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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за правилата за
разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в
процедурата за избор с публична покана, от бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и
инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-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 правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването
на договорите в процедурата за избор с публична покана, от бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни
фондове.
Проектът на Постановление е изготвен в изпълнение на изискванията на
чл. 54 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, обн. ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г. /ЗУСЕСИФ/ с оглед
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регулиране на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на
договорите в процедурата за избор с публична покана, в съответствие със ЗУСЕСИФ.
Нормативният акт предвижда разпоредби, които уреждат обществените
отношения, свързани с разглеждането и оценяването на оферти, и сключването на
договорите при провеждане на процедура за избор на изпълнител, с публична покана,
съгласно ЗУСЕСИФ, от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от
Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/, които не са възложители
по смисъла на Закона за обществените поръчки.
С проекта на акт нормативно се определят детайлните правила за публикуване
на публичните покани в Единния информационен портал, като за целта се използва
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България
2020 /ИСУН/. Предвижда се офертата за участие в процедурата да се подава също чрез
ИСУН. Тези мерки ще осигурят значителна оптимизация на процеса на провеждане на
процедурата за избор на изпълнител и ще доведат до намаляване на административната
тежест както по отношение на бенефициентите, така и за кандидатите за изпълнители.
Подробно се регламентират правилата относно извършване на избора на
изпълнител въз основа на икономически най-изгодната оферта по следните критерии за
възлагане:
1. най-ниска цена;
2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително
разходите за целия жизнен цикъл;
3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената
или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени,
екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на поръчката.
Този подход е съобразен изцяло с приетия нов Закон за обществените поръчки.
Предмет на регулиране в проекта на постановление са и :
-

съдържанието на офертите за участие в процедурата за избор на изпълнител с
публична покана и изискванията, свързани с подаването им;
процеса по разглеждане и оценка на офертите в процедурата;
основанията за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител;
редът за сключване на договор за изпълнение, включително и основанията за
неговото изменение;
предвидена е и възможност за изискване на гаранции, обезпечаващи доброто
изпълнение на договора за изпълнение.

С оглед предотвратяване на възможна колизия между проекта на акт и
действащата нормативна уредба, в преходните и заключителни разпоредби на проекта
на ПМС, е предвидено изменение на досега действащото постановление № 118 на
Министерския съвет от 2014 г., което регулира тези обществени отношения.
Изменението предвижда ограничаване на приложното поле на този нормативен акт до
бенефициенти на средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и
интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".
С предложения проект на акт се очаква да се създадат условия за намаляване на
нивото на допусканите грешки при провеждане на процедурите за избор на външни
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изпълнители на дейности по проектите. Посредством въведеното изискване за
публикуване на публичните покани и кандидатстването в процедурите, чрез ИСУН, ще
бъде постигнато и значително намаляване на административната тежест на всички нива
в системата. В тази връзка считам, че проектът на акт ще доведе до подобряване на
ефективността на процеса на изпълнение на проектите, съфинасирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове.
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 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на 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 приложения проект на Постановление на
Министерския съвет за правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването
на договорите в процедурата за избор с публична покана, от бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни
фондове.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Одобрена финансова обосновка в съответствие с
изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б „б“ от
УПМСНА;
3. Справка за отразените становища по чл. 32 от
УПМСНА;
4. Съгласувателни писма;
5. Справка отразяване на коментарите от Портала
за обществени консултации;
6. Проект на Съобщение за средствата за масово
осведомяване

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА:
(Томислав

Дончев)
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