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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 

З  А  К  О  Н 
 
за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство 

между правителството на Република България и Световната банка за 
партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с 

изпълнението на структурните инструменти на ЕС 
 
 

 
 

Член единствен. Ратифицира Изменението на Меморандума за 
разбирателство между правителството на Република България и 
Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във 
връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС, сключено на 
8 март 2013 г. 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник”. 

 
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 

……………………… 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на 
Народното събрание. 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
 
 

(Михаил Миков) 
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М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Закон за ратифициране Изменението на 

Меморандума за разбирателство между правителството на Република 

България и Световната банка за партньорство и оказване на 

техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните 

инструменти на ЕС 

 

 

 

Изменението на Меморандума за разбирателство между 

правителството на Република България и Световната банка за партньорство и 

оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните 

инструменти на ЕС се предлага с оглед разширяване източниците на 

финансиране по меморандума с добавяне на Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони и, респективно, Програмата за развитие на 

селските райони, като съответно се допълват сферите на предоставяни услуги 

със сектора на селското стопанство.  

Меморандумът за разбирателство между правителството на 

Република България и Световната банка за партньорство и оказване на 

техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните 

инструменти на ЕС е одобрен като основа за преговори с протоколно 

решение от заседанието на Министерския съвет на 17 януари 2012 г. Той е 

подписан на 22 януари 2012 г., одобрен е окончателно от Министерския съвет 

с Решение № 280 от 2012 г. и е ратифициран със закон. Целта на настоящото 

изменение е да се даде възможност за по-пълно използване от българска 

страна на капацитета за консултантски услуги от Световната банка при 

дейностите, изпълнявани при усвояване на средствата от Европейския съюз.   

Областите за техническа помощ се запазват и са валидни и за 

новия сектор. Те са:  

1.  Подкрепа в разработването на секторни стратегии в ключови 

области за инвестиции. Тези стратегии ще съдържат стратегическите цели за 

период 5-10 години и ще обхващат политиките, институционалното развитие, 

както и правни и регулаторни въпроси. 

2. Подкрепа при подготовката и реализацията на вече 

идентифицирани проекти, които следва да бъдат финансирани в рамките на 

програмeн период 2007-2013 г., включително идентификация на потребностите 

от консултантска помощ, както и оперативна подкрепа на отговорните за 

изпълнението на Структурните инструменти и ЕЗФРСР органи за повишаване 

на техния капацитет за подготовка и управление на проекти.  
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3. Подкрепа при идентифицирането на секторни инвестиционни 

програми за предстоящия Програмен период 2014-2020 г. за прилагане на  

съответните секторни стратегии. Програмите ще бъдат идентифицирани както 

от гледна точка на секторните инвестиционни цели, така и чрез 

идентифициране на индивидуалните проекти и техните разходи. 

4. Идентификация на проблеми на управлението, засягащи 

публичните институции в сектора (секторите), и подкрепа при 

осъществяването на управленски реформи.   

5. Изграждане и повишаване капацитета на публичната 

администрация и секторните институции. Изграждането на капацитет ще се 

осъществява както чрез обучение и развитие на персонала в дадения сектор, 

така и чрез предоставяне на  допълнителен капацитет на министерствата и 

публичните институции и компании за повишаване степента на усвояване на 

Структурните инструменти и ЕЗФРСР в краткосрочен план. 

6. Подкрепа при провеждането на мониторинг и оценката на 

програми и проекти, реализирани със средства от Структурните инструменти 

и ЕЗФРСР. 

 

 

 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Пламен Орешарски) 


