
 
 

 
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 

   Проект 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № ………………… 

от  ……………………………… 2015 г. 

 

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТОСТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ В 

ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИЯ СЕКТОР И ОПАЗВАНЕ ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ МЕЖДУ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА 

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 20 МАРТ 2014 Г., ПОДПИСАНО НА 24 ЮЛИ 2015 Г. 

 

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори на Република 

България 

 

 

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

Р Е Ш И :  

 

 

1. Одобрява Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски 

услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на 

проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от 

вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на 

Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 

2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.  

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията 

на Република България да ратифицира със закон Изменението на Споразумението по т. 1.  

3. Министърът на земеделието и храните да обнародва в Държавен вестник 

Изменението на Споразумението по т. 1 в 15-дневен срок от датата на влизането му в 

сила. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        БОЙКО БОРИСОВ 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

                                               ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, МЗХ: 

       МАГДАЛЕНА ДАКОВА 

 

 



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 НА ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ 

УСЛУГИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ИЗГОТВЯНЕ НА 

ПРОЕКТОСТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ В ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИЯ СЕКТОР И ОПАЗВАНЕ ОТ 

ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 20 МАРТ 

2014 Г., ПОДПИСАНО НА 24 ЮЛИ 2015 Г. 

 

Член единствен. Ратифицира Изменение към Споразумението за предоставяне 

на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското 

стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в 

хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между 

Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната 

банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г. 

 

Заключителна разпоредба 

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в 

„Държавен вестник“ 

 

 Законът е приет от 43-то Народно събрание на ……………………………2015 г. и е 

подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:  

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

 



Проект 

М О Т И В И  

към проекта на Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за 

предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на 

селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в 

хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между 

Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната 

банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г. 

 

 

 

На 20 март 2014 г. се подписа Споразумение за предоставяне на консултантски 

услуги между Министерството на земеделието и храните на Република България и 

Международната банка за възстановяване и развитие, за укрепване на 

конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за 

устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното 

въздействие на водите. 

С протоколно Решение на Министерски съвет от 08.07.2015 г. (Протокол № 27) 

е одобрен проект на изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски 

услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне 

на проекто стратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и 

опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и 

храните на Република България и Международната банка за възстановяване и 

развитие от 20 март 2014 г. (наричано по-долу за краткост „Споразумението“) като 

основа за водене на преговори. Съгласно т. 2 от Решението, Министерския съвет 

упълномощава министъра на земеделието и храните да проведе преговорите и да 

подпише изменението по т. 1 при условие на последваща ратификация. Изменението 

на Споразумението е подписано на 24.07.2015 г. 

Целта на Изменението на Споразумението за консултантски услуги е 

удължаване срока на същото до 18 ноември 2015 г., както и удължаване на срока за 

предаване на Доклада за интегрирани хидромелиоративни инвестиционни планове и 

водещи проекти до 18 октомври 2015 г. 

Договореният период за неговото изпълнение е 14 месеца. Изпълнението обаче 

на всички национални процедури за влизане на споразумението в сила приключи на 

18 юли 2014 г., така действителният период на изпълнение бе намален на единайсет 

месеца и половина. Датата за изпълнение на споразумението бе определена с цел да 

се гарантира навременно възстановяване на плащанията чрез Европейската комисия 

до юли 2015 г. Промяната на срока за възстановяване, позволява по-късна дата за 

възстановяване на плащанията по Споразумението за консултантски услуги. В 

допълнение, удължаването на срока ще позволи провеждане на консултации със 



заинтересуваните страни относно окончателния продукт по Споразумението и 

осигуряване на високо качество на изпълнение на консултантските услуги.   

Очакваните резултати са пряко свързани с устойчивото развитие и управление 

на хидромелиорациите и защитата от вредното въздействие на водите на базата на 

дългосрочна стратегия за развитие на хидромелиоративния сектор и тяхното 

подпомагане чрез Програмата за развитие на селските райони и увеличаване 

усвояването на средствата от европейските фондове в сферата на напояването и 

отводняването за програмен период 2014-2020 г. 

Изпълнението на решението ще доведе и до увеличаване усвояването на 

средствата от европейските фондове в сферата на хидромелиорациите за програмния 

период 2014-2020 г. 

Посоченият проект ще бъде финансиран по мярка 511 „Техническа помощ“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Необходимият 

финансов ресурс за изпълнение на проекта ще бъде осигурен от бюджета, определен 

за мярката съгласно текста одобрен от ЕК за ПРСР 2007 – 2013г. 

Предвид изложеното, предлагам Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 

3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменение на 

Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на 

земеделието и храните и Международната банка за възстановяване и развитие, 

подписано за Министерството на земеделието и храните от министъра на земеделието 

и храните и за Международната банка за възстановяване и развитие, от постоянния 

представител в България - г-н Антъни Томпсън на 24.07.2015 г. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО БОРИСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 






