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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 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 (обн. ДВ, бр. 44 от 2014 г., изм. бр. 76 и 101 от 2014 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане 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 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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Предложените с настоящия проект на постановление изменения са насочени към
повишаване на ефективността, ефикасността и постигане на икономичност при разходването на
средствата от ЕС при избора на изпълнител от страна на бенефициентите по проекти
съ-финансирани от посочените фондове. Измененията са съобразени с проекта на нов Закон за
обществените поръчки.
Постановлението предвижда оптимизиране на праговете за провеждане на процедура,
като са въведени следните стойности за провеждане на избор с публична покана:
- при предвидена стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на
бенефициента, без данък върху добавената стойност равна или по-висока от 50 000 лв.;
- при предвидена стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от
страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност равна или по-висока от 30 000
лв.
В случаите, когато предвидената стойност на поръчката е под тези стойности се
предвижда директно възлагане на поръчките без провеждане на процедура за определяне на
изпълнител.
Прецизирани са редица текстове, както и използваната терминология с оглед
осигуряване на по-голяма яснота на разпоредбите и намаляване на предпоставките за допускане
на грешки при прилагане на постановлението.
С проекта на акт са въведени и мерки за намаляване на административната тежестспрямо прилаганият до момента ред за избор на изпълнител, а именно оптимизирани са
изискуемите документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на
кандидатите за изпълнители. Намален е и броят на изискуемите документи за доказване на
наличието на необходимите технически и професионални способности на кандидатите.
Проекта на постановление предвижда и намаляване на броя на изискуемите гаранции
изисквани в хода на прилагане на процедурата за избор на изпълнител, като отпада изискването
за внасяне на гаранция за участие в процедурата. Конкретизирани са и текстове по отношение
на съдържанието на офертите.
Основна цел на проекта на акт е прецизиране и оптимизиране на разпоредбите на
постановлението, като е отчетен натрупаният практически опит до момента, намаляване на
административната тежест върху бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ и
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намаляване на нивото на грешки при неговото прилагане. Считам, че тези мерки ще окажат
положителен ефект върху ефективното изпълнение на проектите съ-финансирани със средства
от ЕС.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи норми на правото на
Европейския съюз в българското законодателство, поради което не е приложена справка за
съответствие с европейското законодателство.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме приложения 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 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.
Приложения: 1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване;
3. Финансова обосновка.
4. Справка за отразените становища от междуведомственото съгласуване на
проекта на Постановление.
5. Справка за отразяване на коментарите от Портала за обществени
консултации получени от лица и граждански организации - по проекта на
Постановление.
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