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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 

З  А  К  О  Н 
 

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между 

правителството на Република България и Световната банка за 

партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с 

изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и 

на Меморандума за разбирателство между правителството на 

Република България и Европейската инвестиционна банка за 

оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от 

Структурните инструменти на Европейския съюз 
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оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните 

инструменти на Европейския съюз. 

Чл. 2. Ратифицира Меморандума за разбирателство между 

правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка 

за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от 

Структурните инструменти на Европейския съюз.  
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М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Закон за ратифициране на Меморандума за 

разбирателство между правителството на Република България и 

Световната банка за партньорство и оказване на техническа 

подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти 

на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между 

правителството на Република България и Европейската 

инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на 

проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския 

съюз 

 

 

 

Република България е обект на подкрепа от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд за провеждане на структурни реформи и изграждане на 

инфраструктура, необходими за изпълнение на задълженията на членството в 

Европейския съюз (ЕС) и модернизацията на страната. Независимо от 

усилията, които България полага, и реализирания напредък, все още 

изпитваме съществена потребност за ускоряване усвояването на средствата 

от ЕС, особено необходими за българската икономика по време на криза, 

което е реална предпоставка за ускоряване процеса на излизане от нея.  

От страна на Европейската комисия нееднократно е подчертавано, 

че за тази цел България трябва да използва финансовия ресурс за техническа 

помощ, наличен в оперативните програми. Във връзка с това Световната 

банка и Европейската инвестиционна банка въз основа на утвърдения вече 

опит и съществена експертиза ще подпомогнат страната ни в областта на 

стратегическото планиране, проектирането и управлението на проекти с 

оглед успешното усвояване на средствата на Кохезионната политика в 

България. С подкрепата на банките ще бъдат определени ключовите области, 

свързани с реформите в пътния, железопътния и водния сектор, което ще 

допринесе за подобряване качеството на подготовка и изпълнение на 

инфраструктурните проекти в страната. Предвижда се помощта от 

международните финансови институции да се предоставя под формата на 

консултантски услуги, които ще се финансират по линия на финансовия 

ресурс, наличен в съответните оперативни програми.   

Привличането на Световната банка и Европейската инвестиционна 

банка в предоставянето на консултантски услуги във връзка с изготвянето на 

секторни стратегии и осъществяването на административни реформи е от 

ключово значение за Република България заради съществения опит на 

институциите в тази посока и достъпа им до висококвалифицирани експерти.  
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Секторите, които бяха идентифицирани от правителството на 

България като най-неотложни и изискващи техническата компетентност и 

подкрепа на Световната банка за повишаване степента на усвояване на 

Структурните инструменти са: пътен сектор, околна среда (включително 

води), железопътен сектор, иновации, регулаторна бизнес среда и ромско 

включване.  

Предвижда се Европейската инвестиционна банката да предоставя 

услуги в области като: секторни стратегии и секторни инвестиционни 

програми, изпълнение на проекти и институционален капацитет.  

Проектите на меморандуми са одобрени от Министерския съвет с 

решения от 17 февруари 2012 г., с които министърът по управление на 

средствата от Европейския съюз е упълномощен да проведе преговори и да 

подпише меморандумите със Световната банка и с Европейската 

инвестиционна банка при условие за последваща ратификация от Народното 

събрание.  

Меморандумите са подписани за Република България от министъра 

по управление на средствата от Европейския съюз, за Световната банка - от 

вицепрезидента за регионите Европа и Централна Азия, а за Европейската 

инвестиционна банка - от вицепрезидента на банката, на 22 януари 2012 г. в 

София. 

С оглед на изложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от 

Конституцията на Република България Министерският съвет предлага на 

Народното събрание да ратифицира със закон Меморандума за 

разбирателство между правителството на Република България и Световната 

банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с 

изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и 

Меморандума за разбирателство между правителството на Република 

България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при 

изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на 

Европейския съюз. 
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