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1. Проблем/проблеми за решаване:
Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности,
представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за
определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г. (посл.
изм. и доп. ДВ, бр.19 от 6 март 2020 г.) е насочен към решаването на следните проблеми:
В чл. 70, ал. 1, т. 7 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се предвижда определянето на финансова корекция „за
неизпълнение на одобрени индикатори“ . В изпълнение на чл. 70, ал. 2 и чл. 72, ал. 5 от ЗУСЕСИФ,
с ПМС № 57 от 28.03.2017 г. е приета Наредбата за посочване на нередности, представляващи
основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне
размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове“, наричана по-долу Наредба за посочване на нередности. В
Приложение № 2 от Наредбата за посочване на нередности, нормативно са определени
минималните и максимални стойности на финансови корекции за нередностите по чл. 70, ал. 1,
т.1, 3-7 от ЗУСЕСИФ, като „за неизпълнение на одобрени индикатори“ приложимите процентни
показатели са определени в т. 6 от приложението „Неизпълнение на одобрени индикатори, които
са свързани с постигането на целите на програмата“, както следва:

„Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 90 и 99 на сто - не се
определя финансова корекция.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 80 и 89 на сто - размерът на
финансовата корекция е 5 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 70 и 79 на сто - размерът на
финансовата корекция е 10 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 60 и 69 на сто - размерът на
финансовата корекция е 15 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 50 и 59 на сто - размерът на
финансовата корекция е 20 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 45 и 49 на сто - размерът на
финансовата корекция е 25 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е под 45 на сто - размерът на
финансовата корекция е 100 на сто“.
В цитираната част от Приложение № 2 обаче няма предвиден ред за изчисляване на финансовата
корекция в случай, че по одобрен проект и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ са
заложени два, три или дори повече индикатори и същите не са изпълнени.
На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, за констатирана нередност по
Приложение № 2 се определя самостоятелна финансова корекция, като се прилага съответния
процентен показател за всяка от тях. Натрупването на процента на финансовите корекции по
Приложение 2 обаче се извършва при установяване на няколко по вид нередности от
приложението, т.е. на няколко различни по вид нарушения (например при установено нарушение
едновременно по т. 1 за конфликт на интереси и по т. 3 за дълготрайност на операциите по чл. 71
от Регламент 1303/2013 г., процентните показатели се сумират до размера по чл. 71 от ЗУСЕСИФ),
а в случай на установено неизпълнение на няколко одобрени индикатора по проект, неизпълнените
индикатори попадат в обхвата само на един вид нередност, а не на няколко, каквато е хипотезата
на чл. 8, ал. 1. В тази връзка финансовата корекция за неизпълнение на повече от един индикатор
по проект не може да бъде сбор от финансовите корекции за отделните индикатори по силата на
чл. 8, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, тъй като нарушението е едно и то е – по т. 6
за „Неизпълнение на одобрени индикатори, които са свързани с постигането на целите на
програмата“.
В допълнение на посоченото, сумирането на финансовите корекции по т. 6 от Приложение № 2 на
Наредбата, за всеки отделен неизпълнен индикатор, би означавало многократно надхвърляне
размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от определената корекция. Както е
известно, финансовата корекция, с която се отменя или се намалява предоставената финансова
подкрепа, се извършва с мотивирано решение на ръководителя на Управляващия орган одобрил
проекта по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, което като индивидуален административен акт следва да
бъде издадено в съответствие с основните принципи в административния процес.
В допълнение към посоченото, предвиденият по настоящем размер на финансовата корекция по т.
6 е твърде несъразмерен спрямо извършеното нарушение, както и значително по-рестриктивен в
сравнение с размера на финансовите корекции, налагани от Европейската комисията на ниво
програма, определен в чл. 3 от Делегиран регламент (EС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014
година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.
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Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от действащата Наредба „За констатирана нередност по
приложение № 2 се определя самостоятелна финансова корекция, като се прилага съответният
процентен показател за всяка от тях.“. В случая в Приложение № 2 са заложени шест категории
нарушения, които са различни и с посочената разпоредба се регламентира, че всяко нарушение се
разглежда отделно и съответно се определя размер на финансова корекция за всяко по отделно.
Наредбата не разглежда специфичния случай на нарушенията по т.6 „Неизпълнение на одобрени
индикатори, които са свързани с постигането на целите на програмата“, при които на практика
може да бъде установено неизпълнение на “n” на брой одобрени индикатори. В тези случаи
възниква неяснота каква методика следва да се приложи, което от своя страна е предпоставка за
възникване на правна несигурност. Това създава възможност за нееднозначно тълкуване дали
установените нарушенията по т.6 се акумулират или не, тъй като Наредбата е регламентирала
хипотезата само при констатирани “n” на брой нарушения от т. 1 до т. 6 на Приложение 2, но не
и когато същите са установени в рамките само на т. 6. От друга страна са определени показатели
на финансова корекция от 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% и 100%. За сравнение финансовите
корекции, налагани от Европейската комисията на ниво програма са 5 %, 10% и 25%, като е важно
да се подчертае, че не достигат до 100%, което дава основание да се заключи, че националния
подход би могъл да бъде определен като твърде рестриктивен и несъразмерен спрямо
нарушението.
1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на
работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Проблемът не може да бъде разрешен чрез промяна в организацията на работа и/или чрез
въвеждане на нови технологични възможности, а чрез изменение и допълнението на Наредбата за
посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и
процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС
№ 57 от 28.03.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.19 от 6 Март 2020 г.)
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.

Действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема, защото от една страна изобщо
липсва метод на изчисление на финансовата корекция при неизпълнение на повече от един
одобрен индикатор, което води до правна несигурност и нееднозначно тълкуване от различните
Управляващи органи дали установените нарушенията по т. 6 се акумулират или не и от друга
страна – размерът на сега действащите процентни показатели за финансова корекция при
неизпълнени индикатори показва, че националният подход е твърде рестриктивен и несъразмерен
спрямо подхода на Европейската комисия към държавите членки при установено нарушение на
индикатори.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

Неприложимо.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са
резултатите от тях?

Неприложимо.
2. Цели:
Цел 1 „Определяне на размера и метода на изчисление на финансова корекция при неизпълнение
на два или повече одобрени индикатори, които са свързани с постигането на целите на програмата“
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Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен
график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на
действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:
1. Бенефициенти по оперативни програми
2. Управляващи органи на оперативни програми
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
В случай че Наредбата за посочване на нередности остане непроменена, въз основа на направен
частичен анализ ще се стигне до ситуация на налагане на безпрецедентен по брой и размер
финансови корекции, което от своя страна би имало за резултат влошаване на икономическото
състояние, както на отделни предприятия, така и на цели сектори, а от там и на икономиката като
цяло. Също така съществува риск от довеждане до фалит на други предприятия, както и ще
рефлектира пряко в доверието на бизнеса към помощта, предоставяна от ЕС, чрез европейските
структурни и инвестиционни фондове. Всичките тези негативни тенденции ще настъпят в
условията на продължаващата вече две години пандемия от COVID.
С оглед онагледяване на ситуацията е извършен анализ на изпълнението на индикаторите по една
от най-големите процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, а именно процедура №
BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. По процедурата са
сключени 742 административни договори за безвъзмездна финансова помощ, като
бенефициентите са малки и средни предприятия. От тях 715 са приключили и подлежат на
проследяване на одобрените индикатори. По процедурата са заложени за изпълнение следните
индивидуални индикатори: ИИ6 Вътрешна норма на възвръщаемост; ИИ7 Нарастване на
производителността; ИИ 8 Обем на износа и ИИ9 Повишаване на ефективността на
производствените разходи. Съгласно „Условията за изпълнение“ изпълнението на тези
индикатори ще бъде проследено за всеки бенефициент за три приключени финансови години,
следващи годината на приключване на проекта. Изчисляването на индикаторите се извършва въз
основа на данните на дружествата, посочени в Годишните им отчети за дейността, които подават
в НСИ. По процедурата първите проекти са изпълнени и верифицирани през 2016 г., което
означава, че за тези фирми ще бъде проследено изпълнението на индикаторите за 2017 г., 2018 г.
и 2019 г. Годишните отчети за дейността за 2019 г. се изготвят и подават през 2020 г., като в срок
до 30.09.2020 г. е допустимо подаването на корекции на докладите, които след това подлежат да
разглеждане от НСИ. Именно поради това УО на ОПИК 2014-2020 г. изиска през 2021 г. по
служебен път от НСИ необходимата информация за бенефициентите (МСП), чиито проекти са
приключили през 2016 г., а именно 219 проекта. Извършен е анализ на получените данни, като са
изчислени стойностите на индикатори „Нарастване на производителността“, „Обем на износа“ и
„Повишаване на ефективността на производствените разходи“ за 219 МСП и след прилагане на
действащата наредба се констатира:
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Размер на финансова
корекция съгласно Наредба

Финансово изражение на
корекциите съгласно
наредбата

0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
35,00%
40,00%
100,00%
Общо

0,00
191 448,86
74 844,00
559 313,90
721 061,04
197 193,80
260 179,59
61 553,89
84 735 659,60
86 801 254,68

Брой
24
6
1
7
6
2
1
1
171
219

Анализът показва, че от 219 МСП 171 ще попаднат в скалата от 100 % финансова корекция. Това
прави 78 % от предприятията обект на анализа. Делът на предприятията попадащи в останалите
скали на налагане на финансова корекция е пренебрежително малък, като едва 24 или малко под
11% от дружества попадат в хипотеза без налагане на финансова корекция. Във финансово
изражение е изчислено, че предприятията ще трябва да възстановят повече от 86 млн. лв. от
предоставената им безвъзмездна финансова помощ. Не е маловажен факта, че това се случва в
период на икономическа и социална криза, породена от продължаващата вече две години
пандемия от COVID.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Няма.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Влошаване на икономическото състояние, както на отделни предприятия, така и на цели сектори,
а от там и на икономиката като цяло. Също така съществува риск от довеждане до фалит на други
предприятия, както и ще рефлектира пряко в доверието на бизнеса към помощта, предоставяна от
ЕС, чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Тези негативни икономически
тенденции неминуемо ще рефлектират и върху заетите лица и потребителите на продуктите и
услугите на засегнатите (не само) предприятия.
Друг негативен ефект е, че в случаите на невъзможност от страна на фирмите да възстановят тези
средства, както и при невъзможност на държавата принудително да ги възстанови по надлежния
ред, тези финансови задължения ще се прехвърлят върху националния бюджет, тъй като същите
не може да не бъдат върнати на ЕК.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Негативните последици биха били основно за МСП, а от там и за техните служители и
потребители.
Административна тежест: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
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1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Приемане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата
за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови
корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по
реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г. (посл. изм. и доп. ДВ, бр.19 от 6 март 2020 г.)“:
Описание:
При този вариант първо ще бъде посочен метода на определяне на финансова корекция по т. 6 от
Приложение № 2 на Наредбата за посочване на нередности и второ ще бъде въведен по-малко
рестриктивен подход, съответстващ на нарушението, принципа на съразмерност установен в чл. 6
от Административнопроцесуалния кодекс и подхода на европейското законодателство.
В проекта за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности се въвежда ясен
метод на определяне на финансовите корекции по т. 6 от Приложение 2, като се предлага при
констатирани повече от един неизпълнени индикатори да бъде определяна само една финансова
корекция. Предлага се финансовата корекция да се определя, като се изчисли средната
аритметична стойност на крайните проценти на изпълнение на всички индикатори, свързани с
постигането на целите на програмата. По отношение на показателите за корекция се предлага да
бъдат въведени, тези прилагани от Европейската комисия на ниво програма, определени в чл. 3 от
Делегиран регламент (EС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за допълнение на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
С оглед онагледяване на ситуацията е извършен аналогичен анализ на описания във вариант 1, но
при прилагане предлагания метод и скала на определяне на финансовите корекции. Извършен е
анализ на получените данни, като са изчислени стойностите на индикатори „Нарастване на
производителността“, „Обем на износа“ и „Повишаване на ефективността на производствените
разходи“ за 219 МСП и след прилагане на проекта за изменение и допълнение на Наредбата:

Размер на финансова
корекция съгласно
предложение за изменение
0,00%
5,00%
10,00%
25,00%
Общо

Финансово изражение на
корекциите съгласно
Брой
предложение за изменение
0,00
87 464,64
107 624,24
8 565 945,76
8 761 034,64

140
3
2
74
219

Анализът показва, че от 219 МСП 74 ще попаднат в скалата от 25 % финансова корекция. Това
прави приблизително 33 % от предприятията обект на анализа. Делът на предприятията, които ще
попаднат в хипотезата на неналагане на финансова корекция е 140 или приблизително 64 %. Във
финансово изражение е изчислено, че предприятията ще трябва да възстановят приблизително 9
млн. лв. от предоставената им безвъзмездна финансова помощ.
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Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
В случай че бъде изменена и допълнена Наредбата за посочване на нередности, съгласно
предложението, това ще доведе до определяне на по-малко и на по-ниска стойност финансови
корекции, което ще се отрази положително на финансовата стабилност на МСП. Това от своя
страна ще предотврати в голяма степен негативното влияние върху заетите лица и потребителите
на продуктите и услугите на съответните предприятия. Ще бъде избегнато влошаването на
икономическото състояние, както на отделни предприятия, така и на цели сектори, а от там и на
икономиката като цяло и то в условията на продължаващата социална и икономическа криза,
предизвикана от COVID.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: ……………………….
……………………………………..……………………………………………………
Административна тежест: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1:

Ефективност

Вариант
„Без действие“
Цел 1:
„Определяне на
размера и метода
на изчисление на
финансова
корекция при
неизпълнение на
два или повече
одобрени
индикатори,
които са свързани
с постигането на
целите на
програмата“

ниска

Вариант 1

висока
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Ефикасност
Съгласуваност

Цел 1:
„Определяне на
размера и метода
на изчисление на
финансова
корекция при
неизпълнение на
два или повече
одобрени
индикатори,
които са свързани
с постигането на
целите на
програмата“
Цел 1:
„Определяне на
размера и метода
на изчисление на
финансова
корекция при
неизпълнение на
два или повече
одобрени
индикатори,
които са свързани
с постигането на
целите на
програмата“

ниска

висока

ниска

висока

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.
1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко
разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1: Вариант 2 „Приемане на проект на Постановление за изменение и допълнение
на „Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на
финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите
корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове“, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г. (посл. изм. и доп. ДВ, бр.19 от 6
март 2020 г.)“
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
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1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за
отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне
на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
Не са налице потенциални рискове.
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:

……………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………..
Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на
ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

……………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на
въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения:
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за
посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и
процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС
№ 57 от 28.03.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.19 от 6 Март 2020 г.).
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:
Анализ на практиката на УО на ОПИК
………………………………………………………………………………………….
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при
избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“
Дата:
Подпис:
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