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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за
администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни
фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2016 г.
(обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. бр. 55 от 2017 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение на Наредбата за администриране на нередности по
Европейските структурни и инвестиционни фондове (Наредба), приета с Постановление № 173
на Министерския съвет от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. бр. 55 от 2017 г.) (ПМС).
Проектът на ПМС предвижда промяна в чл. 10, ал. 3 от Глава втора „Обстоятелства,
подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности, ред за
извършване на проверка за установяване на нередности и докладване на нередности", Раздел II
„Проверка за установяване на нередност или липса на нередност" от Наредбата.
Необходимостта от промяна на Наредбата е продиктувана от направен анализ от страна на
Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Предмет на проучването
са били сигнали за нередности и наложени финансови корекции по общински проекти,
финансирани по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСПФ), както и по
двустранни трансгранични проекти.
Целта на нормативната промяна в Наредбата е да се намали 3-месечният срок по чл. 10,
ал. 3 от нея, с което да се създадат гаранции, че няма да се забави темпът на изпълнението на
проектите, финансирани по ЕСНФ, като проверките по сигнали за нередности ще приключват
със съответната бързина. Срокът по чл. 10, ал. 3 от Наредбата се редуцира от 3 месеца на 45
дни.
Проектът на ПМС няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния
бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б" от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което към проекта на ПМС не е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското
законодателство.

Документите за приемане на проекта на ПМС са съгласувани по реда на чл. 32 от
УПМСНА, като становищата на министрите са отразени съгласно приложената справка.
В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на
ПМС, проектът на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет,
формулярът за частична предварителна оценка на въздействието по проекта на ПМС за
изменение на Наредбата и становище на дирекция „Модернизация на администрацията" бяха
публикувани на интернет страницата на Министерство на вътрешните работи и на Портала за
обществени консултации на Министерския съвет. Получените в едномесечния срок за
обществено обсъждане бележки, предложения и констатации са отразени съгласно
приложената справка, която е публикувана на посочените страници.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация,
ПРЕДЛАГАМ:
Министерският съвет да приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за
изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и
инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2016 г.
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