране (сравними с районите от типа NUTS II на ЕС) като основа за 
планиране, прилагане и мониторинг на регионалните интервенции на 
децентрализирана основа, съответстваща на практиката на регионалната 
политика в ЕС. 

Концентрация 
Целите на политиката на регионално развитие, определени в Закона за 
регионално развитие са:  
- създаване на предпоставки за устойчиво и балансирано ендогенно развитие на 
отделните райони; 
- намаляване на между- и вътрешно-регионалните различия в заетостта, 
доходите; 
- отваряне на националната икономика и създаване на условия за  растеж. 
При съществуващото състояние на междурегионалните различия и като се има 
предвид функцията на предприсъединителните инструменти за формиране на 
капацитет за използване на Структурните фондове в бъдеще, както и че всички 
райони на България вероятно ще отговарят на критериите по Цел 1, не е 
целесъобразна концентрация на ниво "райони за планиране", респ. елиминиране 
на някои от тях. 
На национално ниво са определени ограничен брой приоритетни цели. Подобен 
подход ще бъде приложен и при определяне на приоритети, респ. на подпрограми 
и действия в регионалните планове и оперативни програми. Изборът на 
приоритети ще акцентира върху факторите, определящи 
конкурентноспособността на районите, като се държи сметка, че публичните 
инвестиции имат само улесняваща роля. 

Партньорство 
Координацията и партньорството ще осигурят интегриране на секторните и 
местни политики чрез регионалните планове и програми и постигане на баланс 
между различните интереси. 
 Институциите, създаващи условия за координация и партньорство, на практика 
са създадени на централно, регионално и областно ниво. България ще обучава 
през следващите 2 години интензивно персонала, с цел повишаване на 
квалификацията и административния капацитет за ефикасно взаимодействие с 
икономическите и социалните партньори.  
С оглед на опростяване на процедурите по планирането, мониторинга и оценката 
на плановите документи и за преодоляване на проблемите, свързани с 



 

реализацията на заложените в НПИР и НПРР приоритети, програми и проекти до 
края на 2002 България ще осъществи интегриране на двата плана, като НПРР ще 
се превърне в регионален компонент на НПИР.  Интегрирането на двата планови 
документа ще даде възможност за съчетаване на двата подхода – отгоре-надолу 
(НПИР) и отдолу-нагоре (НПРР). Интегрирането ще се осъществи на база 
промяна на Закона за регионално развитие (през 2002 г.,) когато вече ще са 
готови и първите регионални оперативни програми. 
В Националния статистически институт е формирано специално звено за 
събиране на необходимата информация за годишните доклади по НПИР по 
сектори и по планови райони. Тази информация ще обслужва подготовката на 
анализи и следенето на  индикаторите, приети в НПИР.  
Експертите от Постоянния секретариат наблюдават различните програми и 
предоставят информация за актуализиране на НПИР както на Управителния 
орган, така и на Мониторинговия комитет. 
България допълнително ще осъвременява системата за управление и мониторинг 
съгласно Регламентите на Европейския съюз. Според изискванията на Регламент 
1260/99 (уреждащ общите положения на СФ) за управлението на Структурните 
фондове на ЕС е необходимо определянето на Управителен орган (Managing 
Authority) и Мониторингови комитети (Monitoring Committees) за всяка една 
оперативна програма, утвърдена с Общата рамка на помощта (Community Support 
Framework). 
Провеждането на осведомителни кампании има за цел да информира 
обществеността за дейността и финансирането от страна на Европейския съюз.  
Съгласно чл. 46 от Регламент №1260/99, определящ общите условия за 
Структурните фондове, мерките по НПИР ще бъдат публикувани с цел  
информиране на потенциалните бенефициенти и бизнес-организациите относно 
финансовата помощ, предоставяна по отделните програми.  

Финансово управление и контрол 
С приемането на Законът за държавния вътрешен  финансов контрол и  
Правилника за прилагането му се усъвършенстват процедурите за контрол на 
средствата чрез въвеждане на система на предварителен финансов контрол и 
двоен подпис за разрешаване на плащанията. Тези мерки напълно отчитат и 
покриват регламентите на ЕС в областта на вътрешния финансов контрол 
В процес на усъвършенстване са механизмите за прилагането на закона за 
Сметната палата в съответствие с регламентите на ЕС за независим външен 
одиторски контрол върху всички финансови операции на изпълнителните 
структури. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Българското правителство предлага преговорите по глава 21 “Регионална 
политика и координация на структурните инструменти” да бъдат временно 
затворени на базата на съществуващото законодателство на ЕС. 
България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 
междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост поради 
приемането на ново законодателство. 

*    * 
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