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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Постановление № 167 на Министерския съвет от 08 юли 2016 г. за определяне на реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и
фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 - 2020 г. (обн. ДВ. бр. 54 от 2016 г., доп. ДВ, бр. 65
от 2016 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2017 г., доп. ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ 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
Министерския съвет за допълнение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 08 юли
2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) за периода
2014 - 2020 г. (обн. ДВ. бр. 54 от 2016 г., доп. ДВ, бр. 65 от 2016 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2017 г.,
доп. ДВ, бр. 60 от 2017 г.).
След извършен системен одит по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд
„Вътрешна сигурност“, които дирекция „Международни проекти“ - МВР управлява, от страна
на Европейската комисия (ЕК) беше изготвен окончателен одитен доклад. В резултат, бяха
формулирани препоръки по отношение на процедурите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по двата фонда.
Съгласно чл. 18 и следващите от Постановление на МС № 167 от 08 юли 2016 г. за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 - 2020 г. при
провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидатите,
чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне от оценителната комисия на етап

„Оценка на административно съответствие и допустимост“, могат да подадат писмени
възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на отговорния орган.
Ръководителят на отговорния орган определя със заповед лица, които да извършват проверка за
основателността на възраженията. В проверката не могат да участват лица, които са участвали в
първоначалната оценка на проектните предложения. Ръководителят на отговорния орган се
произнася по основателността на всяко възражение.
Европейската комисия счита, че този подход би могъл да се възприеме като
конфликт на интереси, тъй като възражението е адресирано до ръководителя на отговорния
орган, независимо че същото се разглежда от лица, различни от оценителната комисия и че
ръководителят на отговорния орган не е пряко ангажиран с оценителния процес. Европейската
комисия възприема процедурата по обжалване за ограничаваща и непрозрачна.
В тази връзка ЕК препоръчва на отговорния орган да инициира промени по
отношение на процедурата по обжалване на етап „Оценка на административно, съответствие и
допустимост“, като се въведе механизъм възражението/жалбата да бъде адресирана и до друг
орган, извън отговорния, като например ръководството на Министерството на вътрешните
работи.
С цел изпълнение на препоръките на ЕК, МВР предлага допълнение на ПМС № 167
от 08 юли 2016 г., като се даде възможност на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ,
по отношение на които производството е прекратено, да подават писмени възражения срещу
произнасянето на ръководителя на отговорния орган пред висшестоящ административен орган министъра на вътрешните работи или оправомощено от него лице. Министърът на вътрешните
работи или оправомощеното от него лице да определя със заповед лица, извън структурата на
отговорния орган, които да извършват проверка за основателността на получените възражения.
Очаквани резултати от предлаганото допълнение на ПМС № 167 от 08 юли 2016 г.
са, както изпълнението на препоръка на ЕК, формулирана в окончателния одитен доклад, така и
осигуряването на публичност и прозрачност при провеждане на процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ФУМИ и ФВС.
Проектът на ПМС няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния
бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което към проекта на ПМС не е изготвена и приложена таблица за съответствие с
европейското законодателство.
Проектът на ПМС не създава регулаторен режим, поради което не е изготвено и
приложено мотивирано становище относно необходимостта от въвеждането на такъв режим,
съгласно чл. 35, ал. 1, т. 7 от УПМСНА.
Документите за приемане на проекта на ПМС са съгласувани по реда на чл. 32 от
УПМСНА, като получените становища са отразени съгласно приложената справка.
В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът
на ПМС, проектът на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет,
формулярът за частична предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция
„Модернизация на администрацията“ бяха публикувани на интернет страницата на
Министерство на вътрешните работи и на Портала за обществени консултации. Получените в
едномесечния срок за обществени консултации бележки, предложения и констатации са
отразени съгласно приложената справка, която е публикувана на посочените страници.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на
Министерския съвет за допълнение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 08 юли
2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 - 2020 г.
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