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ОТНОСНО:

Проект на Постановление на Министерския съвет 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., бр. 10, 34, 58, 76,94 и 101 от 2014 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Постановление № 70 на МС от 14.04.2010 г. за
координация при управлението на средствата от Европейския съюз.
Необходимостта от извършване на изменения и допълнения в нормативния акт се
обуславя от предстоящото стартиране на изпълнението на програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г.
С предложените изменения се уреждат отношенията между управляващите органи,
сертифициращите органи, независимия одитен орган и заместник министър-председателя по
еврофондовете и икономическата политика както и отношенията на тези органи с
Европейската комисията за целите на окончателното определяне на управляващи и
сертифициращи органи по смисъла на чл. 123 от на Регламент (ЕС) № 1303/2013, чл. 21 на
Регламент (ЕС) № 1299/2013 и чл. 32 и чл. 33 от Регламент (ЕС) № 223/2014. Окончателното
определяне на Управляващи и Сертифициращи органи е еднократен акт, който се извършва в
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началото на програмния период, най-късно преди подаване на първото междинно плащане по
съответната програма. По изключение, окончателно определяне на нов Управляващ и/или
Сертифициращ орган за отделна програма може да бъде извършено по време на програмния
период вследствие на оттегляне на решението за окончателно определяне на даден орган.
С тази процедура се цели да се постигне увереност, че устройството и цялостната
дейност на определените управляващи и сертифициращи органи съответстват на критериите
за определяне на управляващи и сертифициращи органи съгласно Приложение ХІІІ на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 223/2014. По този начин
се осигуряват необходимите адекватни системи за управление и контрол на тези органи, за да
изпълняват техните отговорности съгласно чл. 125 и чл. 126 на Регламент (ЕС) № 1303/2013,
чл. 23 и чл. 24 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 и чл. 32 и чл. 33 от Регламент (ЕС) № 223/2014.
За осигуряване на обективното, безпристрастно и независимо вземане на решение
относно определянето на управляващите и сертифициращи органи по програмите, за
компетентен орган по тази процедура се определя Министерският съвет на Република
България. Внасянето в Министерския съвет на проект на решение за окончателно определяне
на тези органи е правомощие на заместник министър-председателя по еврофондовете и
икономическата политика.
Решението за окончателно определяне на Управляващи и Сертифициращ органи се
взема въз основа на резултатите от проверка за съответствие на процедурите и структурите на
органите, извършена съгласно международните одиторски стандарти. За независим одитен
орган за оценка на съответствието е определена Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
ЕС“ към министъра на финансите, която изпълнява и функциите на Одитен орган.
С проекта на нормативен акт се уреждат и отговорностите на управляващите органи,
сертифициращите органи, Одитния орган и заместник министър-председателя по
еврофондовете и икономическата политика по време на програмния период за целите на
наблюдение на изпълнението на критериите за определяне на управляващи и сертифициращи
органи. С оглед на ранна превенция се предлага да може да бъде осъществявано специално
наблюдение за програми, които имат определен тип проблеми, които обаче все още не дават
основания за установяване на изпитателен срок или за установяване несъответствие с
критериите за определяне. Уреждат се и реда и условията, при които се предлага оттегляне на
решението за окончателно определяне на даден орган.
С приемането на постановлението ще се създадат гаранции за прилагане на ясни,
прозрачни и унифицирани правила и процедури при определяне на органите, отговорни за
изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни
фондове за периода 2014-2020 г.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи норми на правото на
Европейския съюз в българското законодателство, поради което не е приложена справка за
съответствие с европейското законодателство.
Проектът е съгласуван по реда на чл. 2, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като постъпилите бележки и предложения
са отразени съгласно приложената справка.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Постановление № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейския съюз.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
Проект на Постановление на Министерския съвет;
2.
Одобрена финансова обосновка;
3.
Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА;
4.
Съгласувателни писма;
5.
Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
(Томислав Дончев)
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