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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г.
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 (ПМС) за приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“
за периода от 2014 г. до 2020 г.
Проектът на ПМС е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 17 на
Регламент № 514/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за периода от 2014 до
2020 г., съгласно която ангажимент на всяка държава членка е да определи
допустимостта на разходите, съгласно националното право и при спазване на общите
принципи на цитирания Регламент.
Един от основните въпроси за Република България, свързан с управлението
на европейски фондове, е правилното изразходване и отчитане на средствата с цел
избягване на евентуални последващи финансови корекции, което оправдава
въвеждането на едни по-строги правила за допустимост. Проектът на ПМС цели
приемане на национални правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“, което ще спомогне за
постигане и успешно реализиране на целите и дейностите по приоритети, заложени за
изпълнение в съответните по двата фонда многогодишни програми на Република
България за периода 2014 г. - 2020 г. Предвид обстоятелството, че цитираните фондове
се създават на мястото на досегашната обща програма „Солидарност и управление на
миграционните потоци“ и рамкова програма „Сигурност и гарантиране на свободите“,
проектът на постановление е разработен на базата на комбиниране на текстове от
съществуващи постановления за допустимост на разходите по Европейски фонд за
връщане и Фонда за външните граници, чиито правила са ясни, конкретни и установили
добра практика при прилагането им от бенефициерите. Приемането на ПМС за
детайлни правила за допустимост на разходите по двата фонда ще допринесе за
избягване на непризнаването на извършени разходи и налагането на финансови
корекции от Европейската комисия. Посредством горепосочените правила ще се
улеснят взаимоотношенията между участниците във връзка с удостоверяването на

разходите. Това е предпоставка за ефективно усвояване на финансовите средства по
Фондовете за периода 2014 г.- 2020 г.
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 успешното реализиране и
постигане на целите и дейностите по приоритети, заложени за изпълнение във Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 г. 2020 г. Посредством правилата ще се улеснят взаимоотношенията между участниците в
изпълнението на проектите в контекста на удостоверяването на разходите. Това е
предпоставка за ефективно усвояване на финансовите средства по фондовете и
избягване на непризнаването на извършени разходи и налагането на финансови
корекции от Европейската комисия.
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 за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от
2014 г. до 2020 г.
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