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№

от 19 септември 2011 година
ЗА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО

НАРОДНОТО

СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА

МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
ИСЛАНДИЯ, КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:
1.
Одобрява
Меморандума
за
разбирателство
относно
изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество
Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 29 юни 2011 г.
2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4
от Конституцията на Република България да ратифицира със закон
меморандума по т. 1.
3. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз да
представи законопроекта по т. 2 в Народното събрание.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно
изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 между Република България и Исландия,
Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия

Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство
относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия,
Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 29 юни 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2011 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Цецка Цачева)
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DOCUMENT1

М О Т И В И
към проекта на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство
относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия,
Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия

С Решение № 449 от 2011 г. Министерският съвет одобри проект на
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между
Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство
Норвегия, като упълномощи министъра по управление на средствата от
Европейския съюз да подпише меморандума от името на Република България.
На 17 юни 2011 г. в София министърът по управление на средствата от
Европейския съюз и посланикът на Кралство Норвегия в България официално
подписаха Меморандума за разбирателство относно изпълнението на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 20092014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и
Кралство Норвегия. За Княжество Лихтенщайн и за Исландия меморандумът
за разбирателство беше подписан в Брюксел, съответно на 24 и 29 юни 2011 г.
В съответствие с меморандума за разбирателство Република
България ще получи финансова помощ в размер 78,6 млн. евро с цел
намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското
икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните
отношения със страните донори.
Финансовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство се предоставя за финансиране на проекти в
следните програмни области:
- Програмна област 1: Интегрирано управление на морските и
вътрешните води;
- Програмна област 2: Биоразнообразие и екосистеми;
- Програмни области 5 и 6: Енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници;

- Програмна област 10: Фонд за неправителствени организации;
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- Програмна

област

11: Деца и младежи в риск;

- Програмна област 13: Инициативи за обществено здраве;
- Програмна област 16: Консервация и възобновяване на
културното и природното наследство и Програмна област 17: Стимулиране на
разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското
културно наследство;
- Програмна област 19: Стипендии.

В Анекс А към меморандума за разбирателство подробно е уредена
структурата за управление и контрол на Финансовия механизъм на ЕИП 2009
- 2014, както следва:
- Национално координационно звено: дирекция „Мониторинг на
средствата от Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет
ще изпълнява функциите на Национално координационно звено по
Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014. Националното координационно
звено носи цялата отговорност за постигане целите на Финансовия
механизъм на ЕИП 2009 – 2014. Ролята и отговорностите на Националното
координационно звено са уредени в чл. 4.3 от Регламента относно
изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.;
- Сертифициращ орган: дирекция „Национален фонд” на
Министерството на финансите ще изпълнява функциите на Сертифициращ
орган. Ролята и отговорностите на Сертифициращия орган са уредени в чл. 4.5
от Регламента относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2009
– 2014 г.
- Одитен орган: Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз” към министъра на финансите ще изпълнява функциите на
одитен орган. Ролята и отговорностите на одитния орган са подробно
разписани в чл. 4.6 от регламента;
- Комитет за наблюдение: на основание т. 4 от Анекс А към
меморандума за разбирателство, както и в съответствие с разпоредбите на
чл. 4.4 от Регламента относно изпълнението на Финансовия механизъм на
ЕИП 2009 – 2014 г., Националното координационно звено създава Комитет за
наблюдение по програмата в срок до 6 месеца след подписването на
меморандума за разбирателство.
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В рамките на Анекс В към меморандума
за
разбирателство
относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014
подробно са разписани програмните оператори, отговорни за изпълнението
на всяка програма, партньорите от норвежка страна, както и размерът на
финансовата помощ за всяка програма:
- Министерството на околната среда и водите ще бъде програмен
оператор на програмна област 1: Интегрирано управление на морските и
вътрешните води с бюджет 8 000 000 евро в партньорство с норвежката
Агенция по климата и замърсяването (KLIF) и програмна област 2:
Биоразнообразие и екосистеми с бюджет 8 000 000 евро в партньорство с
Норвежката дирекция за управление на природата (DN);
- Министерството на икономиката, енергетиката и туризма –
програмен оператор на програмни области 5 и 6, обединени в обща програма:
Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници с бюджет
13 260 245 евро в партньорство с Норвежката дирекция за водни ресурси и
енергетика (NVE);
- Министерството на образованието, младежта и науката –
програмен оператор на програмни области 11: Деца и младежи в риск с
бюджет 7 860 000 евро в партньорство със Съвета на Европа и програмна
област 19: Стипендии с бюджет 1 500 000 млн. евро в партньорство с
Исландския център за научни изследвания (RANNIS), Националната агенция
по образование на Лихтенщайн (AIBA) и Норвежкия център за международно
сътрудничество в областта на висшето образование (SIU);
- Министерството
на
културата
в
сътрудничество
с
Министерството на регионалното развитие и благоустройството – програмен
оператор на програмни области 16 и 17, обединени в обща програма:
Консервация и възобновяване на културното и природното наследство и
стимулиране на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на
европейското културно наследство, с бюджет 14 000 000 евро;
- Предстои да бъде определен програмен оператор на програмна
област 13: Инициативи за обществено здраве. Бюджетът на програмата е
5 650 000 евро от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство, както и 7 765 000 от Норвежкия финансов механизъм. Общият
бюджет на програмната област е 13 415 000 евро;

- Управлението на Фонда за неправителствени организации с
бюджет 11 790 000 евро ще бъде възложено на Офиса на ФМ на ЕИП на
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основание чл. 5.13 от Регламента, като Националното координационно звено
ще бъде консултирано в процеса на избор на програмен оператор.

Предвижда се необходимото национално съфинансиране за
бенефициенти - публични институции, да бъде осигурено централно чрез
дирекция „Национален фонд” на Министерството на финансите.

Меморандумът се прилага от 30 юни 2011 г. - деня, следващ датата
на последния подпис върху него.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)
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