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Относно: Проект на Решение на Министерски съвет за
одобряване на Програма за подкрепа на организации на български
общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово,
Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна
Македония с българско самосъзнание, на проектна основа
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за
разглеждане и приемане проект на Решение на Министерски съвет за
одобряване на Програма за подкрепа на организации на български
общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово,
Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна
Македония с българско самосъзнание, на проектна основа.
Правителството на Република България, и в частност
Министерството на външните работи, работят последователно и
целенасочено за гарантиране и реализиране правата и интересите на
българските общности в чужбина, при спазване на местното
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законодателство и нормите на международното право. Цел на следваната
политика е запазване и развиване на българския дух, културна
самобитност и национално самосъзнание на тези общности.
Наред с пълноценното използване на международните механизми и
организации и осигуряването на подкрепа на съответните правителства за
нуждите на българските общности в чужбина, основен инструмент за
реализирането на тази политика е оказването на подкрепа и
разширяването на сътрудничеството с активни организации на
традиционните български общности, регистрирани съгласно съответното
местно законодателство.
Приоритетно осигуряването на финансова подкрепа е необходимо
за подпомагане на българските общности в европейските страни извън ЕС,
като Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна,
Република Молдова, както и на проекти на граждани на Република Северна
Македония. На територията на тези държави са регистрирани около 150
организации с различен обхват на дейности и влияние сред съответните
български общности. Обединява ги необходимостта от финансиране на
административните им разходи и подпомагане провеждането на културни
и други публични събития.
Водено от това разбиране, българското правителство прие
Постановление на Министерски съвет № 26 от 20 февруари 2020 г., за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г. в размер на 500 000 лева за финансиране на
проекти и подкрепа на българските общности в Република Албания,
Република Сърбия, Република Косово, Република Северна Македония,
Украйна и Република Молдова.
Средствата ще се предоставят на проектна основа в рамките на
предложената Програма на организациите на българските общности чрез
българските дипломатически мисии, които да осъществяват процес на
събиране, разглеждане и оценяване на проекти и след одобрение от ЦУ на
МВнР да контролират тяхното изпълнение и отчитане.
Проектът на акт няма да доведе до въздействие върху държавния
бюджет, поради което се прилага одобрена финансовата обосновка от
министъра на финансите в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
С оглед спазване на административно производствените правила за
приемане на проекта на решение са проведени обществени консултации
посредством публикуването на проекта на акт, доклада и проекта на
програма, на Портала за обществени консултации и на официалната
интернет-страница на Министерството на външните работи за срок от 14
календарни дни.
Съкратеният срок за обществено обсъждане е необходим с оглед на
срочното стартиране на изпълнението на ПМС № 26 от 20 февруари 2020
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Проектът на акт не е свързан с изпълнение на актове на
Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с
европейското право.
София, март 2020 г.
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