МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Предвидените за Република България през новия програмен период 2014-2020 г.
средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са приблизително 10
млрд. евро. Те се инвестират посредством програми, разработени от Министерския съвет и
одобрени от Европейската комисия. Основната задача при определянето и разработването на
програмите бе да се създадат подходящи условия и механизми за повишаване на усвояемостта
на средствата от ЕСИФ с цел:
-

намаляване на социално-икономическите различия на регионите;

-

намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта, включително гарантиране
на социалното включване;

-

постигане на важни реформи в областта на образованието, здравеопазването,
науката и иновациите;

-

постигане на положителна динамика на потреблението;

-

нарастване на конкурентоспособността на българската икономика.

В по-дългосрочен план ефектът от усвояването на средствата от ЕСИФ ще доведе до
подобряването на макроикономическия потенциал на страната и до стимулиране на
производствата, както и до положително влияние върху състоянието на публичните финанси.
Значимостта на поставените цели обосновава и необходимостта от промяна в
политиката по отношение на нормативната регулация в областта на управление на средствата
от ЕСИФ чрез трайно уреждане в Закон за управление на средствата от Европейските
инвестиционни и структурни фондове (ЗУСЕСИФ). Този закон е насочен към постигането на
устойчивост на регулаторната среда и максимално кодифициране и унифициране на
правилата, по които се управляват и разходват средствата от ЕСИФ, както и към въвеждането
на мерки за намаляване на административната тежест за бенефициентите и на ясен и
ефективен съдебен контрол за защита на конституционно гарантираните права на гражданите
и организациите - бенефициенти по програмите.
В обхвата на ЗУСЕСИФ са включени Европейският фонд за регионално развитие,
Европейският социален фонд, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие
на селските райони и Европейският фонд за морско дело и рибарство, като за предоставените
по тях средства се регламентират общи процедури по усвояването им през програмен период
2014 – 2020 г. Но основното предизвикателство във връзка с изготвянето на законопроекта е
свързано със създаването на една предсказуема и ефективна нормативна рамка за
управлението на европейските средства, която да е приложима и за следващите програмни
периоди.
Законопроектът съобразява действащото законодателство относно разходването на
публични средства, приложимо и по отношение изпълнението на програмите и проектите,
съфинансирани от Европейския съюз (ЕС) - Закона за публичните финанси, Закона за
обществените поръчки, Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор и др. Той е разработен и предвид на установената
през предходния програмен период на ниво нормативни актове на Министерския съвет уредба
в областта на управление на средствата от ЕСИФ, преодолявайки нейната разпокъсаност и
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несъгласуваност, както и неспособност да даде адекватна правна регулация поради нейния
подзаконов характер.
Законопроектът урежда обществените отношения, свързани с различните дейности по
координация, изпълнение, мониторинг и контрол на средствата, предоставени от Европейския
съюз на Република България в режим на споделено управление съгласно чл. 59 от Регламент
966/2012 на Европейския парламент и Съвета относно финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) №1605/2002 на Съвета.
Предлаганият законопроект цели да гарантира по-прозрачна, по-разбираема и по-ефективна
система на публичните средства от Европейския съюз като част от финансовата система на
страната; постигане на по-добър административен капацитет и засилена координация на ниво
управление и на всички нива на контрол; чрез кодификация на нормативната уредба унифицирани и опростени процедури на основа на ясно разписани срокове, формуляри и други
правила с ефект намаляване на административната тежест; ефективна съдебна защита за
бенефициентите.
Очакваните положителни резултати от приемането на закона са в:

-

-

-

създаване на предсказуема среда за изпълнението на програмите, финансирани със
средства от ЕСИФ, с ясно регламентирани права и отговорности на участниците в
процеса;
премахване на съществуващата фрагментарност на нормативната уредба чрез
отстраняване на недостатъците в действащата подзаконова нормативна уредба;
кодифициране и унифициране на процедурите за изпълнение;
утвърждаване на публично-правния режим в отношенията между управляващите
органи и бенефициентите на финансова подкрепа, съответен на техния предмет –
средствата от ЕСИФ са публични средства;
въвеждане на ускорени процедури по обжалване, невъзпрепятстващи процеса на
усвояване на средствата от ЕСИФ.

Законопроектът има характер на процесуален закон, разписващ основно
административни производства. Той е структуриран в пет глави, Административнонаказателни разпоредби, Допълнителни разпоредби и Преходни и заключителни разпоредби.
В първата глава са изведени общите положения, включително принципите, на които се
основава управлението на средствата от ЕСИФ и предоставената с тях финансова подкрепа
във формата на безвъзмездна финансова помощ, а предмет на уредба в глави втора – пета са
съответно: националната институционална рамка за управлението на средствата от ЕСИФ,
редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални
правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ,
правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на
плащанията и на финансовите корекции. Във фокуса на глава втора е предоставянето на
безвъзмездна финансова помощ, а с Допълнителните разпоредби се осигурява прилагането и
на допълнително предвидените за новия програмен период форми на финансова подкрепа със
средства от ЕСИФ – възстановима помощ, награди и финансови инструменти, по отношение
на които към момента няма реално сложили се обществени отношения. Спецификата на ниво
европейско законодателство по отношение на програмите за европейско териториално
сътрудничество и на Програмата за развитие на селските райони налагат редица отклонения от
общата законова уредба на средствата от ЕСИФ, отчетени също чрез Допълнителните
разпоредби. Уреждайки основни обществени отношения, законопроектът предвижда
издаването на подзаконови нормативни актове от Министерския съвет и министъра на
финансите, като стремежът, включително чрез Преходните и заключителните разпоредби, е в
оптималното запазване на вече създадената подзаконова уредба, за да не се препятства
излишно усвояването на средствата от ЕСИФ както до приключването на предходния
програмен период 2007 – 2013 г., така и през стартиралия нов програмен период 2014 – 2020 г.
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Със законопроекта е запазена съществуващата национална институционална рамка, но
чрез настройване към засилване на нейния капацитет за координация, управление и контрол на
средствата от ЕСИФ. Координацията на мерките за изпълнение на правителствената политика в
областта на управление на средствата от ЕС за икономическо, социално и териториално развитие
на страната се осъществява от постоянно действащите консултативни органи на правителството
като Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и Съвета за
координация в борбата с правонарушенията при управление на средствата от ЕСИФ (Съвет
АФКОС). На ниво специализирани органи на изпълнителната власт се предвижда заместник
министър-председател или министър, който да отговаря за цялостната организация, координация и
контрол на системата за управлението на средствата от Европейския съюз, включително за
акредитацията на управляващите и сертифициращите органи. Централното координационно звено
е администрацията, която ще подпомага заместник-министър председателя/министъра, а също и
структурата, която ще поддържа връзката и ще предоставя информация на Европейската комисия.
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН),
поддържана от Централното координационно звено, ще осигурява електронния обмен на
информация и документи между него, органите за управление и контрол на средствата от
ЕСИФ и кандидатите и бенефициенти на финансова подкрепа, а също се очаква посредством
ИСУН да се
провеждат предвидените в закона административни производства.
Административните структури и звена, които изпълняват функциите на органи, отговорни за
управлението и контрола на средствата от ЕС, се определят с решение на Министерския съвет по
предложение на заместник-министър председателя/министъра. В законопроекта е развит и
принципът на партньорство с централните и териториални органи на изпълнителната власт,
общините, национално представителните организации на работодателите и на работниците и
служителите, с организациите на гражданското общество и с представители на академичната
общност чрез уредбата на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на
Комитетите за наблюдение на програмите.
Със законопроекта са регламентирани отделните елементи от изпълнението на
програмите, по които се предоставят средствата от ЕСИФ: редът, по който се отпуска
безвъзмездна финансова помощ, „дизайнът” на процедурите, включително разработването и
приемането на насоките и формулярите за кандидатстване, правилата за провеждане на
оценителния процес при подбора на проектни предложения, както и при директното
предоставяне на помощта на конкретен бенефициент, правната форма на предоставянето –
като правило административен договор за безвъзмездна финансова помощ, както и
възможностите за неговото изменение. Предвиждат се специфични правила във връзка с
изпълнението на подхода Водено от общността местно развитие, допустим за финансиране от
ЕСИФ през настоящия програмен период, а също правила във връзка с предоставянето на
безвъзмездна финансова помощ по интегрирани проектни предложения и за съвместни
планове за действие.
В отделна глава на законопроекта са уредени специални правила за определяне на
изпълнители при принципното прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), когато
бенефициентът е възложител по смисъла на ЗОП, или процедура с публична покана със
задължителните за нея реквизити, когато той не се явява възложител по ЗОП.
Предмет на уредбата в глава пета на законопроекта са финансовото управление и
контрол – общи условия и допустимост на разходите, плащания, верифициране и
сертифициране на разходите, както и администрирането на нередности и извършването на
финансови корекции за получаваната финансова подкрепа със средства от ЕСИФ,
включително основните права и задължения на участниците в тези процеси. Правилата за
финансово управление и контрол по съответните програми се определят основно в
европейските регламенти, както и с други национални закони във връзка с процесите по
разплащане, сертификация, отписване и възстановяване на неправомерни разходи и
осчетоводяване. Това са ключови процеси, които осигуряват изплащането на помощта към
бенефициентите и минималните изисквания, които следва да дадат необходимата увереност на
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сертифициращия орган по отношение на сертификацията на разходите към Европейската
комисия. В законопроекта е предвидено, че детайлизацията на национално ниво на тези
процеси по разплащания, възстановяване и отписване на неправомерни разходи и
осчетоводяване по програмите, както и взаимоотношенията между управляващи и
сертифициращи органи ще се осъществяват въз основа на акт, издаден от министъра на
финансите.
Особен акцент в законовата регулация е поставен върху установяването на ясни
административно-правни отношения между управляващите органи и бенефициентите. Тези
отношения е предвидено да възникват въз основа на два различни института на
административното право: Административният договор е основната форма при
предоставянето на безвъзмездната финансова помощ; Финансовите корекции се определят по
основание и размер с индивидуален административен акт. За разлика от индивидуалния
административен акт административният договор не е общо уредена правна фигура в рамките
на кодификацията на административния процес, а само в разновидността на споразумението
по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Същевременно възможностите на
този институт са добре изследвани в българската административно-правната доктрина, той е
въведен в позитивното право на редица европейски страни, където се е наложил и като
съответен при уреждането на отношенията, свързани с предоставянето на финансова подкрепа
със средства от европейските фондове. Правната логика на възникване и развитие на
правоотношенията между управляващия орган и бенефициентите на плоскостта на
административно-правните отношения е основополагаща и за ясното регламентиране на
процедурата по извършване на финансови корекции. Тя завършва с акт, в който също се
обективира властническо волеизявление на административен орган.
С оглед спазване на изискването на чл. 74 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 – държавите
членки да гарантират, че съществува ефективна уредба за разглеждане на жалби във връзка с
ЕСИФ, законопроектът въвежда ясна регламентация относно правото на защита на
бенефициентите срещу актовете на административните органи, основана на общата клауза
съгласно чл. 120 от Конституцията на Република България. С оглед необходимостта от
гарантиране на ефективност при усвояване на средствата от ЕСИФ и минимизиране на риска
от тяхната загуба проектът на закон предвижда някои особени правила по отношение на
съдебния контрол върху административните актове, които дерогират общия ред на оспорване
по АПК.
Предложеният проект на Закон за управление на средствата от ЕСИФ ще послужи като
отправна точка за бъдещите краткосрочни и средносрочни мерки за оптимизиране на
системата за управление на средствата от Европейския съюз и за повишаване на нейната
ефективност и ефикасност. Чрез приемането на закона ще бъде преодоляна настоящата
фрагментарност на нормативната уредба и ще се осигури необходимата степен на устойчивост
и предвидимост. По този начин ще се създадат предпоставки за успешното изпълнение на
програмите, съфинансирани от ЕСИФ през следващите програмни периоди.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА:
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