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С Ъ В Е Т

Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

от ………… 2015 година

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МС ОТ
14.04.2010

Г.

ЗА

КООРДИНАЦИЯ

ПРИ

УПРАВЛЕНИЕТО

НА

СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ОБН., ДВ, БР. 31 ОТ 2010 Г.;
ИЗМ. И ДОП., БР. 64, 90 И 95 ОТ 2010 Г., БР. 25 И 54 ОТ 2011 Г., БР. 7
И

80 ОТ 2012 Г., БР. 65 ОТ 2013 Г. И БР. 10, 34, 58, 76, 94 И 101 ОТ

2014 Г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 27 и т. 28:
„т. 27. е компетентен орган за провеждане на процедурата за определяне на
управляващи органи и на сертифициращи органи по смисъла на чл. 124 от Регламент
(ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими

разпоредби

за

Европейския

фонд

за

регионално

развитие,

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело, и за отмяна на
Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета, чл. 21 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на
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Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от
Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“ и чл. 35 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на
Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.“
„т. 28. отговаря за наблюдение изпълнението на критериите съгласно Приложение
ХІІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 223/2014 за
определяне на управляващи органи и на сертифициращи органи, по отношение на
органите, определени по реда на т. 27.“
2. Създава се нова алинея 9:
„(9) За изпълнение на функциите по ал. 2, т. 27:
1. се изготвят и одобряват системи за управление и контрол и тяхното описание за
управляващите и сертифициращи органи на програмите, съ-финансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица както и за програмите на ЕС за териториално
сътрудничество ;
а) описанието на действащите функции и процедури, свързани с управляващия
орган и сертифициращия орган на

програма, се одобрява от ръководителя на

управляващия орган на съответната програма;
б) одобреното описание на действащите функции и процедури, свързани с
управляващия орган и сертифициращия орган на програма, се предоставя на
съответния независим одитен орган от управляващия орган на съответната програма.
2. извършва се оценка на съответствието с критериите за определяне на
управляващи и сертифициращи органи съгласно Приложение ХІІІ на Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 и Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 223/2014.
а) оценката за съответствие се извършва не по-късно от три месеца от датата на
получаване от съответния независим одитен орган на одобреното описание на
действащите функции и процедури, свързани с управляващия орган и сертифициращия
орган на съответната програма;
б) независимият одитен орган изготвя одитно становище и доклад за всяка
програма на база оценката за съответствие по т. 2, и ги представя на заместник
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министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, в срок
от три дни от издаването им.“
3. Създава се нова алинея 10:
„(10)

Заместник

министър-председателят

по

европейските

фондове

и

икономическата политика, изпълнява функциите по ал. 2, т. 27, като:
1. в срок до един месец от представянето на документите по ал. 9, т. 2, б. „б“ и при
неквалифицирано одитно становище, предлага на Министерския съвет да приеме
решение за окончателно определяне на управляващ и сертифициращ орган по
съответната програма;
2. като част от решението по предходната точка, предлага на Министерския съвет
да вземе решение за представяне на ЕК по инициатива на Република България на
доклада и становището на независимия одитен орган, както и на описанието на
функциите и процедурите на управляващия орган и сертифициращия орган за
съответната програма;
3. в случай на квалифицирано или отрицателно одитно становище, определя срок,
в който да бъдат подобрени системите за управление и контрол по съответната
програма и отразени препоръките на независимия одитен орган, както и срок, в който
следва да се представи ново описание на действащите функции и процедури, свързани
с управляващия орган и сертифициращия орган на програма. Срокът за подобряване на
системите, отразяване на препоръките и изготвяне на ново описание на действащите
функции и процедури не може да надхвърля четири месеца от датата на издаване на
доклада на независимия одитен орган;
4. при повторно квалифицирано или отрицателно одитно становище на
независимия одитен орган, предлага на Министерския съвет да бъде определена нова/и
структура/и за изпълнението на съответната функция;
5. в срок от 5 работни дни от датата на Решението на Министерския съвет,
информира Европейската комисия за определянето на управляващ и сертифициращ
орган.“
4. Създава се алинея 11:
„(11) За изпълнение на функциите по ал. 2, т. 28:
1.

одитният

орган

предоставя

на

заместник

министър-председателя

по
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европейските фондове и икономическата политика одитното становище в съответствие
с чл. 127, ал. 5, т. а на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и контролния доклад в съответствие
с чл. 127, ал. 5, т. б. в срок от 15 дни от издаването им;
2. управляващите и сертифициращите органи предоставят на заместник министърпредседателя по европейските фондове и икономическата политика окончателните
одитни доклади или докладите от извършените проверки в и от съответната структура
както и представени на тяхното внимание одитни доклади и доклади от проверки,
извършени от други контролни органи в срок от 10 дни от получаването/изготвянето
им;
3. всяко тримесечие, до 10 число на месеца следващ края на тримесечието,
управляващите и сертифициращите органи представят на заместник министърпредседателя по европейските фондове и икономическата политика график на одитите
и проверките, които са планирани да бъдат извършени в следващите шест месеца в и от
съответната структура;
4. в случай на установено специално наблюдение, управляващите и/или
сертифициращите органи представят на заместник министър-председателя по
европейските фондове и икономическата политика изискуемата допълнителна
информация в указаните срокове;
5. в случай на установен изпитателен период, ръководителят на съответния орган
докладва ежемесечно на заместник министър-председателя по европейските фондове и
икономическата политика за постигнатия напредък;
6. при делегиране на функции на междинно звено в рамките на програмния
период:
а) управляващият и/или сертифициращият орган предоставят на независимия
одитен орган необходимото допълнение към описанието на функциите и процедурите в
срок от два месеца от вземане на решението за делегиране на функции;
б) независимият одитен орган потвърждава адекватността на промените в
системите и тяхното съответствие с критериите за определяне на управляващи и
сертифициращи органи в срок от три месеца от получаването на допълненото описание
на функциите и процедурите и уведомява заместник министър-председателя по
европейските фондове и икономическата политика за резултатите от извършения одит.“
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5. Създава се алинея 12
„(12)

Заместник

министър-председателят

по

европейските

фондове

и

икономическата политика изпълнява функциите по ал. 2, т. 28, като:
1. анализира резултатите от проведени одити и проверки в управляващите и
сертифициращите органи за потвърждаване наличието на съответствие с критериите за
определяне на управляващи и сертифициращи органи;
2. по своя преценка установява период на специално наблюдение за съответен
управляващ или сертифициращ орган, като периода на специално наблюдение се
установява в следните случаи:
а) за програма, за която през последните три години е имало прекъсване на
крайния срок на плащане или спиране на плащанията (по смисъла на чл. 83 и чл. 142 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 и/или чл. 91 и чл. 92 от Регламент (ЕС) 1083/2006) от
страна на Европейската комисия;
б) за програма, за която е налице високо остатъчно ниво на грешки за предходната
година, надхвърлящо 2 на сто;
в) в доклада на независимия одитен орган от одита за съответствие е включен
параграф за обръщане на внимание;
г) периодът на специално наблюдение не може да бъде по-кратък от шест месеца и
по-дълъг от две години;
д) в началото на периода на специално наблюдение се определя типът
допълнителна информация, която ще бъде изисквана от управляващия и/или
сертифициращия орган;
3. когато в резултат от проведени одити и проверки е установено , че определен
управляващ и/или сертифициращ орган не изпълнява критериите за определяне,
препоръчва корективни действия, които съответният орган да предприеме, като
определя и изпитателен период, в който тези действия да бъдат предприети;
а) изпитателен период се определя и ако при установено специално наблюдение
след изтичане на две години все още са налице обстоятелствата, изискващи такова
наблюдение;
б) изпитателният период не може да се установи за срок по-дълъг от 12 месеца;
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4. в зависимост от сериозността на откритите несъответствия с критериите за
определяне на управляващите и сертифициращите органи, може да налага спиране на
плащанията по съответната програма до изтичането на изпитателния срок, за което
информира съответния орган;
5. задължително определя изпитателен срок за органите, които са получили от
одитния орган обща оценка на системите 3 или 4;
6. след изтичане на поставения изпитателен срок, и на база неквалифицирано
одитно становище на одитния орган относно предприетите мерки за подобряване на
системите за управление и контрол и изпълнение на критериите за определяне, взема
решение за спиране на изпитателния срок и възстановяване на плащанията по
програмата, ако такова е било наложено;
7. в срок от 5 работни дни от вземане на решението за определяне на изпитателен
срок уведомява Европейската комисия, че определен орган е поставен в изпитателен
срок, причините за това, както и за продължителността на изпитателния срок;
8. в срок от 5 работни дни от вземане на решение, уведомява ЕК за спирането на
изпитателния срок;
9. ако в рамките на определения изпитателен период, определен управляващ и/или
сертифициращ орган не изпълни приложимите критерии за определяне, внася в
Министерския съвет решение за отнемане на статута му на управляващ и/или
сертифициращ орган. Едновременно с това, предлага на Министерския съвет решение
за определяне на нова структура, която да изпълнява функциите на управляващия и/или
сертифициращ орган;
10. В срок от 5 работни дни от решението по т. 9, уведомява Европейската комисия
за отнемане на статута на съответния управляващ и/или сертифициращ орган;
11. може да изисква предоставянето на всяка информация, която е свързана с
наблюдението на изпълнението на критериите за определяне на управляващи органи и
на сертифициращи органи;
7. Създава се алинея 14:
„(14) При изпълнение на функциите по алинея 9 – 12, заместник министърпредседателят по европейските фондове и икономическата политика се подпомага от
дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ към Администрацията на Министерския
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съвет.“
8. Досегашната ал. 10 става ал. 13.
§ 2. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. алинеи 3 и 4 се отменят.
2. досегашните алинеи 5 - 15, стават алинеи 3 - 13.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В чл. 8 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в
администрацията приета с ПМС № 129 от 2012 г., (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр.
бр. 75 от 2012 г. изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., се правят следните изменения:
1. В алинея 4:
а) точка. 1 се изменя така:
„1. административните структури, които изпълняват функциите по управление,
мониторинг и контрол на Структурните фондове, Кохезионния фонд и
Европейските структурни и инвестиционни фондове, в т. ч. Централното
координационно

звено,

Сертифициращия

орган,

Одитния

орган,

управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми на
Европейския съюз и Отговорния орган по Европейския интеграционен фонд
(ЕИФ);“
б) точка. 3 се изменя така:
„3. административните звена в конкретните бенефициенти на Оперативна
програма „Транспорт“ 2007-2013 г., Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г.,
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и
Оперативна програма „Околна среда “ 2014-2020 г.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Длъжността по ал. 1 се заема по трудово правоотношение, като
възнагражденията на служителите се финансират изцяло от техническата помощ на
съответната програма по ал. 1 , Оперативна програма „Техническа помощ“ или
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Оперативна програма „Добро управление“. Възнагражденията на служителите могат да
се финансират и от средствата, свързани с организацията и управлението на проектите,
финансирани по програмите по ал. 1.“

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
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