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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
От
Румяна Бъчварова - заместник министър-председател по коалиционна
политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за
изменение и допълнение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014г. за
условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и
рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет изменение и допълнение на Постановление №
118 на
Министерския съвет от 2014г. за условията и реда за определяне на изпълнител от
страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. урежда условията и
реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ, в случаите когато разпоредбите на Закона за обществените поръчки
(ЗОП) не са приложими.
Включването на фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ в приложното поле на ПМС № 118 от 2014 г. се налага по целесъобразност
като част от подготовката на Министерството на вътрешните работи за новия
програмен период 2014-2020 г. С оглед възприетия в цитираното постановление
унифициран подход относно общите принципи и правила, които да спазват
бенефициентите по включените в постановлението финансови инструменти, считам за
обосновано и необходимо включването на фондовете на Европейския съюз в областта
„Вътрешни работи“, доколкото се уреждат същите обществени отношения. Спазването
на основните изисквания, въведени с постановлението е сигурна предпоставка за
качествено изпълнение на проектите по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и
фонд „Вътрешна сигурност“, доколкото с него по един изчерпателен начин се уреждат
обществените отношения в областта, прилагайки принципа за добро финансово
управление. Присъединяването на посочените фондове ще улесни проверките от страна
на контролните органи и ще създаде гаранция за адекватно проследяване на

изпълнението по проектите.
Предложеният проект на акт на Министерския съвет няма да доведе до пряко
и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена,
одобрена от министъра на финансите, финансова обосновка по Приложение № 2.2 към
чл.35, ал.1, т.4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
Очаквани резултати от приемането на проекта са да се уредят по изчерпателен
начин обществените отношения в областта на управлението и контрола на фондовете
на Европейския съюз в областта „Вътрешни работи“, с което ще се създаде гаранция за
ефективно проследяване на изпълнението на проектите.
По проекта на постановление не е изготвена справка за съответствие с
европейското право, тъй като не се предлага хармонизация на регламентираната
материя с актове на Европейския съюз.
На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове по проекта на
постановление е проведено обществено обсъждане и резултатите от него са отразени в
приложената справка-таблица.
Материалите са съгласувани по реда на чл.32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища са отразени
в приложената справка-таблица.
Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
ПРЕДЛАГАМ:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на
Министерския съвет изменение и допълнение на Постановление №
118 на
Министерския съвет от 2014г. за условията и реда за определяне на изпълнител от
страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
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