Проект !

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № .......................
от.............................2020 година
ЗА изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн. ДВ,
бр. 60 от 2014 г., изм. и доп. бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г., бр. 4, 9, 19,
22 и 33 от 2017 г., бр. 70 и 97 от 2018 г., бр. 12, 47 и 85 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 85, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. осъществява функциите на Програмен оператор за управление на средствата по
програма „Вътрешни работи“, финансирана по Норвежкия финансов механизъм като:
а) осъществява взаимодействие с Офиса на финансовия механизъм и Министерство на
външните работи на Кралство Норвегия, международни и национални организации и
институции, участващи в изпълнението на програмата;
б) организира и координира дейностите, свързани с подготовката на програмата и
внася предложения за одобрение и изменение на програмата;
в) отговаря за изготвянето на детайлно описание на системите за управление и контрол
и представянето му на дирекция „Централно координационно звено“ при Министерския съвет;
г) координира процеса на съгласуваност и взаимно допълване на финансирането по
програмата с други национални и европейски финансови инструменти;
д) осъществява предварителен и последващ контрол за законосъобразност при
възлагане на обществени поръчки, които са финансирани напълно или частично със средства
от Норвежкия финансов механизъм;
е) координира и провежда информационна дейност, свързана с усвояване на средствата
по програма „Вътрешни работи“;
ж) осъществява мониторинг, верификация, оценка и контрол върху дейността на
крайните бенефициенти;
з) осигурява система за записване и съхранение в електронен вид на счетоводните
записи на всеки проект, част от програмата, и събирането на данни за изпълнението
необходими за финансовото управление, отчитането, мониторинга, проверките и одита;
и) открива и поддържа отделна банкова сметка, определена за средствата за
възстановяване на извършените разходи на бенефициентите, съгласно приложимите
разпоредби на националното законодателство на страната бенефициент;

к) съставя доклади до Офиса на финансовия механизъм и Националното
координационно звено за изпълнението на програмата;
л) администрира сигналите за нередности и измами със средства от Норвежкия
финансов механизъм и докладва установените случаи;
м) ползва информационните системи за управление на програмата;
н) организира и провежда процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, финансирани напълно или частично със средства от Норвежкия финансов механизъм, и
сключва договори за безвъзмездна финансова помощ;
о) организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки,
финансирани напълно или частично с разходи за управление на Норвежки финансов
механизъм, и сключва договори;
п) получава и извършва плащания в изпълнение на дейностите по програмата.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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