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1. Дефиниране на проблема:
1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
На основание чл. 17 от Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 година за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, е
прието Постановление на Министерския съвет № 190 от 22 юли 2015 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост на разходите по фонд „Убежище, миграция и
интеграция” (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) за периода от 2014 г. до 2020
г. (ПМС № 190/22.07.2015 г.). Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ПМС № 190/22.07.2015 г.,
общите правила относно допустимостта на разходите по ФУМИ и ФВС са заложени в чл.
17 и 18 на Регламент (ЕС) № 514/2014, като, за да бъдат допустими, разходите следва:
- да са направени от бенефициер в периода от 1 януари 2014 г. до 31
декември 2022 г. (чл. 2, ал. 1, т. 4);
- да са изплатени от определения отговорен орган в периода от 1 януари 2014
г. до 30 юни 2023 г. (чл. 2, ал. 1, т. 5).
На 12 април 2022 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2022/585 на Европейския
парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 514/2014 за
определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за
инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество,
предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, (ЕС) № 516/2014
за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и (ЕС) 2021/1147 за създаване
на фонд „Убежище, миграция и интеграция. С чл. 1, параграф 1 от Регламент (ЕС)

2022/585 се изменя чл. 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 514/2014, който придобива
следната редакция: „Разходите са допустими за подпомагане съгласно специалните
регламенти, ако са направени от бенефициер и са изцяло изплатени от определения
отговорен орган в периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2024 г.“ В тази връзка с
Регламент (ЕС) 2022/585 са изменени и разпоредбите на чл. 40, чл. 50 и чл. 54 и чл. 57 от
Регламент (ЕС) № 514/2014 по отношение на отмяната на бюджетни кредити,
докладването, оценката и приключването на програмите.
Посочените изменения са приети в контекста на нахлуването на Руската
федерация в Украйна на 24 февруари 2022 г. и последвалото масово навлизане на
разселени лица от Украйна в няколко държави членки. Тези обстоятелства оказват нов
натиск върху финансовите ресурси на държавите членки за справяне със спешните нужди
в областта на миграцията, управлението на границите и сигурността, които, като се
вземат предвид естеството и измерението на кризата, ще продължат да съществуват и
след 2022 г. В допълнение, наличната информация за актуалното състояние на
изпълнението от страна на държавите членки показват висок риск от отмяна на средства,
които иначе биха могли да бъдат използвани за посрещане на нововъзникнали нужди.
Този риск се дължи отчасти на причини извън контрола на държавите членки, като
например забавяне на изпълнението вследствие на пандемията от COVID-19 през 2020 –
2021 г. В тази връзка е необходимо да се удължи срокът на изпълнение на фондовете в
областта на вътрешните работи за периода 2014 – 2020 г. с една година, за да се даде
възможност на държавите членки да използват изцяло всички неизразходвани суми от
тези програми и ако е необходимо, бързо да преразгледат изпълнението на своите
програми по целесъобразност, за да се справят с непредвидените предизвикателства,
произтичащи от нахлуването в Украйна (съображения (1), (3), (11), (13) и (14) от
Преамбюла на Регламент (ЕС) 2022/585).
С оглед хармонизиране на националните правила за допустимост на
разходите по ФУМИ и ФВС за периода 2014 – 2020 г. с гореописаните промени в
Регламент (ЕС) № 514/2014, е необходимо изменение на чл. 2, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ПМС №
190/22.07.2015 г., регламентиращи крайния срок за допустимост на разходите по двата
фонда и срока за тяхното възстановяване на бенефициентите от страна на Отговорния
орган.
В допълнение към гореизложеното, във връзка с необходимостта от
привеждане на ПМС № 190/22.07.2015 г. в съответствие с промени в националното
законодателство, влезли в сила след последните изменения и допълнения на ПМС №
190/22.07.2015 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.), е необходимо изменение и допълнение на:
- чл. 4, ал. 2, т. 1, буква „б“, съответно на чл. 5, ал. 2, т. 1, буква „б“ от ПМС
№ 190/22.07.2015 г., досежно националните правила за допустимост на разходите за
персонал на държавни органи, назначен да работи по проекти по ФВС и ФУМИ за
периода 2014 – 2020 г.;
- чл. 7, ал. 3 и ал. 5 досежно условията, които следва да са налице
алтернативно, за да бъдат допустими за финансиране по линия на техническа помощ на
фондовете разходите за възнаграждения за изпълнение на дейности във връзка с
подготовката, управлението, координацията, мониторинга, оценката, информацията и
контрола на фондовете за служителите от отговорния и одитния орган, както и за
служителите от други структури и звена, които подпомагат отговорния и одитния орган
при изпълнение на посочените дейности;

- § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 190/22.07.2015 г.
Разпоредбата дефинира понятието „разходи за възнаграждения“, употребено в разпоредби
на постановлението в контекста на правилата за допустимост на разходите за персонал,
назначен да работи по проекти (чл. 2, ал. 10, чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 5, ал. 2, т. 1), както и в
контекста на правилата за допустимост на разходите за възнаграждения, финансирани по
линия на техническа помощ на фондовете (чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5).
Горепосочените разпоредби следва да бъдат приведени в съответствие с
актуалните редакции на чл. 21, ал. 4, т. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл.
107а, ал. 9, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) във връзка с чл. 25а от Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация (НЗСДА).
С оглед привеждане на ПМС № 190/22.07.2015 г. в съответствие и със
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и разпоредбите на Постановление № 118 от 20
май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти
на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на европейското
икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция
и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" (загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в
сила от 03.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., в сила от 08.07.2016 г.), ДМП предлага
изменения и на чл. 4, ал. 2, т. 6, б. „а“ и „б“ и чл. 5, ал. 2, т. 6, б. „а“ и „б“ от ПМС №
190/22.07.2015 г.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и
др.).
Проблемите при прилагане на съществуващото законодателство се изразяват в
следното:
1. Необходимост от промяна на ПМС № 190 от 2015 г. в съответствие с гореописаните
промени в Регламент (ЕС) № 514/2014.
2. Необходимост от промяна на ПМС № 190 от 2015 г. с цел привеждането му в
съответствие с промени в националното законодателство, влезли в сила след последните
изменения и допълнения на ПМС № 190/22.07.2015 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.): чл. 21, ал. 4,
т. 2 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 9, т. 2 от КТ във връзка с чл. 25а от НЗСДА.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последваща оценка на въздействието не е извършвана.
2. Цели:
Проектът на постановление цели:
Хармонизиране на националните правила за допустимост на разходите по ФУМИ и ФВС
за периода 2014 – 2020 г. с приетите промени в съответните разпоредби на европейското
законодателство;
Хармонизиране на националните правила за допустимост на разходите по ФУМИ и ФВС
за периода 2014 – 2020 г. с приети промени в национални законови и подзаконови
разпоредби.

2.1. Предложените промени в ПМС № 190 от 2015 г. целят преодоляване на противоречия
с актуалните разпоредби на чл. 21, ал. 4, т. 2 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 9, т. 2 от КТ във
връзка с чл. 25а от НЗСДА, при което по отношение на служители, работещи по служебно
или трудово правоотношение в държавната администрация, възлагането на допълнителни
задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на проекти извън
установените им по служебно или по трудово правоотношение работно време и
задължения по длъжностна характеристика, следва да се осъществява със заповед на
органа по назначаване, съответно на работодателя. В тази връзка, подточка „вв“ към ал. 2,
т. 1, буква „б“, която е формулирана идентично в разпоредбите на чл. 4 и чл. 5 от ПМС №
190/22.07.2015 г., следва да бъде изменена и допълнена.
Във връзка предложението за изменение и допълнение на подточка „вв“ на чл. 4 и чл. 5 от
ПМС № 190/22.07.2015 г., както и с установените практики в процеса на верификация на
разходите, следва да бъдат прецизирани разпоредбите на ПМС № 190/22.07.2015 г.,
регламентиращи условията за допустимост на разходите за персонал в случаите, при
които на служители, работещи по служебно или трудово правоотношение в държавната
администрация, са възложени задължения във връзка с управлението и изпълнението на
проекти в рамките на установеното им по служебно или по трудово правоотношение
работно време и задължения по длъжностна характеристика. С оглед елиминиране на
риска от противоречиво тълкуване, подточка „бб“ следва да бъде отменена, а подточка
„аа“ към ал. 2, т. 1, буква „б“, формулирана идентично в разпоредбите на чл. 4 и чл. 5 от
ПМС № 190/22.07.2015 г. следва да бъде изменена и допълнена. Съгласно установената
от страна на Отговорния орган по ФУМИ и ФВС практика при верифициране на
разходите за персонал на държавни органи, двете условия за допустимост по подточки
„аа“ и „бб“ следва да бъдат изпълнени кумулативно, което противоречи на използвания в
буква „б“ израз „при условие че е изпълнено едно от следните условия“. Това налага
отмяната на подточка „бб“ и включването на съдържанието ѝ в рамките на подточка „аа“,
като същевременно за постигане на яснота изразът „писмено решение на крайния
бенефициер“ следва да бъде заменен с думите „издадена заповед на органа по
назначаването, съответно издадена заповед на работодателя“. С оглед ясно отграничение
от хипотезата на подточка „вв“, в рамките на подточка „аа“ следва да бъде добавено
уточнението, че разпоредбата е относима към случаите, при които на служителя са
възложени задължения във връзка с управлението и изпълнението на проекти в рамките
на установеното му по служебно или по трудово правоотношение работно време и
задължения по длъжностна характеристика.
2.2. По съображенията, описани в т. 2.1, и по аналогия на предложените в нея изменения,
е необходимо изменение и допълнение на чл. 7, ал. 3 от ПМС № 190/22.07.2015 г.
Разпоредбата регламентира условията, които следва да са налице алтернативно, за да
бъдат допустими за финансиране по линия на техническа помощ на фондовете разходите
за възнаграждения за изпълнение на дейности във връзка с подготовката, управлението,
координацията, мониторинга, оценката, информацията и контрола на фондовете за
служителите от отговорния и одитния орган, както и за служителите от други структури и
звена, които подпомагат отговорния и одитния орган при изпълнение на посочените
дейности. С оглед прецизиране на разпоредбата и постигане на яснота, в рамките на чл. 7,
ал. 3 е предложено създаването на т. 1 и т. 2, регламентиращи отделните хипотези, при
които е допустимо изпълнение на посочените дейности от служителите – в рамките на,

съответно извън установените по служебно или трудово правоотношение работно време и
задължения по длъжностна характеристика. Предложено е заличаване на хипотезата на
сключен договор за услуга със служителя извън установените му по служебно или
трудово правоотношение работно време и задължения. В ал. 5 на чл. 7 е предложено
прецизиране на текста чрез замяна на препратката към ал. 1, т. 1 с препратка към ал. 1, т.
2, предвид логическата обвързаност между разпоредбите на ал. 1, т. 2 и ал. 5.
2.3. Във връзка с измененията, предложени съгласно т. 2.1 и т. 2.2, е необходимо
изменение на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 190/22.07.2015 г.
Разпоредбата дефинира понятието „разходи за възнаграждения“, употребено в разпоредби
на постановлението в контекста на правилата за допустимост на разходите за персонал,
назначен да работи по проекти (чл. 2, ал. 10, чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 5, ал. 2, т. 1), както и в
контекста на правилата за допустимост на разходите за възнаграждения, финансирани по
линия на техническа помощ на фондовете (чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5).
Предложена е по-кратка, прецизна и ясна формулировка на разпоредбата, като е заличен
изразът „разходите за възнаграждения, определени в заповед на органа по назначаване“.
Този елемент от дефиницията на понятието „разходи за възнаграждения“ е излишен, тъй
като се съдържа в първата категория разходи съгласно дефиницията, а именно – разходи
за брутни заплати по трудово или служебно правоотношение. В допълнение, действащата
към момента разпоредба на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ПМС №
190/22.07.2015 г., включвайки посочения израз в съдържанието си, е неизчерпателна, тъй
като не обхваща хипотезата, при която допълнително възнаграждение е определено със
заповед на работодателя по чл. 107а, ал. 9, т. 2 от КТ във връзка с чл. 25а, ал. 1 от НЗСДА
(при възлагане на допълнителни задължения във връзка с дейности по изпълнение и/или
управление на проект извън установеното работно време на служители, работещи по
трудово правоотношение в държавната администрация).
2.4. С оглед привеждане на ПМС № 190/22.07.2015 г. в съответствие и със Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и разпоредбите на Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на европейското
икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция
и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" (загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в
сила от 03.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., в сила от 08.07.2016 г.), ДМП предлага
изменения и на чл. 4, ал. 2, т. 6, б. „а“ и „б“ и чл. 5, ал. 2, т. 6, б. „а“ и „б“ от ПМС №
190/22.07.2015 г.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
- дирекция „Международни проекти“ – Министерство на вътрешните работи;
- Министерство на вътрешните работи
- Бенефициери на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“
- Европейска комисия

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители,
държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариантите са следните:
Вариант 0. Без действие
При този вариант ще е налице липса на хармонизиране на разпоредбите на ПМС № 190 от
2015 г. с Регламент (ЕС) № 514/2014 г., както и противоречие с разпоредби на национално
законодателство: чл. 21, ал. 4, т. 2 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 9, т. 2 от КТ във връзка с чл. 25а
от НЗСДА.
Вариант 1. Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Постановление на Министерския съвет № 190 от 2015 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост на разходите по фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 до 2020 г.
При този вариант ще бъдат извършени необходимите нормативни промени в ПМС № 190
от 2015 г. с оглед привеждането му в съответствие с измененията в Регламент (ЕС) №
514/2014 г., както и ще бъде преодоляно противоречието с разпоредби на националното
законодателство, влезли в сила след последните изменения и допълнения на ПМС №
190/22.07.2015 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.).
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
5. Негативни въздействия:
Вариант 0. Без действие
При този вариант няма да бъде постигнато хармонизиране на националните правила за
допустимост на разходите по ФУМИ и ФВС за периода 2014 – 2020 г., заложени в ПМС
№ 190 от 2015 г., с промените в Регламент (ЕС) № 514/2014, както и с разпоредби на
националното законодателство, влезли в сила след последните изменения и допълнения
на ПМС № 190/22.07.2015 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.). Независимо от това, последните
следва да се прилагат с предимство на основание чл. 15, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
нормативните актове (ЗНА).
Икономически негативни въздействия: няма. Съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС)
2022/585 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. за изменение на
регламенти (ЕС) № 514/2014 за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи,
(ЕС) № 516/2014 за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и (ЕС)
2021/1147 за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция, последният е в сила,
считано от 12.04.2022 г., задължителен е в своята цялост и се прилага пряко в държавите
членки. На основание чл. 15, ал. 2 от ЗНА, Регламент (ЕС) 2022/585 следва да се прилага с
предимство пред разпоредбите на ПМС № 190/22.07.2015 г., които му противоречат. В
тази връзка не съществува риск от неусвояване на средства по сключени договори за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и реализирането на Вариант 0 не оказва
икономически негативно въздействие.
Социални негативни въздействия: няма.
Екологични негативни въздействия: няма.
Вариант 1. Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Постановление на Министерския съвет № 190 от 2015 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост на разходите по фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 до 2020 г.
При този вариант ще бъдат извършени необходимите нормативни промени в ПМС № 190
от 2015 г.
Икономически негативни въздействия: няма.
Социални негативни въздействия: няма.
Екологични негативни въздействия: няма.
6. Положителни въздействия:
Вариант 0. Без действие
Икономически положителни въздействия: няма.
Социални положителни въздействия: няма.
Екологични положителни въздействия: няма.
Вариант 1. Приемане на проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление
Министерския съвет № 190 на от 2015 г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд
„Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 до 2020 г.
При този вариант ще бъдат извършени необходимите нормативни промени в ПМС № 190
от 2015 г.
Икономически положителни въздействия: няма. Съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС)
2022/585 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. за изменение на
регламенти (ЕС) № 514/2014 за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи,
(ЕС) № 516/2014 за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и (ЕС)
2021/1147 за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция, последният е в сила,
считано от 12.04.2022 г., задължителен е в своята цялост и се прилага пряко в държавите
членки. На основание чл. 15, ал. 2 от ЗНА, Регламент (ЕС) 2022/585 следва да се прилага с
предимство пред разпоредбите на ПМС № 190/22.07.2015 г., които му противоречат. В
тази връзка не съществува риск от неусвояване на средства по сключени договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и реализирането на Вариант 1 не оказва
икономически положително въздействие.
Социални положителни въздействия: няма.
Екологични положителни въздействия: няма.
7. Потенциални рискове:

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 1.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Ще се повиши
Ще се намали
Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги?
Не.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Постановление на Министерския съвет № 190 от 2015 г. за определяне на реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 до 2020 г. не съдържа
разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Не.
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те ............................................................
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
 Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
Да
Не

12. Обществени консултации:
....................................................................................................
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане
ивидовете консултационни процедури.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Постановление на Министерския съвет № 190 от 2015 г. за определяне на реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 до 2020 г. ще бъде
публикуван на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МВР в
съответствие с чл. 26 от ЗНА. За провеждане на общественото обсъждане се определя 30дневен срок за обществени консултации.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
Да
 Не
...........................................................................................................................................................
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Мая Петкова, директор на дирекция „Международни проекти“ – МВР
Дата: …….. 2022 г.
Подпис:

