ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 на МС от 29.08.2013 г. за изменение и
допълнение на Постановление № 180 на Министерския съвет от
2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за
финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 79 от 2010 г.)
Обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 т. 8 се изменя така:
"8. изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото национално законодателство и
по-специално със Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му или със:
а) Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов
механизъм - за процедурите, обявени преди 1 април 2013 г.;
б) Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г. за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и
бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма
"Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм - за процедурите,
обявени след 1 април 2013 г."
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1, т. 2 накрая се добавя "или съответните нормативни актове на друга държава - членка на
Европейския съюз, в случаите, когато не е приложимо българското законодателство";
б) алинея 8 се изменя така:
"(8) По договори за безвъзмездна финансова помощ за допустими се считат и разходите съгласно член 1 от
Регламент (ЕО) № 396/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд с оглед разширяване
кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ (ОВ, L 126/1 от
21.05.2009 г.)."

§ 3. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба думите "§ 1, т. 3" се заменят с "§ 1, т. 6".

