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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление
№ 118 на Министерския съвет от 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“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА) внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерски съвет за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 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“ (проект на ПМС).
С Постановление № 118 на Министерския съвет от 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“ (ПМС №
118 от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г. се уреждат условията и редът 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“. ПМС № 118 от 2014
г. се прилага от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, които не са възложители по
смисъла на Закона за обществените поръчки с цел осигуряване на ефективност, ефикасност и
икономичност при разходването на финансовите средства, при спазването принципите на

равнопоставеност и недопускане на дискриминация, пропорционалност, публичност и
прозрачност.
С Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. е приета Наредба за
определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
(ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН
(Наредбата), обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г. В ИСУН се записват и съхраняват в компютризирана
форма данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото
управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници в операциите,
когато е приложимо по програмата и оперативните програми, посочени в чл. 3, ал. 1 от
Наредбата.
В § 2 от Заключителните разпоредби (ЗР) на Наредбата е предвидено, че тя се прилага
и за фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 (ФВС) и фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ 2014 – 2020 (ФУМИ).
В разпоредбите на ПМС № 118 от 2014 г. за определяне на изпълнител не е предвидено
задължение за бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по ФУМИ и ФВС да
използват ИСУН. Такова задължение няма и по отношение кандидатите за изпълнители при
провеждането на процедурите за избор на изпълнител. В тази връзка е налице несъответствие
на разпоредбите на ПМС № 118 от 2014 г. с разпоредбата на § 2 от ЗР на Наредбата,
предвиждаща използването на ИСУН. Това налага да се направят промени в ПМС № 118 от
2014 г. за определяне на правила за подаването на офертите на кандидатите за изпълнители,
както и публикуването на обявите от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по
ФУМИ и ФВС, посредством ИСУН.
С промените на ПМС № 118 от 2014 г. се предвижда несъответствието да бъде
преодоляно, като се очаква да се осигури значителна оптимизация в процеса на провеждането
на процедурите за избор на изпълнител и се създадат условия за намаляване на нивото на
допусканите грешки при провеждането им. Това ще доведе до намаляване на
административната тежест относно бенефициентите и кандидатите за изпълнители, като се
предвижда административният товар за една календарна година да бъде намален с около
411 764.71 лв., изчислен на база брой часове, необходими за извършването на дейността,
средна работна заплата на служител, брой на потенциалните кандидати за изпълнители и брой
процедури за избор на изпълнител. Паралелно с това се очаква да се повиши прозрачността в
процеса за избор на изпълнител, което ще разшири кръга на участниците в него и ще повиши
доверието в институциите при разходването на публичен финансов ресурс.
Проектът на ПМС няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния
бюджет.
Проектът на ПМС не предвижда въвеждане на нов регулаторен режим, поради което не
е изготвено мотивирано становище относно необходимостта от въвеждането на такъв.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което не е изготвена справка за съответствие с европейското право.
Проектът на ПМС е съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА с министрите и
заинтересованите ведомства, като становищата са отразени в приложената справка.
Проектът на ПМС е публикуван на интернет страницата на Министерството на
вътрешните работи и на Портала за обществени консултации в изпълнение на изискванията на
чл. 26 от Закона за нормативните актове. Становищата са отразени в приложената справка.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА,

ПРЕДЛАГАМ:
Министерският съвет да разгледа и приеме проект на Постановление на Министерски
съвет за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 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“.
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