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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 СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОТ РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЪЛГАРО-

ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ 

НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В РАМКИТЕ 

НА РАЗШИРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

 

Член единствен. Ратифицира Споразумението между 

правителството на Република България и правителството на Конфедерация 

Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение 

между правителството на Република България и Федералния съвет на 

Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската 

програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните 

неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, подписано на  

7 септември  2010 г., сключено чрез размяна на писма на 22 януари 2014 г. 

 

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на ……………..…... 2014 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 
(Михаил Миков) 
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М  О  Т  И  В  И 
 

към проекта на Закон за ратифициране на Споразумението между 

правителството на Република България и правителството на 

Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от 

Рамковото споразумение между правителството на Република 

България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно 

изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество 

за намаляване на икономическите и социалните неравенства в 

рамките на разширения Европейски съюз 

 
Рамковото споразумение между правителството на Република 

България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно 

изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за 

намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на 

разширения Европейски съюз е подписано на 7 септември 2010 г. и е 

ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 

2010 г. (ДВ, бр. 82 от 2010 г.).  

Съгласно разпоредбите на Рамковото споразумение приносът, 

който е предвиден за България, е в размер 76 милиона швейцарски франка. 

Споразумението урежда предмета и прилагането на швейцарския финансов 

принос. Швейцария взема участие в области, в които България е заявила, че 

има най-голяма нужда да наваксва и в които Швейцария е 

конкурентоспособна (например експертни познания). В тези области са 

включени: сигурност и реформи, подкрепа на гражданското общество, 

интеграция на малцинствата, околна среда и инфраструктура, подпомагане на 

частния сектор, изследване и образование, както и институционално 

партньорство. 

След старта на Българо-швейцарската програма по инициатива нa 

швейцарската страна бяха проведени технически разговори по предложения 

за необходими допълнения и изменения в текста на Приложение 4 от 

Рамковото споразумение, които бяха формулирани в официално писмо от 

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и от швейцарския 

Държавен секретариат по икономическите въпроси от 3 юли 2013 г. 

Целта на настоящия проектозакон е ратифициране и влизане в сила 

на споразумението между правителството на Република България и 

правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 

от Рамковото споразумение между правителството на Република България и 

Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на 
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икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения 

Европейски съюз, подписано на 7 септември  2010 г., сключено чрез размяна 

на писма на 22 януари 2014 г. 

С предложеното изменение на Приложение 4, в глава B.6 „Фонд за 

партньорства и експертна помощ” се предлага Фонд „Експертна помощ“ да се 

слее с Фонд „Партньорства“. Основните мотиви за това изменение са 

наличието на интерес само към Фонд „Партньорства“, както и по-малкият 

размер на финансовата помощ по Фонд “Експертна помощ“. С това сливане 

не се възпрепятства постигането на целта на Фонд „Експертна помощ” за 

мобилизиране и използване на експертиза чрез краткосрочни консултантски 

мисии на швейцарски експерти, която ще се осъществява в рамките на 

партньорствата по проектите от Фонд „Партньорство”. За целта ще се 

извърши пренасочване  на финансови средства към този фонд в размер на 

600 000 швейцарски франка.  

Средствата, предвидени за „Краткосрочни консултантски мисии“ от 

бюджета на Тематичен фонд „Партньорство и експертна помощ”, ще бъдат 

прехвърлени в перо „Дейности, идентифицирани чрез покана за набиране на 

предложения(целеви грант)“, като за целта сумата  от 2 200 000 швейцарски 

франка ще бъде увеличена на  2 800 000 швейцарски франка. 

Сключването на Споразумението за изменение на Приложение 4 от 

Рамковото споразумение от 2010 г. се извърши съгласно Решение № 5 на 

Министерския съвет от 2014 г. чрез размяна на писма: писмо от 

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) и швейцарския 

Държавен секретариат по икономически въпроси (SECO) от 3 юли 2013 г., в 

което бе отправено предложението за изменение на Приложение 4 от 

Рамковото споразумение от 2010 г., и писмо - отговор с № 02.02-29 от  

22 януари 2014 г. на заместник министър-председателя и министър на 

правосъдието, с което се потвърждава получаването на писмото на 

швейцарската страна и се изразява съгласието на българската страна с 

предложеното изменение. Международният договор се счита за сключен от 

датата на писмото-отговор – 22 януари 2014 г., в съответствие с предложеното 

в писмото от швейцарска страна1. 
 

1 Това писмо и респективно Вашето писмо-отговор ще бъдат считани за Споразумение 
за изменение на горепосоченото Приложение 4 от двустранното Рамково 
споразумение.  
Страните ще приложат настоящото Споразумение за изменение на двустранното 
Рамково споразумение, условно започващи от деня на получаване на съответното 
писмо-отговор. (писмо от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) 
и швейцарския Държавен секретариат по икономически въпроси (SECO) от 3 юли 
2013 г.) 



 

мб-ЦД        София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа  940-29-99, факс 981-81-70       402-02-5.RTF 

 

4

Съгласно договореното изменение Приложение 4 на 

гореспоменатото двустранно споразумение се изменя, както следва:  

„ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЕМАТИЧНИ ФОНДОВЕ И 
СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ. 
 

Цялата глава B.6 ще бъде заменена с: 
 

ЦИТИРАМ: 
 

„ B.6. Фонд за партньорства  
      
За този фонд важат общите условия от раздел A.1 от това приложение,освен ако в 
раздел В.6 не е предвидено друго. 
 

1. Дефиниция и цел  
Създава се Фонд за партньорства, който има за цел:  
- Стимулиране на нови и/или укрепване на съществуващи институционални 
партньорства между партньори от България и Швейцария с оглед на принос за 
разрешаване на конкретни проблеми на развитието, укрепване на капацитета и 
структурите на българските институционални партньори; възможност за 
мобилизиране на добавена стойност от Швейцария; принос за укрепването на 
партньорствата.  
 

Институционални партньорства. Приоритет ще имат институционални 
партньорства между български и швейцарски неправителствени организации, 
териториални структури и социални партньори, които се занимават с проблемите 
на развитието. 
 

2. Швейцарски Междинен орган 
Швейцарската агенция за сътрудничество (SDC) обявява покана за набиране на 
предложения за управление на фонда. Швейцарският междинен орган трябва да 
притежава: квалификация да оказва подкрепа на НПО за развитието на българо-
швейцарските партньорства; ноу-хау за мобилизиране на краткосрочни консултации 
от швейцарски експерти и капацитет за доверено управление на фондове. 
    
3. Състав на портфолиото от дейности и индикативни финансови параметри 
 
Перо  Индикативни финансови параметри на 

швейцарската помощ в швейцарски 
франкове  

Дейности, предвидени в това рамково 
споразумение  

600 000  

Дейности, идентифицирани чрез покана за 
набиране на предложения (целеви грант)  

2 800 000  

Управление на тематичния фонд, финансиране 
на подготовката на проекти и резерв  

600 000  

Общо:  4 000 000  
 

Финансовите параметри са индикативни. НКЗ и SDC могат да вземат съвместно 
решение за пренасочване на средства по пера.  
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Дейности, предвидени в това Рамково споразумение. 
Изискваната информация за съдържанието на проектите, партньорите по 
проектите и бенефициентите, продължителността и финансирането е 
индикативна. Подробното проектно планиране може да доведе до адаптиране на 
проектни елементи или до прекратяване на цели дейности.  
 
Стимулиране на социалния диалог и подобряване условията на труд за 
работещите: Институционалното партньорство има за цел да подобри условията 
на труд за работещите чрез 1) стимулиране на социално-отговорно поведение на 
бизнес организациите във връзка със Стратегията за корпоративна социална 
отговорност 2009 - 2013 г.; 2) разработване на информационна система за 
колективни трудови договори и съответните данни за заплати и изпълнение на 
колективните трудови договори; 3) създаване на паритарни фондове със специален 
фокус върху професионално обучение, здравословни и безопасни условия на труд, 
прилагане на колективните трудови договори. Партньорите по проекта включват: 
от българска страна: Министерството на труда и социалната политика, 
Националният институт за помирение и арбитраж, регионални и национални 
профсъюзни организации, организации на работодатели и др.; от швейцарска 
страна: Швейцарска трудова помощ (SLA) и др. Продължителност от 3 до  
4 години. Финансиране - швейцарска финансова помощ - 600 000 швейцарски 
франка; съфинансиране се осигурява от партньорите по проекта: за НПО - 10 %, за 
всички останали партньори - 15 %.  
 
Дейности, идентифицирани чрез покана за набиране на предложения: 
 
 Целеви грант за финансиране на съвместни дейности на институционални 
партньорства. Целевият грант има за цел да стимулира и разшири 
институционалните партньорства между партньори от България и Швейцария. 
Финансирането за изпълнение на дейности варира от 10 000 швейцарски франка до 
100 000 швейцарски франка. Изключения се правят за ограничен брой дейности над 
250 000 швейцарски франка. Дейностите се идентифицират чрез постоянно 
отворени покани за набиране на предложения. Създава се Комисия за избора на 
проекти, която може да включва представители на сдружения на български общини, 
гражданското общество, НКЗ и SDC. Партньори от българска страна са: 
неправителствени организации, регистрирани в България, мрежи, асоциации, 
федерации, аналитични центрове, образователни институции, териториални 
структури, като региони, градове и общини; социални партньори, т.е. национално 
признати и представителни профсъюзи и работодателски организации. Партньори 
от швейцарска страна са: Институционален партньор, който сътрудничи с 
българските си партньори. Продължителност - 4 години. Финансиране - 
швейцарска финансова помощ - 2,8 млн. швейцарски франка; съфинансиране се 
осигурява от институционалните партньори: за НПО - 10%, за всички останали 
партньори - 15 %. 

 
4. Комитет за стратегическо управление 
Създава се Комитет за стратегическо управление, който е съставен от 
представители на сдружения на български общини, представители на гражданското 
общество, НКЗ, SDC и Междинния орган. Комитетът провежда заседания два пъти 
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годишно. Водещата роля в Комитета ще играе швейцарският Междинен орган, 
който също така поема поста секретар на Комитета за стратегическо 
управление.” 

 
 

Всички останали разпоредби към Приложение 4 на двустранното 

Рамково споразумение остават непроменени. 

Договореното изменение на споразумението се налага в 

изпълнение на задълженията на нашата страна по чл. 11, параграф 4 от 

Рамковото споразумение, както и чл. 27 от Закона за международните 

договори на Република България, като неговата ратификация се налага на 

основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България. 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 85, ал. 3 от 

Конституцията на Република България Споразумението между правителството 

на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за 

изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между 

правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация 

Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства 

в рамките на разширения Европейски съюз, подписано на 7 септември   

2010 г., сключено чрез размяна на писма на 22 януари 2014 г., подлежи на 

ратифициране от Народното събрание. 

 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
       (Зинаида Златанова) 


