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ПРОЕКТ!
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от СИМЕОН ДЯНКОВ – ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за отменяне на
Постановление № 89 на Министерския съвет от 2009 г. за заемообразно
осигуряване на средства за плащания по договори по Програма ФАР,
управлявани от изпълнителните агенции по Програма ФАР към
Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие
и благоустройството
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 отменяне на Постановление № 89 на Министерския съвет от 2009 г. за заемообразно
осигуряване на средства за плащания по договори по Програма ФАР, управлявани от
изпълнителните агенции по Програма ФАР към Министерството на финансите и
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
С Постановление № 89 на Министерския съвет от 2009 г. бяха предоставени
заемообразно целеви средства в размер до 207 млн. лв. от извънбюджетната сметка на
Националния фонд към министъра на финансите за извършване на плащания по програма
ФАР, както следва: до 112 млн. лв. за осигуряване на плащания по договори, сключени от
Изпълнителната агенция по програма ФАР към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и до 95 млн. лв. за дължимите плащания по договори, сключени от
Изпълнителната агенция по програма ФАР към Министерството на финансите.
Съгласно чл. 3 от постановлението управлението и плащанията по договорите са
извършени съгласно правилата на програма ФАР. Към настоящия момент по всички
финансови споразумения по програма ФАР е изтекъл срокът за изпълнение и срокът за
извършване на плащанията (с изключение на един проект, за който е осигурен необходимия
финансов ресурс). Също така за 2011 г. Изпълнителните агенции по програма ФАР не са
София - 1040
ул. ”Г.С.Раковски” № 102

тел. централа: 9859 1
факс: 980 68 63

minfin@minfin.bg
www.minfin.bg

планирали по извънбюджетната сметка на Националния фонд извършването на плащания по
програма ФАР по реда на постановлението.
В съответствие с условията на чл. 4 от постановлението Националният ръководител
предприема необходимите действия за възстановяване от Европейската комисия на
извършените плащания. С приключването на програма ФАР отпадна възможността за
представяне на искания за средства към Европейската комисия.
С приемането на нормативния акт се цели изрично да се регламентира
приключването на посочения по-горе ред за заемообразно предоставяне на средства за
плащане по договори, в резултат на което ще се пристъпи към оценка на размера на
възстановените плащания от Европейската комисия, извършени по чл. 1, ал. 2 и 3 от
постановлението за средствата, финансирани по Програма ФАР.
С оглед на гореизложеното, предлагам Министерският съвет да отмени
Постановление № 89 на Министерския съвет от 2009 г. за заемообразно осигуряване на
средства за плащания по договори по Програма ФАР, управлявани от изпълнителните агенции
по Програма ФАР към Министерството на финансите и Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Проектът на актът не въвежда норми на европейското право, поради което не се
изготвя справка за съответствието му с него.
Приемането на акта няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32-34 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със справка
за приетите и не приетите бележки и съображенията за това, са приложени към настоящия
доклад.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с 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 отменяне
на Постановление № 89 на Министерския съвет от 21.04.2009 г. за заемообразно осигуряване
на средства за плащания по договори по Програма ФАР, управлявани от изпълнителните
агенции по Програма ФАР към Министерството на финансите и Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Приложения:
1.
2.
3.
4.

Проект на Постановление на Министерския съвет;
Съгласувателни писма;
Справка за отразяване на становищата;
Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
СИМЕОН ДЯНКОВ
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