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1. Преамбюл към наръчника
1.1. Цел
Целта на този наръчник е да очертае определящите принципи, изисквания и структури за
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд (Фондовете) в България. Тези фондове
ще бъдат използвани за изпълнение на някои от заложените в Националния план за развитие (НПР)
цели и приоритети, идентифицирани в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). НСРР
е базата за програмирането на Структурните инструменти в България.
Настоящият наръчник ще помогне на българските власти да осигурят ефикасното и успешно
използване на средствата съгласно регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 относно определянето на
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и
Кохезионния фонд; регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 1080/2006 за
Европейския фонд за регионално развитие; регламент на Европейския парламент и на Съвета №
1081/2006 за Европейския социален фонд; и регламент на Съвета (ЕО) № 1084/2006 за създаването на
Кохезионен фонд, които могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
Наръчникът дава указания за Централното координиращо звено (ЦКЗ), управляващите органи (УО),
Сертифициращия орган (СО), Одитния орган (ОО) и междинните звена (МЗ), занимаващи се с
използването на Фондовете. Той съдържа съществена основна информация и насоки за всички
служители, участващи в този процес.
Този наръчник ще послужи като общ инструмент и източник на информация за повишаване на
обществената информираност и предоставяне на информация за използването на структурните
инструменти на ЕС на възможно най-много хора. Този наръчник е на разположение на
потенциалните бенефициенти и е достъпен /след финализирането му/ от интернет страницата на
Министерството на финансите: www.eufunds.bg
Този наръчник признава функционалната и оперативна независимост на управляващите и
изпълнителните институции; по тази причина той осигурява водещи насоки, които обхващат:
•

Информация и предварително известни данни, които ще позволят на хората да разберат
принципите, изискванията и процедурите за прилагане и управление на структурните
инструменти;

•

Ръководни принципи, към които трябва да се придържат всички организации, отговарящи за
прилагането на структурните инструменти; и

•

Примери и насоки за това как трябва да се решават конкретни въпроси/ процедури.

Този наръчник трябва да се тълкува в съответствие със седемте оперативни програми (ОП) и НСРР,
които съдържат техническа информация за реализирането на програмите.
1.2. Структура
Този наръчник касае ефективното и ефикасно управление и прилагане на Структурните инструменти
на ЕС в България. Тези фондове включват Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР),
Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ).
Наръчникът съдържа следните глави:
• Глава 1 прави кратък преглед на структурните инструменти;

• Глава 2 очертава институционалната система на дейностите по Фондовете;
• Глава 3 описва основните принципи, залегнали в управлението на Фондовете;
• Глава 4 разглежда управлението на Фондовете, правейки разделение между задачите на ниво
програма и на ниво проект по отношение на Структурните фондове. Сред задачите на ниво
програма са тези, свързани с докладите и информацията, които трябва да бъдат изпратени на
Европейската комисия. Тези задачи трябва основно да се изпълняват от назначените органи.
От друга страна, задачите на ниво проект са свързани с бенефициентите и основно се
изпълняват от междинните организации. Докато задачите на ниво програма възникват главно
на годишна или тримесечна база, задачите на ниво проект обикновено са постоянни. Двете
нива са тясно свързани едно с друго;
• И накрая, глава 5 съдържа речник и списък на свързаните регламенти;
• Приложенията (формуляри, модели) са дадени отделно.

1.3. Контрол върху вариантите
Този наръчник е постоянно развиващ се документ, който следва да се актуализира с придобиването
на опит от УО и МЗ. Той е съставен на базата на най-добрите практики в държавите-членки; в хода
на развитието му в него ще бъдат включени насоки за новите политики и практики. Отговорността за
актуализирането на този наръчник е на ЦКЗ, което е част от дирекция „Управление на средствата от
ЕС” (УСЕС) на Министерството на финансите.
Промените в наръчника се предлагат от всяка институция, участваща в прилагането на Структурните
инструменти, която е одобрена от Комитета за наблюдение (КН) на НСРР.
1.4. Първоизточници
Пълният източник на насоки за структурните инструменти е пакетът от нормативни актове1 по
Политиката на сближаване, допълнен с Политиката на сближаване в подкрепа на растежа и заетостта: Стратегически насоки на Общността 2007-2013,
Политиката на сближаване и градовете: приноса на градовете за растежа и заетостта в регионите..
Няколко интернет страници на ЕО съдържат подробна информация за Структурните инструменти,
включително информация за новопоявяващите се политики и практики; някои от тези интернет
страници са:
ЕФРР и КФ (Генерална дирекция „Регионална политика”):
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm;
Европейски социален фонд (ЕСФ) (Генерална дирекция „Заетост и социални
въпроси”): http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf/esf_success_en.cfm;

1

Структурните инструменти в България: www.eufunds.bg .
OВ L 210, 31.07.2006 г., стр.1, 12, 25, 79; OВ L 239, 1.09.2006 г., стр. 248
[1]

2

COM(2005) 299, публикуван на 15 юли 2005
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Българска стопанска камара (БСК), Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговскопромишлена палата (БТПП), Съюз за частна икономическа инициатива (СЧИИ), Български съюз на частните
предприемачи „Възраждане”, Съюз на работодателите в България (СРБ)
3

[2]
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ГЛАВА 1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ
Този раздел съдържа основна информация за целите, фондовете, разпределените суми и начина за
програмиране на фондовете.
1. Целите

Римският договор ангажира Европейската общност да засили своето икономическо и социално
сближаване; основното средство за постигане на това са структурните инструменти. Те имат за цел
да намалят различията, видни най-вече в страните и регионите, чието развитие изостава, да ускорят
икономическото и социалното преструктуриране и да решат проблема със застаряването на
населението. Предприетите действия по структурните инструменти включват - на национално и
регионално ниво - приоритетите на Общността за устойчиво развитие чрез укрепване на растежа,
конкурентоспособността и заетостта, социалното приобщаване, както и защитата и подобряването на
качеството на околната среда.
По-висок растеж и заетост за всички региони и градове на Европейския съюз – това послание ще
бъде в основата на Политиката на сближаване и нейните инструменти между 2007 и 2013 г. През
този период най-голямата инвестиция, която въобще е правена от ЕС чрез инструментите за
сближаване, ще бъде на стойност 347.41 млрд.евро (по текущи цени), което е 35.7% от общия
бюджет на ЕС в подкрепа на регионалния растеж и за стимулиране на създаването на работни места.
Очаква се Политиката на сближаване да стимулира допълнителен растеж в изоставащите райони от
порядъка на 10%, като в резултат на това ще бъдат открити над 2.5 милиона нови работни места.
В сравнение с периода 2000-2006 г. основните промени в политиката са следните:
• Политиката на сближаване е фокусирана по-ясно върху обновения Дневен ред за растеж и
заетост, като по този начин стимулира по-голяма степен на отговорност за дневния ред на
регионално и местно ниво;
• Политиката на сближаване е осъвременена посредством нова архитектура, включително постратегически подход;
• Политиката на сближаване ще действа по един по-прост и по-ефикасен начин, защото,
например, броят на инструментите ще бъде намален от шест на три, новият принцип на
„пропорционалност” ще осигури по-ниска степен на бюрокрация, броят на програмните етапи
ще бъде намален от три на два, ще се прилагат националните правила за допустимост вместо
правилата на Общността, а от държавите-членки и регионите ще се изисква по-голяма степен
на отговорност и прозрачност при управлението на средствата.
На базата на регламентите за Структурните фондове, които залагат общите правила за управление,
Стратегическите насоки на Общността за сближаване предвиждат концентриране върху целите на
Дневния ред на Съюза за растеж и заетост. На тази основа държавите-членки изготвят Национални
стратегически референтни рамки и национални и регионални оперативни програми, изтъкващи
стратегиите и областите на интервенция. Те ще бъдат последният източник за избора и
финансирането на проекти при реални условия – задача, осъществявана от националните и
регионалните власти, които работят съвместно със службите на Комисията върху стратегическото
проследяване на процесите и такива въпроси като избор, контрол и оценка на големи проекти.
Бяха договорени определени разходни цели за изпълнението на целите от Дневния ред за растеж и
заетост: в случая на цел „Сближаване” целта е 60%, а в случая на цел „Регионална
конкурентоспособност и заетост” - 75% от общото налично финансиране, което трябва да бъде
„предназначено” за интервенции, подкрепящи например научноизследователските дейности и
иновациите, информационното общество и устойчивото развитие.
Първата цел „Сближаване” се стреми да ускори сближаването на най-слабо развитите държавичленки и региони чрез подобряване на условията за растеж и заетост посредством увеличаване и
подобряване на качеството на инвестициите във физически и човешки капитал, развитието на
иновациите и обществото, основано на знание, адаптирането към икономически и социални промени,
защитата и подобряването на околната среда, както и административна ефективност. Това е главният
приоритет на Структурните инструменти, който ще бъде финансиран от ЕФРР, ЕСФ и КФ.
По отношение на целта „Сближаване” ЕС се насочва към регионите, където брутният вътрешен
продукт (БВП) на глава от населението, измерен по паритета на покупателната способност, е под
75% от средните стойности за Общността; това обхваща цяла България. Тези държави-членки,
покрити от целта „Сближаване”, чийто брутен национален доход (БНД) на глава от населението е

под 90% от средните стойности за Общността, също ще ползват КФ. Цялата територия на България
отговаря на критериите по тази цел.
Като се изключат регионите, обхванати от цел “Сближаване”, цел “Регионална
конкурентоспособност и заетост” е насочена към засилване на конкурентоспособността и
атрактивността на регионите, както и на заетостта чрез двустепенен подход. Първо, програмите за
развитие ще помогнат на регионите да изпреварват и насърчават икономическите промени чрез
иновации и насърчаване на обществото, основано на знание, предприемачеството, защитата на
околната среда, и подобряването на тяхната достъпност. Второ, създаването на повече и по-добри
работни места ще бъде подпомогнато чрез адаптиране на работниците и инвестиране в човешките
ресурси.
Целта “Европейско териториално сътрудничество” ще засили трансграничното сътрудничество
чрез съвместни местни и регионални инициативи, транснационалното сътрудничество, имащо за цел
интегрирано териториално развитие, и междурегионалното сътрудничество и обмяната на опит.
Финансирането по тази цел ще бъде осигурено само от ЕФРР и отговарящите на критериите райони от
NUTS III в България ще могат да го ползват. По-специално, за трансграничното сътрудничество това
са граничните райони от NUTS III, а за транснационалното и междурегионалното сътрудничество –
всички райони в България.
2. Фондовете
Този наръчник е свързан с доброто управление и прилагане на три фонда: ЕСФ, ЕФРР и КФ,
определени от Общия регламент и техните съответни Регламенти (Приложение ІІІ), определящи
обхвата и условията на управление.
ЕСФ се фокусира както върху цел “Сближаване”, така и върху цел “Регионална
конкурентоспособност и заетост”. Той ще се използва в съответствие с Европейската стратегия за
заетост и ще се фокусира върху четири ключови области: повишаване на адаптивността на
работниците и предприятията; увеличаване на достъпа до работни места и участието на пазара на
труда; засилване на социалното приобщаване чрез борба срещу дискриминацията и улесняване на
достъпа до пазара на труда на хора в неравностойно положение; и насърчаване на партньорството за
осъществяване на реформи в областта на заетостта и приобщаването, укрепване на
институционалния капацитет и ефективността на публичната администрация и държавните служби
на национално, регионално и местно ниво и, където това е приложимо – на социалните партньори и
неправителствените организации с оглед на осъществяването на реформите, по-доброто регулиране и
доброто управление най-вече в областта на икономиката, заетостта, образованието, социалната
сфера, околната среда и съдебната система.
ЕФРР се фокусира върху всички три цели. Той ще подпомага програми за регионално развитие,
икономическа промяна, повишена конкурентоспособност и териториално сътрудничество в целия
ЕС. Сред приоритетите за финансиране са научните изследвания, иновациите, защитата на околната
среда и предотвратяването на риска, като инвестициите в инфраструктурата запазват своята важна
роля особено в най-слабо развитите райони.
Кохезионният фонд подпомага интервенциите в областта на околната среда и трансевропейските
транспортни мрежи. Той касае държавите-членки, чийто брутен национален доход (БНД) е под 90%
от средните стойности за Общността, което означава че обхваща новите държави-членки, а също
Гърция и Португалия. Испания ще отговаря на условията за Кохезионния фонд за един преходен
период. През новия период заедно с ЕФРР КФ ще подпомага многогодишни инвестиционни
програми, които не подлежат на одобрение от Комисията за всеки отделен проект, а се управляват
по-скоро децентрализирано.
Има още два фонда на ЕС, специално създадени за разрешаването на конкретни проблеми в
секторите на земеделието и развитието на селските райони и на рибарството, а именно: Европейски
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейски фонд за рибарството (ЕФР)
- обект съответно на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от ЕЗФРСР и Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за
рибарство.

В процеса на програмиране ЦКЗ осигурява координацията между Фондовете, интервенциите на ЕИБ
и другите съществуващи финансови инструменти. Тази координация обхваща и изготвянето на
сложни финансови схеми и публично-частни партньорства. Целта на този наръчник не е да бъде
ръководство за тези фондове; съответните УО ще разработят специални наръчници и насоки.
3. Програмни документи
Усвояването на средствата от Структурните фондове се извършва в съответствие с принципа на
програмирането. Това означава, че подкрепата служи за реализирането на добре обоснована
стратегия за икономическо и социално развитие.
Българските власти ще осъществят целите на структурните инструменти чрез система за
многогодишно програмиране, организирана на няколко етапа и включваща определяне на
приоритетите, финансирането и системата за управление и контрол.
Рамката на политиката за бъдещото социално и икономическо развитие на България е очертана в
НПР, който анализира икономическата и социалната ситуация и определя поредица от приоритети за
бъдещото развитие и инвестиции. В резултат на този изчерпателен анализ правителството на
страната формулира своята визия до 2015 г. България да стане динамична, конкурентоспособна и
достъпна членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социално съзнание.
Общата стратегия за постигането на тази визия е основана на изпълнението на две стратегически
средносрочни цели, разработени в съответствие със Стратегическите насоки на Общността (СНО)2:
• Засилване
• Развитие

на конкурентоспособността на икономиката с оглед на постигането на висок и устойчив растеж;

на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

България възприема интегриран подход за устойчив растеж и развитие. Инвестициите се концентрират в двата фактора на растежа – физическия и
човешкия капитал. Върховенството на закона и ефективно функциониращата съдебна и административна система са водещи основни предпоставки за
постигането на очаквания ефект от тези инвестиции. Както бе споменато в социално-икономическия анализ на НСРР, а също и в Мониторинговите
доклади на Комисията и Предприсъединителната икономическа програма, общата бизнес среда трябва да се подобри. В същото време за растежа са
необходими съпътстващи териториални политики, за да се постигне както териториално сближаване, така и равно третиране на гражданите, независимо
от тяхното местоположение.
За да постигне двете общи средносрочни цели, България трябва да се фокусира върху четири стратегически приоритета – три тематични и един
териториален съгласно СНО (Приложение 7):
• Подобряване

на физическата инфраструктура;

• Повишаване

на качеството на човешкия капитал с фокус върху заетостта;

• Насърчаване

на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление;

• Поддържане

на балансирано териториално развитие.

Тези три тематични и един териториален приоритет се подпомагат от Структурните инструменти. Подпомагането по Структурните инструменти е
организирано в седем Оперативни програми (извън програмите по Цел 3), а двата Национални стратегически плана се подпомагат от ЕЗФРСР и ЕФР, а
именно:
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика;
Околна среда;
Регионално развитие;
Транспорт;
Развитие на човешките ресурси;
Административен капацитет;
Техническа помощ;

Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програма за развитие на селските райони;
Национален стратегически план за рибарството и ОП „Рибарство”.
ОП описват обхвата и сферите на действие на различните програми и как те допринасят както за визията и целите на България, така и за целите на
Общността. УО ще изготвят собствени наръчници и насоки и ще създадат интернет страници с подробна информация за различните видове действия и
интервенции, съдържащи се в техните програми. Връзки към техните интернет страници са дадени в Приложение ІІ. Съдържанието на програмите е
определено в Общия регламент (член 37 от Регламент 1083/2006).
ОП трябва да съдържат социално-икономически анализ, анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ) и обосновка на
приоритетите и техните цели. Те трябва да съдържат и индикативна разбивка по категории, финансови таблици за всяка година, приоритетни оси на
програмата, както и допълнителни въпроси във връзка с ЕЗФРСР и ЕФР, където това е приложимо.

Програмите трябва да определят и механизмите за прилагане, включително всички органи, участващи в системите на управление, разплащане,
наблюдение и оценка, както и компетентните органи за получаване на плащанията и разплащателните органи. Трябва да има и описание на елементите,
които имат за цел да се осигури публичност и информация, включително как информацията се обменя с ЕК. ОП трябва да съдържат индикативен
списък на големите проекти (чиято обща стойност надвишава 25 млн.евро в случая на околната среда и 50 млн.евро в другите области) и схемите за
помощ, както и онези градове, които са избрани като централни за разрешаването на проблеми, свързани с устойчивото урбанистично развитие и други
въпроси.

ГЛАВА 2
ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА
1. Общ преглед
Институционалната рамка за управление и контрол на Фондовете е очертана в член 59 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Той описва ролите и отговорностите на следните органи:
• управляващи органи на оперативните програми;
• Сертифициращ орган;
• Одитен орган.

Освен това управляващите органи и Сертифициращият орган могат да делегират функциите си на
междинни звена по оперативните програми. Тяхната роля и отговорности са определени в
Споразуменията между МЗ и съответния УО.
2. Комитети за наблюдение
Комитетът за наблюдение (КН) е главният координиращ и решаващ орган на ОП. Съгласно член 65
от Регламент № 1083/2006 Комитетът за наблюдение се уверява в ефективността и качеството на
изпълнението на програмата.
Всяка ОП се следи от отделен комитет за наблюдение. Освен това, комитет за наблюдение се създава
и за наблюдение на изпълнението на НСРР. Комитетите за наблюдение се създават с решение на
Министерския съвет.
Наблюдението е процес на проследяване на напредъка в изпълнението на целите, дейностите и
разходите при усвояването на средствата от ЕС в рамките на НСРР и ОП.
Наблюдението се извършва въз основа на информация за физическите и финансовите показатели,
определени във всяка оперативна програма и в НСРР. Показателите за наблюдение позволяват на
комитетите за наблюдение да измерват постигнатия напредък в изпълнението на целите,
въздействията и резултатите в хода на използването на помощта и напредъка по финансовия план.
Информацията за целите на наблюдението се събира чрез Информационната система за управление и
на базата на редовни месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни доклади от крайните
бенефициенти до МЗ, от МЗ до УО и от УО до Комитета за наблюдение и ЕК, както и финансовите
доклади на УО до СО.
2.1. Партньорство
Комитетите за наблюдение се създават на принципа на партньорство, за да се осигури по-голяма
ангажираност и споделена отговорност на всички органи, участващи в процеса на прилагане на
структурните инструменти на ЕС в България. Председателят на Комитета за наблюдение изпраща
покана на социално-икономическите партньори, районите на планиране, организациите на местните
власти и на неправителствения сектор да изберат по координиран начин свои представители в
Комитета за наблюдение според квотата, дадена им с решение на Министерския съвет. След избора
на съответните представители заинтересованите организации и съвети информират председателя на
Комитета за наблюдение на съответната ОП с официално писмо, подписано от всички организации/
съвети.
Представителите на партньорите говорят от името на една по-широка общност, на организациите от
областта, която представляват. Те осигуряват обратна връзка между самите тях и организациите,

които са ги избрали. Профсъюзите, организациите на работодателите и НПО определят свой
представител в съответните комитети за наблюдение на НСРР/ОП.
За целите на комитетите за наблюдение и за да се осигури ефективното спазване на принципа на
партньорство се различават следните три групи партньори:
- организации и съюзи на работодателите (включително промишлените и търговските палати,
асоциациите на бизнеса и предприемачите);[1]
- профсъюзи и други съюзи на работниците;[2]
- гражданско общество (включително неправителствения сектор (НПО), научните общности, асоциациите на потребителите, екологичните и
другите тематични организации)

2.2. Подготвителен етап
Комитетите за наблюдение на НСРР и ОП се създават не по-късно от 3 месеца след датата на уведомлението до държавата-членка за решението за
одобрение на ОП. Съгласно изискванията на регламентите на ЕС преди да упражняват реалните функции за наблюдение на НСРР и ОП комитетите за
наблюдение се подготвят за изпълнението на задачите по наблюдението.
Функционирането на комитетите за наблюдение през подготвителния етап (комитет за наблюдение в сянка):
- позволява на неговите членове да се научат да работят в партньорство;
- позволява на партньорите да проследяват напредъка по одобрението на НСРР и ОП;
- представлява форум, на който се обсъждат въпросите, свързани с окончателното съставяне на Програмите и регулирането на тяхното
изпълнение.

Задачите на комитетите за наблюдение през подготвителния етап са:
- да приемат Вътрешен правилник за работа и Кодекс на поведение;
- да вземат решение за създаването на подкомитети;
- да наблюдават разработването на критериите за избор на проекти и да дават консултации;
- да наблюдават напредъка на укрепването на капацитета в подготовката за изпълнение на НСРР и ОП.

2.3. Обучение
ЦКЗ и УО на оперативната програма организират обучение на членовете на комитетите за наблюдение във връзка с техните функции и задачи. Освен
въвеждащото обучение отговорните институции трябва да са готови да осигурят обучение за всички нови членове на комитетите за наблюдение.
2.4. Реален етап на наблюдение
Той започва с официалното създаване на комитетите за наблюдение.

2.4.1. Комитет за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка
2.4.1.1. Задачи на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка:
1. Разглежда напредъка в постигането на целите и приоритетите на НСРР въз основа на определените в НСРР показатели;
2. Обсъжда и одобрява всички промени в НСРР, които могат да произтекат в резултат на предложенията на членовете на КН и на прегледа на
Стратегическите насоки на Общността за сближаване в средата на периода;
3. Разглежда и одобрява годишните доклади и окончателния доклад за НСРР;
4. Разглежда и одобрява информацията на годишна база, подготвена от УО на ОП и представена от директора на ЦКЗ, за приноса на ОП за
изпълнение на приоритетите на Националната програма за реформа за целите на годишния доклад за изпълнението по нея;
5. Разглежда и одобрява изготвените от ЦКЗ доклади за приноса на ОП за изпълнение на целите на Политиката на сближаване на ЕС;
изпълнението на задачите на Фондовете; изпълнението на приоритетите, посочени подробно в Стратегическите насоки на Общността за
сближаване и в Интегрираните насоки за растеж и заетост 2005-2008;
6. Разглежда и одобрява плана за обществена информираност и публичност за НСРР и докладите за неговото изпълнение;
7. Прави преглед на изпълнението на целите на НСРР и може да изисква от УО на ОП информация за приноса на ОП за изпълнение на целите
на НСРР;
8. Получава информация от УО на ОП за заключенията и препоръките на годишните доклади за изпълнението на ОП;
9. Получава информация от УО на ОП за резултатите, заключенията и препоръките от оценките на ОП;
10. Получава информация за заключенията и препоръките от годишните доклади за контрола върху оперативните програми, изготвена от
Одитния орган, както и информация за констатираните високи рискове (ако има такива), изготвена от другите вътрешни и външни
контролиращи органи, приема график за коригиращите мерки и одобрява доклада за изпълнението на коригиращите мерки;
11. Проучва докладите на Сертифициращия орган за финансовото управление и реализирането на помощта от структурните инструменти на
ЕС;
12. Следи за действията, които се предприемат в съответствие с хоризонталните политики: устойчиво развитие (включително околна среда),
равни възможности, конкуренция (включително държавни помощи) и обществени поръчки;

13. Проучва изпълнението на принципа на допълняемост;
14. Получава информация от директора на ЦКЗ за прилагането и използването на Информационната система за управление и наблюдение;
15. Взема решения по сложни въпроси, свързани с помощта от Структурните фондове, след предложение от страна на членовете на КН;
16. Може да изпълнява допълнителни задачи, произтичащи от Вътрешния правилник за работа, които са свързани с наблюдението на НСРР и
са възложени от Министерския съвет;
17. Приема Вътрешен правилник за работа и Кодекс на поведение.

2.4.1.2. Членове на Комитета за наблюдение на НСРР
За състава на Комитета за наблюдение се спазва принципът на партньорство. Трябва да бъде осигурено представителство на различните нива на
управление – централно, регионално и местно; на социално-икономическите партньори и неправителствения сектор.
КН на НСРР се състои от председател, членове и наблюдатели.
Председател на КН на НСРР е министърът на финансите.
Членове на КН на НСРР са:
1. на централно ниво:
- заместник-министърът на финансите, отговарящ за ЦКЗ;
- заместник-министрите, отговарящи за управляващите органи на ОП, съответно на: регионалното развитие и благоустройството; транспорта;
околната среда и водите; икономиката и енергетиката; социалната политика и труда и държавната администрация и административната
реформа;
- заместник-министър на земеделието и горите;
- заместник-министър на образованието и науката;
- заместник-министър на здравеопазването;
- заместник-министър на културата;
- заместник-председател на Националния статистически институт;
- изпълнителният директор на Агенцията по рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и горите;
- изпълнителният директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите,
- директорът на Централното координиращо звено;
- директорът на Сертифициращия орган;
- директорът на дирекция „Икономическа и социална политика”, Министерски съвет;
- директорът на дирекция „Стратегическо планиране и управление”, Министерски съвет;
- директорът на дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международните финансови институции”, Министерски съвет
2. на регионално и местно ниво:
- един представител на Националното сдружение на общините в Република България;
- по един представител на всеки от Съветите за регионално развитие на районите от ниво NUTS II;
3. на социално-икономическите партньори: по един представител на всяка от национално представените организации на работодателите,
работниците и служителите, признати от Министерския съвет на базата на Кодекса на труда.
Като наблюдатели в Комитета за наблюдение на НСРР участват:
1. Представител на ЕК;
2. Представител на Европейската инвестиционна банка;
3. Директорът на Одитния орган;
При създаването на КН на НСРР се съблюдава принципът на равенство между половете.
Министърът на финансите издава заповед за определените членове на Комитета за наблюдение, в която се посочват членовете и техните заместници,
които имат право да гласуват. Заместниците могат да участват в заседанията като наблюдатели, като упражняват своето право на глас единствено при
отсъствие на избрания член.

2.4.1.3. Правилник за работа на Комитета за наблюдение на НСРР
КН на НСРР приема свой Вътрешен правилник за работа и Кодекс на поведение след предложение на директора на Централното координиращо звено.
Вътрешният правилник за работа има следната структура:
1. Цели и задачи
2. Членове:
- Членове с право на глас
- Наблюдатели
3. Секретариат
4. Заседания

- Свикване на заседанията
- Място на провеждане
- Дневен ред
- Документи
- Протоколи
5. Вземане на решения
6. Подкомитети
7. Кодекс на поведение
8. Промени във Вътрешния правилник за работа

По правило решенията на Комитета за наблюдение се вземат с консенсус. Вътрешният правилник трябва да предвижда и процедура за гласуване с
мнозинство с оглед на вземането на необходимите решения за изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка.
Комитетът за наблюдение заседава поне два пъти годишно, обикновено през пролетта и през есента. Ако е необходимо, се свикват и извънредни
заседания. На пролетното заседание обикновено се разглежда напредъкът през предходната година и се одобрява докладът за изпълнението. На
есенното заседание се разглежда напредъкът до 30 юни на текущата година. В случай че обстоятелствата налагат да се вземе решение преди следващото
заседание, Комитетът за наблюдение взема решение посредством писмена процедура.
Функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на НСРР се упражняват от ЦКЗ. То изготвя необходимите документи за Комитета за наблюдение
и ги изпраща до членовете заедно с дневния ред за заседанието 10 работни дни преди датата на заседанието.

2.4.1.4. Кодекс на поведение
Комитетът за наблюдение на НСРР приема свой Кодекс на поведение. Дейността на Комитета за наблюдение е в името на широк обществен интерес.
Членовете на Комитета за наблюдение отговарят за своите действия и трябва да основават своята работа и поведение на принципите на безкористност,
безпристрастност, отговорност, откритост, почтеност и обективност.
Всеки член на КН подписва декларация за избягване на конфликт на интереси.

2.4.1.5. Подкомитети
КН на НСРР създава постоянни и временни подкомитети за специални и текущи въпроси. Възможността за създаването на тези подкомитети, техните
членове, задачи и отговорности трябва да бъдат предвидени и подробно описани във Вътрешния правилник за работата на КН на НСРР.
Подкомитетите съблюдават принципа на партньорство при назначаването на членовете. Участници могат да бъдат някои от членовете на Комитета за
наблюдение, както и експерти и представители на партньорите, които са експерти по конкретната тема/работа на подкомитета.
Ако подкомитетът е постигнал съгласие по даден въпрос, който изисква вземане на решение от Комитета за наблюдение на НСРР, тогава това решение
може да бъде взето без повече обсъждания от Комитета за наблюдение. Ако подкомитетът не е стигнал до съгласие, Комитетът за наблюдение взема
решение след допълнително обсъждане и консултации.
Подкомитетът за стратегически въпроси проследява и анализира изпълнението на целите на Националната стратегическа референтна рамка и начина,
по който изпълнението на целите на всяка от оперативните програми допринася за постигането на целите на Фондовете и Националната стратегическа
референтна рамка. По принцип той заседава преди заседанията на Комитета за наблюдение на НСРР. Подкомитетът представя доклади по въпросите от
негова компетенция на Комитета за наблюдение на НСРР.
Подкомитетът за изпълнението проследява и анализира информацията от Информационната система за управление и наблюдение. Той заседава всеки
месец и представя на Комитета за наблюдение на НСРР доклади по въпросите от негова компетенция.

2.4.2. Комитети за наблюдение на оперативните програми
2.4.2.1. Задачи на Комитета за наблюдение на ОП:
1. Разглежда предложените от директора на Управляващия орган критерии за избор на проекти, които ще бъдат финансирани със средства от
Структурните фондове и ги одобрява в срок от 3 месеца след одобряването на оперативната програма, но не по-късно от един месец след
възможното получаване на финансова помощ от Структурните фондове по конкретната оперативна програма. В рамките на програмния
период може да приема промени в одобрените критерии след мотивирано предложение от директора на Управляващия орган;
2. Следи периодично напредъка в постигането на конкретните цели и на приоритетите на оперативната програма на базата на документи,
представени от директора на Управляващия орган;
3. Разглежда и одобрява ежегодните доклади и окончателния доклад за изпълнение на оперативната програма, внасяни от Управляващия
орган на оперативната програма, и дава разрешение за предаването им в Европейската комисия;
4. Възлага на Управляващия орган да представи одобрените доклади на Централното координиращо звено;
5. Разглежда информацията по годишния доклад за контрол на изпълнението на оперативната програма, както и коментарите на Комисията
към него, в случай че има такива;
6. Прави предложение до Управляващия орган за промени или преразглеждане на оперативната програма, които има вероятност да
допринесат за постигането на целите на Фондовете, споменати в член 3, или за подобряване на нейното управление, включително нейното
финансово управление;
7. Разглежда и одобрява предложенията за промяна на съдържанието на решението на Комисията за помощта от Фондовете;
8. Разглежда и одобрява предложенията за разпределение на средствата между приоритетите на оперативната програма;
9. Одобрява Стратегията за публичност и информация за съответната оперативна програма и плана за нейното изпълнение; разглежда
докладите за изпълнението на Стратегията;

10. Одобрява информацията от Одитния орган за годишните доклади за контрол на оперативната програма, приема график за коригиращите
мерки и одобрява доклада за изпълнението на коригиращите мерки;
11. Следи за действията, които се предприемат в съответствие с хоризонталните политики: устойчиво развитие (включително околна среда),
равни възможности, конкуренция (включително държавни помощи) и обществени поръчки;
12. Разглежда и одобрява докладите за прилагането и използването на Информационната система за управление и наблюдение на ОП;
13. Взема решения по сложни въпроси, свързани с прилагането на помощта от Структурните фондове, след предложение от страна на
директорите на Управляващия орган, Сертифициращия орган и Одитния орган;
14. Приема Вътрешен правилник за работа;
15. Може да изпълнява допълнителни задачи, произтичащи от Вътрешния правилник за работа.

2.4.2.2. Членове на Комитета за наблюдение на ОП
Комитетите за наблюдение на ОП се състоят от председател, членове и наблюдатели.
Председател на съответния Комитет за наблюдение на оперативната програма е заместник-министърът на министерството, отговарящо за структурата,
към която принадлежи Управляващият орган на оперативната програма.
Комитетите за наблюдение на всички оперативни програми включват следните членове:
1. на централно ниво:
- директора на Управляващия орган на съответната оперативна програма;
- директорите на управляващите органи на другите шест оперативни програми;
- директора на структурата в Министерството на земеделието и горите, отговаряща за Плана за развитие на земеделието и селските райони за
периода 2007-2013 г.;
- директора на структурата в Агенцията по рибарство и аквакултури, отговаряща за Програмата за рибарство;
- изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите;
- директора на Централното координиращо звено;
- директора на Сертифициращия орган;
- представител/и на междинните звена (ако има такива за съответната програма);
- представител на дирекция „Икономическа и социална политика”, Министерски съвет;
- представител на дирекция „Стратегическо планиране и управление”, Министерски съвет;
- представител на дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международните финансови институции”, Министерски съвет;
- представители на министерствата, държавните агенции, държавните комисии, изпълнителните агенции и другите институции, имащи
връзка с приоритетите на съответната оперативна програма.

2. на регионално и местно ниво:
- един представител на Националното сдружение на общините в Република България;
- по един представител на всеки от Съветите за регионално развитие на районите от ниво NUTS II;

3. на социално-икономическите партньори: по един представител на всяка от национално представените организации на работодателите,
работниците и служителите, признати от Министерски съвет на базата на Кодекса на труда
Като наблюдатели в комитетите за наблюдение на ОП участват:
1. директорът на Одитния орган;
2. представител на ЕК;
3. представител на Европейската инвестиционна банка или друга финансова институция (когато се получава финансова помощ от Европейската
инвестиционна банка или друга финансова институция);
4. експерти по хоризонталните въпроси – по един експерт от всяка от следните области: устойчиво развитие, равни възможности, конкуренция и
обществени поръчки;
5. представители на НПО.
Министърът, на чието подчинение е УО на съответната ОП, установява реда за определянето и представителството на представителите на НПО в
работата на КН на ОП.
Членовете на Комитета за наблюдение на ОП трябва да бъдат ограничени до такъв брой, който да позволява ефективна работа по време на заседанията.
При създаването на КН на ОП се съблюдава принципа на равенство между половете.
Министърът, на чието подчинение е УО на съответната ОП, издава заповед за определените членове на Комитета за наблюдение, в която се изброяват
членовете и техните заместници, които имат право на глас. Заместниците могат да участват в заседанията като наблюдатели, като упражняват своето
право на глас единствено при отсъствие на избрания член.

2.4.2.3. Правилник за работа на Комитета за наблюдение на оперативната програма
Комитетът за наблюдение на ОП приема свой Вътрешен правилник за работа и Кодекс на поведение след предложение на директора на Управляващия

орган на съответната оперативна програма.
Вътрешният правилник за работа има следната структура:
1. Цели и задачи
2. Членове
- Членове с право на глас
- Наблюдатели
3. Председател
4. Секретариат
5. Заседания
- Свикване на заседанията
- Място на провеждане
- Дневен ред
- Документи
- Протоколи
6. Вземане на решения
7. Подкомитети
8. Кодекс на поведение
9. Промени във Вътрешния правилник за работа.

По правило решенията на Комитета за наблюдение се вземат с консенсус. Вътрешният правилник трябва да предвижда процедура за гласуване с
мнозинство с оглед на вземането на необходимите решения за изпълнение на оперативната програма, включително решенията за трансфер на средства.
Комитетът за наблюдение заседава поне два пъти годишно, обикновено през пролетта и през есента. Ако е необходимо, може да се свикат и извънредни
заседания. На пролетното заседание обикновено се разглежда напредъкът през предходната година и се одобрява докладът за изпълнението. На
есенното заседание се разглежда напредъкът до 30 юни на текущата година. В случай че обстоятелствата налагат да се вземе решение преди следващото
заседание, Комитетът за наблюдение може да вземе решение посредством писмена процедура.
Функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на ОП се упражняват от Управляващия орган на съответната ОП. Той изготвя необходимите
документи за разглеждане от Комитета за наблюдение и ги изпраща до членовете заедно с дневния ред за заседанието 20 работни дни преди датата на
заседанието.

2.4.2.4. Кодекс на поведение
Комитетът за наблюдение на ОП приема свой Кодекс на поведение. Дейността на Комитета за наблюдение е в името на широкия обществен интерес.
Членовете на Комитета за наблюдение носят отговорност за своите действия и трябва да основават своята работа и поведение на принципите на
безкористност, безпристрастност, отговорност, откритост, почтеност и обективност.
Всеки член на КН подписва декларация за избягване на конфликт на интереси.

2.4.2.5. Подкомитети
Комитетите за наблюдение на ОП могат да създават постоянни и временни подкомитети за специални и текущи въпроси. Възможността за създаването
на тези подкомитети, техните членове, задачи и отговорности трябва да бъдат предвидени и подробно описани във Вътрешния правилник за работата на
КН на ОП.
Подкомитетите съблюдават принципа на партньорство при назначаването на членовете. Такива могат да бъдат някои от членовете на Комитета за
наблюдение, както и експерти и представители на партньорите, които са експерти по конкретната тема/ работа на подкомитета.
Броят на членовете на подкомитета трябва да гарантира оптималността на неговата работа.
Ако подкомитетът е постигнал съгласие по даден въпрос, който изисква вземане на решение от Комитета за наблюдение на ОП, тогава това решение
може да бъде взето без повече обсъждания от Комитета за наблюдение. Ако подкомитетът не е стигнал до съгласие, Комитетът за наблюдение взема
решение след допълнително обсъждане и консултации.

3. Централно координиращо звено (ЦКЗ)
ЦКЗ играе водеща роля в координирането на дейностите по структурните инструменти на ЕС; неговите основни отговорности съгласно Постановление
на Министерски съвет № 94/25.04.2006 за изменение на Устройствения правилник на Министерство на финансите са:

• да изготвя НСРР в сътрудничество с Агенцията за икономически анализи и прогнози и да

води преговорите с ЕК във връзка с нея;
• да действа като център за контакт с ЕК;
• да осигурява прилагането на основните принципи на Структурните фондове,

включително принципите на партньорство и допълняемост;
• да изготвя частта от годишния доклад за Националната програма за реформа, отнасяща се

до приноса на Фондовете за нейното изпълнение;

• да посочва служителите за връзка по ОП, които да подпомагат УО на ОП и да следи
напредъка на ОП за постигането на целите на НСРР;
• да осигурява координация между ОП и ЕИБ и други финансови инструменти;
• да изготвя доклади и да ги представя пред ЕК съгласно изискванията на регламентите;
• да разработва и осигурява правилното функциониране на Информационната система за

управление и наблюдение;
• да координира разработването и след одобрение от страна на Съвета за координация,

контрол и изпълнение на инфраструктурни проекти от национално значение (СККИИПНЗ)
– да представя на ЕК големите проекти (над 25 млн.евро за околна среда и над 50 млн.евро
за другите);
• да действа като секретариат на КН на НСРР;
• да участва във всички КН на ОП.

4. Управляващи органи на оперативните програми
С Постановление на Министерски съвет № 965/16.12.2005 г. бяха потвърдени определените УО и
съответните МЗ, създадени по време на преговорите по Глава 21 „Регионална политика и
координация на структурните инструменти”. В Приложение ІV е дадена диаграма на общата
организационна структура на управлението на ОП. ЦКЗ е предоставило на УО насоки на базата на
изискванията на Общия регламент за това как да изготвят ОП.
След това всеки УО отговаря за управлението и изпълнението на конкретната ОП в съответствие с
принципа за добро финансово управление. Основните функции на УО са очертани в член 60 на
Регламент (ЕО) № 1083/2006, а именно:
• да гарантира, че операциите са избрани за финансиране в съответствие с критериите,
приложими за оперативната програма и че те са в съответствие с приложимите общностни и
национални правила за целия период на осъществяването им;
• да проверява дали съфинансираните продукти и услуги са доставени и дали декларираните от
бенефициентите разходи за операциите са действително извършени и са в съответствие с
общностните и националните правила; може да се извършват проверки на място на отделни
операции на извадкова основа в съответствие с подробните правила, които следва да бъдат
приети от Комисията в съответствие с посочената в член 103, параграф 3 процедура;
• да гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в компютъризирана форма на
счетоводните записи за всяка операция по оперативната програма и че са правилни данните за
изпълнението, необходими за финансовото управление, наблюдение, проверки, одити и оценка;
• да гарантира, че бенефициентите и другите звена, включени в осъществяването на операциите,
поддържат или отделна счетоводна система, или адекватна счетоводна аналитична сметка за
всички сделки, отнасящи се до операцията, без да се нарушават националните счетоводни
правила;
• да гарантира, че оценките на оперативните програми, посочени в член 48, параграф 3, се
извършват в съответствие с член 47;
• да установи процедури, за да се гарантира, че всички документи относно разходите и одитите,
необходими за осигуряването на адекватна одитна пътека, се съхраняват в съответствие с
изискванията на член 90;
• да гарантира, че Сертифициращият орган получава цялата необходима информация за
процедурите и проверките, извършени във връзка с разходите, за целите на сертифицирането;
• да направлява работата на Комитета за наблюдение и да му осигурява необходимите
документи, които да позволят да се следи качеството на изпълнението на оперативната програма
в светлината на специфичните й цели;

• да изготви и след одобрение от Комитета за наблюдение да предаде на Комисията годишните и
окончателните доклади относно изпълнението;
• да осигури спазването на изискванията за информация и публичност, установени в член 69 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006;
• да предоставя на Комисията информация, която да й позволи да оценява големите проекти.
УО на ОП изпълняват своите задачи, като включват междинни звена, където това е необходимо.
УО на ОП работят в тясно сътрудничество с министерствата-партньори, които отговарят за
областите, обхванати от дадени приоритети и мерки, и осигуряват съфинансирането от националния
бюджет.
УО на ОП действа като секретариат за комитетите за наблюдение.
Институциите, определени за УО на ОП в България, са както следва:
• генерална дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерството на

регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган на ОП “Регионално
развитие”:
• дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на
икономиката и енергетиката - Управляващ орган на ОП “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”;
• дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в Министерството

на труда и социалната политика - Управляващ орган на ОП “Развитие на човешките
ресурси”;
• дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта

-

Управляващ орган на ОП “Транспорт”;
• дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в Министерството на околната среда и

водите - Управляващ орган на ОП “Околна среда”;
• „Управление на програми и проекти” в Министерството на държавната администрация и

административната реформа - Управляващ орган на ОП “Административен капацитет”;
• дирекция „Управление на средствата от ЕС” в Министерството на финансите Управляващ орган на ОП “Техническа помощ”.

5. Сертифициращ орган (СО)
Съгласно член 61 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, СО изпълнява следните задачи:
• изготвя и предава на Комисията заверени отчети за разходи и заявления за плащане по всяка

оперативна програма;
• удостоверява за всяка оперативна програма, че:

a. отчетът на разходите е точен, резултат е от надеждни счетоводни системи и се
основава на проверими оправдателни документи;
б. декларираните разходи са в съответствие с приложимите общностни и национални
правила и са били извършени във връзка с операциите, избрани за финансиране в
съответствие с критериите, приложими за програмата и съответстващи на
общностните и националните правила.
• гарантира за целите на сертифицирането на разходите по оперативните програми, че е
получил адекватна информация от управляващите органи относно процедурите и одитите,
извършени във връзка с декларираните разходи;
• взема предвид за целите на сертифицирането резултатите от всички одити, извършвани от

или под отговорността на Одитния орган;
• поддържа счетоводни записи в компютъризирана форма на декларираните пред Комисията

разходи;
• води счетоводство на сумите, подлежащи на възстановяване, и на сумите, изтеглени в

резултат на анулирането на цялата или на част от помощта за дадена операция. Сумите,
подлежащи на връщане, се внасят повторно в общия бюджет на Европейския съюз преди
приключването на оперативната програма, като се приспадат от следващия отчет за
разходите.
Освен описаните по-горе функции, СО в България участва във всички КН на ОП и Комитета за
наблюдение на НСРР.
СО заверява разходите, посочени в заявленията за плащане, подадени в Европейската комисия, при
условие че Управляващият орган и междинните звена, които докладват на УО и носят отговорност
за изпълнението на програмата, са изпълнили условията, предвидени в съответните регламенти на
ЕС.
СО сертифицира разходите и когато България приключи частично някоя оперативна програма; той
прави това през периоди, определени от самия него и свързани с приключените операции през
периода до 31 декември на предходната година. Една операция се счита за завършена, когато
дейностите по нея са били действително извършени и за която са били платени всички разходи от
бенефициентите, както и съответната публична финансова подкрепа.
Освен това СО е длъжен да се убеди, че е получил от УО задоволителна информация за извършените
процедури и проверки относно включените в отчетите разходи и да се съобрази (за целите на
сертифицирането) с резултатите от всички одити, извършени от или под отговорността на Одитния
орган, и на другите одити, извършени от вътрешния одит или от външна одиторска организация.
СО води счетоводна документация в компютъризиран вид за декларираните пред ЕК разходи и води
счетоводство на сумите, подлежащи на възстановяване, и на сумите, изтеглени в резултат на
анулирането на цялата или на част от помощта за дадена операция.
СО отговаря за администрирането на процедурата при нередности на национално ниво и докладва на
Комисията, ОЛАФ и АФКОС за всички действителни или подозирани случаи на измами или
нередности, отнасящи се до структурните инструменти.
СО е органът за контакт за финансовата информация, обменяна между Комисията и Република
България.
Задачите на Сертифициращия орган са възложени на дирекция „Национален фонд” в Министерство
на финансите.
6. Одитен орган
Съгласно член 62 от Регламент на ЕС (ЕО) № 1083/2006, ОО извършва одити на подходяща основа с
цел да се провери ефективното функциониране на системите за управление и контрол на
оперативните програми.
Одитният орган извършва два вида одити: одит на системите и одит на операциите.
ОО разработва свой Процедурен наръчник.
От 2008 г. ОО ще започне да публикува годишни доклади за извършения контрол и одиторски
становища относно законосъобразността и редовността на одитираните сделки (член 62, г (i),(ii) от
Регламент (ЕО) № 1083/2006).
За да изпълнява своите функции, на ОО се осигурява достъп до всички документи по оперативните
програми, както и до помещенията на одитираните институции (член 22 от Закона за вътрешния одит
в публичния сектор).

В срок от дванадесет месеца от одобряването на ОП Одитният орган представя на Комисията одитна
стратегия, която обхваща институциите, които ще извършват одитите.
Преди да се подаде първото заявление за междинно плащане или най-късно в срок от дванадесет
месеца от одобряването на всяка оперативна програма ЦКЗ представя на Комисията описание на
системите, обхващащи организацията и процедурите на Управляващия и Сертифициращия орган и
междинните звена, както и на ОО и всички други институции, извършващи одит под негова
отговорност.
Описанието се придружава от доклад за резултатите от оценката на структурата на гореспоменатите
системи и се представя становище за тяхното съответствие с членове от 58 до 62 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006. Първото междинно плащане се извършва, когато становището в доклада е без резерви
и при липса на забележки от страна на Комисията. Ако становището съдържа резерви, докладът
посочва сериозността на недостатъците и, когато недостатъците не засягат цялата програма,
съответната приоритетна ос или приоритетни оси. Държавата-членка информира Комисията за
коригиращите мерки, които следва да се вземат, и графикът за тяхното изпълнение и впоследствие
потвърждава, че въпросните мерки са били изпълнени и че съответните резерви са оттеглени.
Докладът се счита за приет и първото междинно плащане се извършва при следните условия:
(a) в срок от два месеца от датата на получаване на доклада, когато становището е без резерви и при
липса на забележки от страна на Комисията;
(б) ако становището съдържа резерви - при потвърждаване пред Комисията, че са били осъществени
коригиращи мерки относно ключови елементи на системите и че съответните резерви са оттеглени и
при липса на забележки от страна на Комисията - в срок от два месеца от датата на потвърждението.
Когато резервите се отнасят само до една единствена приоритетна ос, първото междинно плащане се
извършва по отношение на другите приоритетни оси на оперативната програма, за които няма
резерви.
Гореспоменатите доклад и становище се изготвят от ОО, който извършва работата си, като държи
сметка за международно приетите одитни стандарти
Задачите на ОО са възложени на дирекция “Одит на средствата от Европейския съюз” в
Министерството на финансите.
7. Междинни звена
УО могат да делегират някои от своите отговорности на междинните звена (МЗ), както е посочено в
член 2 (6) на Регламент (ЕО) № 1083/2006. При делегирането на задачи крайната отговорност все пак
носи УО. Лицата за контакт за всяко МЗ са дадени в Приложение ІІ. Обхватът, мащабът и обсегът на
задачите, които могат да бъдат делегирани, са описани в „Официални административни
документи/споразумения”, които се сключват между УО и МЗ.
Системите за управление и контрол на МЗ предвиждат като минимум: адекватно разделение на
функциите и добро финансово управление; ефективни системи с цел да се гарантира, че функциите
се изпълняват по удовлетворителен начин; редовно докладване (включително случаите на
нередности) на УО, за да се гарантира, че разходите са удостоверими и системата на ниво МЗ е
правилно изградена.
Регламентът за прилагане3 описва ролята на МЗ в управлението и контрола на средствата (членове 12 и 13 от Регламента), която ще бъде
допълнително развита в споразумението между УО и МЗ.

8. Бенефициенти
Бенефициентите инициират или инициират и осъществяват операциите. В контекста на схемите за помощ, съгласно член 87 на Договора
бенефициентите са публични или частни фирми, които реализират отделен проект и получават публична помощ. Те също така имат задължение да
бъдат информирани за продуктите или услугите, които следва да бъдат доставени по проекта, за плана за финансиране, за срока на изпълнение и за
финансовата и друга информация, която трябва да бъде съхранявана и разпространявана. Тези изисквания са подробно описани в договора/ писмото за
предложение, даден/о на бенефициентите при одобряването на техните проекти.

9. Човешки ресурси
9.1. Стратегия за развитие на организацията (СРО)

СРО е помощна стратегия, която има за цел да помогне на организацията да стане по-ефективна, по-гъвкава, по-иновативна и по-способна да се
адаптира и да се справи с промените. Това не е стратегия за изпълнение на мисията и задълженията на организацията.
СРО се фокусира върху подобряването на ефективността на:
• процесите на разработване на стратегии, планиране и преглед на действията;
• политиките, структурите, процесите, системите, процедурите и технологиите;
• ролята, яснотата, знанията, уменията, нагласите на хората;
• групите и екипите и как те работят заедно;
• смесените групи/ екипи и как те работят заедно;
• работните взаимоотношения с важни заинтересовани страни, които са външни за организацията;
• стиловете, подходите и методите на управление;
• организационната култура, за да се гарантира, че тя подкрепя посоката, избрана от организацията.

СРО ще позволи на организацията да се адаптира, обнови, промени и възроди, така че да може да прилага своята стратегия за работа в периодите на
значителни промени.
ЦКЗ, УО на ОП и МЗ разработват и прилагат Стратегия за развитие на организацията.
Стратегията се разработва за тригодишен период и се актуализира ежегодно.
ЦКЗ разработва и представя на УО на ОП и на МЗ насоки за разработването на Стратегията за развитие на организацията.

9.2. Развитие на човешките ресурси
9.2.1. Стратегия за развитие на човешките ресурси
Всяка институция, която отговаря за управлението и прилагането на структурните инструменти (ЦКЗ, УО на ОП, МЗ, СО, ОО) разработва и ежегодно
актуализира Стратегия за развитие на човешките ресурси. Тази стратегия може да бъде част от Стратегията за развитие на организацията.
Главната цел на Стратегията за ЧР включва разработване, прилагане и управление на подходящи политики и процедури, които трябва да осигурят
ефективен подбор, разпределение, оценка и развитие на служителите на всяка една институция, така че същата да разполага с квалифициран персонал с
умения и компетенции, каквито са необходими за постигането на общите цели.
УО, МЗ и СО отговарят за ежедневното прилагане и поддържане на политиката по човешките ресурси на ниво отделна институция под основния надзор
на съответния ръководител. Те отговарят за актуализирането на политиката и стратегията за развитие на човешките ресурси в съответствие с
потребностите, произтичащи от годишната оценка на служителите и променящи отговорностите на институцията или министерството. Отговорният
ръководител посочва едно лице/няколко лица – сътрудник/ци по ЧР, което/които да отговаря/т за координацията и техническите задачи по прилагането
и поддържането на Стратегията за развитие на човешките ресурси.

9.2.1.1. Цел на Стратегията за развитие на човешките ресурси
Целите на дейностите по човешките ресурси са както следва:
- създаване на мултидисциплинарен работен екип с необходимия експертен опит и умения в административното, финансовото и
техническото управление на проекти в процес на осъществяване;
- създаване на ефикасна и ефективна организационна структура и подходяща система за управление и контрол с оглед на изпълнението на
всички делегирани функции;
- ясно определяне и възлагане на лична отговорност за отделните задачи във връзка с длъжностите характеристики;
- осигуряване на административни и технически условия за персонала в съответствие с трудовото законодателство;
- обезпечаване на изискванията за финансиране за настоящи и бъдещи нужди от персонал на базата на пресметнатото натоварване на
работата;
- определяне на потребностите от обучение на персонала и разработване и прилагане на годишна програма за обучение с оглед на
поддържането на професионален персонал;
- оценяване на личното изпълнение с оглед затвърждаване на кариерното развитие;
- въвеждане и прилагане на необходимите мотивационни средства с оглед на минимизирането на текучеството в екипа.

9.2.1.2. Основни принципи на управлението на човешките ресурси:
- Ефикасна и ефективна организационна структура;
- Ясни длъжностни характеристики и изисквания за изпълнението и отчитането;
- Лична отговорност за отделните задачи;
- Редовно оценяване на изпълнението;
- Наблюдение от прекия ръководител;
- Стандартизиране на изпълнението;
- Редовна вътрешна комуникация;
- Справедливо и безпристрастно участие в развитието на човешките ресурси;

- Подкрепа за развитието на персонала.

9.2.1.3 Основни дейности от прилагането на стратегията
Стратегията за развитие на човешките ресурси се прилага на ниво дирекция чрез специални дейности и под формата на процедури.
Всяка процедура по прилагането на Стратегията за развитие на човешките ресурси включва запознаване със стъпките, които следва да бъдат
предприети, отговорността за тяхното изпълнение, процес на проверка и одобрение и формули. При прилагането на Стратегията се осъществяват
следните дейности и процедури:
- Планиране на персонала;
- Набиране на персонала;
- Подбор на персонала;
- Назначаване на служителите;
- Оценка на служителите;
- Анализ на потребностите от обучение;
- Разработване и приемане на план за обучение;
- Подбор на служителите за обучение;
- Провеждане на обучението;
- Оценка на обучението;
- Напускане на служители.

9.3. Планиране на човешките ресурси
Целта на анализите и прогнозите за човешките ресурси е те да гарантират оценка на човешките ресурси, които са необходими на институцията, за да
може тя да изпълнява своите задължения и да бъде подготвена за ефективното управление на структурните инструменти.
Прогнозата на човешките ресурси е оценка на ресурсите, които ще бъдат необходими, за да се поеме бъдещата работна натовареност на една
организация за период от една до три години. По самия си характер прогнозирането не е точна наука, но може да осигури много полезна информация,
която да подпомогне процеса на вземане на решения за необходимите човешки ресурси от гледна точка на техния брой и умения и кога има вероятност
те да бъдат необходими.
Анализът и прогнозирането на човешките ресурси:
- Установява наличните към момента човешки ресурси по отдел/звено и ключови задачи;
- Преценява вероятното увеличаване на работната натовареност по отношение на нови проекти, програми, задачи и други нужди на
въпросната институция;
- Преценява увеличаването на работната натовареност по отдел/звено и ключови задачи от гледна точка на броя човекодни, които са
необходими, за да се изпълни работата;
- Преценява увеличаването или намаляването на броя хора, необходими за поемането на тази натовареност по отдел/звено и ключови задачи;
- Преценява общия ресурс, който е необходим за отдела/звеното и ключовите задачи, за да се поеме прогнозираната работна натовареност;
- Преценява вероятните ползи, които планираните проекти/програми за подобрения могат да имат за повишаването на производителността на
отделите и звената. Трябва да се вземат под внимание само проектите/програмите с висока вероятност за успех. За тези проекти трябва да се
направи консервативна оценка на степента на повишаването на производителността и кога се очаква то да бъде реализирано;
- Прави корекции във връзка с очакваните подобрения на изпълнението на ресурсите за периода на прогнозата.

9.4. Обучение и развитие
9.4.1. Потребности от обучение

Развитието на човешките ресурси е отговорност на директора на институцията и съответната
дирекция „Човешки ресурси”. Директорът упражнява надзор върху процеса на идентифициране на
потребностите от обучение, определяне на програмата за обучение в подробности и прилагане на
същата.
Целта на обучението е да запознае служителите в институцията с принципите и практиката на
административната работа и допълнително да повиши техните знания и умения за целите на
изграждането на капацитета за управление и прилагане на структурните инструменти.
Обучението на служителите трябва да следва формулираната стратегия за обучение на служителите в
публичната администрация:
- Укрепване с оглед на въвеждането и прилагането на достиженията на общностното право

(acquis communautaire);
- Активно участие в процеса на промяна;
- Изграждане на система за развитие на професионалните умения и квалификации;
- Вграждане на тази стратегия в практиката на институцията, въвеждайки целите, конкретните
теми за обучение и учебните средства, за да се постигне необходимият професионален опит и
професионални умения за ефикасно и ефективно финансово управление и контрол на
европейските и националните средства.
Системата за развитие на човешките ресурси трябва да съгласува обучението за професионално
развитие и обучението за служебно развитие.
Потребностите от общо обучение имат за цел създаване на професионални умения и/ или
повишаване на квалификацията на служителите за изпълнението на техните задачи.
Потребностите от специализирано обучение се определят въз основа на оценката на трудовото
изпълнение (степента на реализация на целите от работния план; степента, в която са изпълнени
задълженията; показаните професионални компетентности).
Обучението на служителите е приоритет на политиката за управление и развитие на човешките
ресурси, който се изпълнява чрез годишно разпределение на специални средства за обучение в
държавния бюджет, които трябва да бъдат до 2% от общата сума на заплатите.
9.4.2. Анализ на потребностите от обучение, разработване и одобрение на програмата за
обучение
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ
В съответствие с Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната
администрация и на базата на резултатите от годишната оценка на служителите съответната
дирекция „Човешки ресурси” представя годишен план за обучение за целия персонал на
министерството/агенцията, включително институцията. Годишният план за обучение включва
определяне на приоритетите от гледна точка на предмета на обучение и участието на служителите.
Ключовите знания и опит на служителите са представени в стандартна форма. Годишният план за
обучение на министерството/агенцията за 200х година обхваща участието на хх служители от
дирекцията в уу учебни дейности.
УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО
В сътрудничество със съответната дирекция „Човешки ресурси” директорът на институцията взема
решение за участието на служителите в специализирани учебни курсове в съответствие със следните
принципи и критерии:
ВИД ОБУЧЕНИЕ
В зависимост от съдържанието обучението може да бъде класифицирано както следва:
- Задължително обучение за новопостъпили служители, организирано от Института по
публична администрация и европейска интеграция /ИПАЕИ/;
- Обучение, свързано с изпълнението на преките задължения съгласно длъжностната
характеристика;
- Обучение, свързано с компетенциите за съответната длъжност;
- Обучение, свързано със служебното развитие;

Всяка институция поддържа база данни за преминатото обучение за целите на документирането и
извършването на оценка на служителите и анализ на потребностите от обучение.

ГЛАВА 3
ОБЩИ ПРИНЦИПИ
1. Общ преглед
В настоящата глава са групирани общите принципи, които обхващат използването и управлението на
Структурните фондове. Настоящата глава се състои от четири части:
• Партньорство и информация и публичност, за да се гарантира прозрачното и ефикасно
използване на Фондовете;
• Спазване на политиките на Общността, включително правилата за конкуренция, за възлагане
на държавни поръчки, опазване и подобряване на околната среда и премахване на различията и
насърчаване на равенството на мъжете и жените. За всяка от политиките на Общността има
отделна под-глава в наръчника;
• Финансово управление, контрол, наблюдение и оценка определят изпълнението на
финансирани от Структурните фондове програми и дейности;
• Накрая, за всяка програма по Структурните фондове се предоставя техническа помощ, чрез
която се финансира изпълнението на гореспоменатите принципи.

2. Партньорство
Българските власти спазват стриктно принципа на партньорство при изготвянето на стратегическите
документи (НПР, НСРР и ОП). Съответните социално-икономически партньори като, например,
национално представените организации на работниците и работодателите, неправителствени
организации, консултативните органи, участват в работните групи за НПР/НСРР и ОП и активно се
включват в изготвянето на документите.
В Регламент (ЕО) № 1083/2006 се подчертава, че партньорството следва да се извършва в пълно
съответствие със съответните институционални, правни и финансови правомощия на всеки партньор.
В България има специален наръчник под формата на информационен документ („Социалноикономическо партньорство в България, към Национален план за развитие основан на социалноикономически консенсус и обществена информираност”) за социално-икономически консенсус и
обществена информираност, публикуван от Министерството на финансите;
В член 11 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 се казва, че целите на Фондовете се постигат в рамката на
тясно сътрудничество (наричано по-нататък партньорство), между Комисията и всяка държавачленка. Всяка държава-членка установява при необходимост и в съответствие с действащите
национални правила и практики партньорство с такива органи и организации като:
• компетентните регионални, местни, градски и други публични органи;
• икономическите и социални партньори;
• всяка друга организация, която представлява гражданското общество, екологични партньори,
неправителствени организации и организации, които са натоварени с насърчаване на
равенството между мъжете и жените.
Всяка държава-членка определя най-представените партньори на национално, регионално и местно
ниво, както и в икономическата, социалната, екологичната или други сфери (наричани по-нататък
партньори) в съответствие с националните правила и практики, като се отчита необходимостта от

насърчаване на равенството между мъжете и жените и устойчиво развитие чрез интегриране на
изискванията за опазване и подобряване на околната среда.
Партньорството се осъществява при пълно спазване на съответните институционални, правни и
финансови правомощия на всяка категория партньори, както е посочено по-горе.
Партньорството обхваща изготвянето, изпълнението, наблюдението и оценката на оперативните
програми.
Държавите-членки включват, когато е целесъобразно, всеки от съответните партньори и особено
регионите на различните етапи на програмирането в определения за всеки етап срок.
Всяка година Комисията провежда консултации с организациите, представляващи икономическите и
социални партньори на европейско равнище относно помощта от Фондовете.
2.1. Партньорство между институциите на Европейския съюз и България
Сътрудничеството във връзка с получаване на средства от Структурните фондове между различните
институции на Европейския съюз и различните институции от българската държавна администрация
обхваща четирите изброени по-долу области, както следва:
Подготовка:
• Във връзка с подготовката на помощта основната област на сътрудничество е
програмирането, изготвянето на Националната стратегическа референтна рамка и
оперативните програми;
• Една от най-важните области е подготовката на българската институционална система,
получаваща средствата от Структурните фондове.

Финансиране:
• Въз основа на принципа на допълняемост Европейският съюз участва във финансирането на
проектите с различен размер на безвъзмездните средства за всяка мярка.

Наблюдение:
• Освен представителите на българското правителство, социално-икономическите партньори и
неправителствените организации, в Комитета за наблюдение на НСРР и комитетите за
наблюдение на ОП участват и представители на Европейската комисия;
• Европейската комисия получава годишните доклади за изпълнението и окончателните
доклади за изпълнението. Въз основа на тях Европейската комисия и управляващите органи
правят годишен преглед на изпълнението на програмите.

Оценка:
• Предварителната оценка се изготвя на базата на методологическите насоки на Европейската
комисия за получаване на средствата от Структурните фондове;
• Последващата оценка се извършва от независим експерт, определен от Европейската комисия
заедно с държавата-членка.

2.2. Партньорство между страните, участващи с различни задачи и на различни нива в

институциите на българската държавна администрация (включително регионални и местни
власти)
Сътрудничеството между различните институции от българската държавна администрация във връзка
с получаването на средства от Структурните фондове обхваща подробно представените по-горе
четири области, както следва:
Подготовка:
• Координационният механизъм е стратегическа система, изработена с цел засилване на
съвместните действия между различните политики и постигане на максимален ефект на
социално-икономическото развитие на страната. Системата се ръководи на високо ниво
посредством Координационния съвет за НПР/НСРР под председателството на министъра на
финансите. Съветът се състои от заместник-министър от всяко от съответните български
министерства. Съветът създаде работни групи, които съответстват на НСРР и ОП; в тези групи
има представител на ЦКЗ. Групите предават на Съвета докладите и документите. Обхватът на
тези доклади, които се разглеждат и приемат от Съвета, включва:
o НПР и НСРР, включително социално-икономическия анализ и целите и приоритетите;
o Промени в НПР и НСРР;
o Проекти на оперативните програми;
o Мерки с цел да се гарантира, че няма дублиране на действия, които се финансират от
ОП;
o Решения относно трудни въпроси, за които се иска съвет от него.
• Нормативно координацията се регламентира с Решение на Министерския съвет №
965/16.12.2005 г., с което се определят структурите за управление на средствата от ЕС в
България. Тези структури включват Централното координиращо звено (ЦКЗ), управляващите
органи (УО) на ОП и техните междинни звена (МЗ), Сертифициращия орган, Одитния орган.
Функциите на ЦКЗ са възложени на дирекция „Управление на средствата от ЕС” в
Министерството на финансите. В Приложение V е представена схематично диаграма на
координационните структури.

Финансиране:
• 7-те оперативни програми ще се изпълняват със съфинансиране от всички съответни
министерства;
• Освен министерствата, в съответното съфинансиране на проектите участват и регионалните и
местни партньори.

Наблюдение:
• Дейността по наблюдение се извършва заедно с управляващите органи и другите държавни и
регионални институции;
• В Комитета за наблюдение участват всички държавни и регионални институции, които
попадат в обхвата на програмата.

Оценка:

• Различните звена от държавната администрация на секторно и регионално ниво, ангажирани
с изпълнението на програмите, участват в предварителната, последващата и най-вече в
текущата оценка.

2.3. Партньорство със социално-икономическите партньори
Сътрудничеството между различните институции от българската държавна администрация във връзка
с получаването на средства от Структурните фондове и социално-икономическите партньори обхваща
подробно представените по-горе четири области, както следва:
Подготовка:
• Представители на национално представените социално-икономически партньори са членове
на работните групи за НСРР и ОП;
• Ангажирането на по-голямата част от социално-икономическите партньори се гарантира с
широките социални консултации по Националния план за развитие/Националната
стратегическа референтна рамка, което включва участие в семинари, кръгли маси и работни
срещи във връзка с НСРР и ОП и предоставяне на писмени коментари и предложения.

Наблюдение:
• Социално-икономическите партньори участват както в Комитета за наблюдение на НСРР,
така и в комитетите за наблюдение на ОП.

Оценка
• Участниците се уведомяват за оценката на програмите в съответствие с изискванията за
прозрачност.

2.4 Партньорство с неправителствените организации.
Сътрудничеството между различните институции от българската държавна администрация и НПО във
връзка с получаването на средства от Структурните фондове обхваща подробно представените погоре четири области, както следва:
Подготовка:
• Участието на НПО в подготовката за получаване на средства от Структурните фондове
означава основно широки социални консултации по Националния план за
развитие/Националната стратегическа референтна рамка. Този процес означава изпълнение на
задължението за консултации в съответствие със ситуацията в България.

Наблюдение:
• НПО участват както в Комитета за наблюдение на НСРР, така и в комитетите за наблюдение
на ОП.

Оценка
• Участниците от страна на НПО се уведомяват за оценката на програмите в съответствие с
изискванията за прозрачност.

3. Информация и публичност
3.1. Изисквания на ЕС относно информацията и публичността
Двете еднакви цели на действията във връзка с информацията и публичността, които се прилагат за
всички мерки по оперативните програми, са:
• да се повиши информираността по отношение на наличието на средства сред потенциалните
бенефициенти и икономическите и социалните партньори, за да се гарантира прозрачност на
възможностите за финансиране; и
• да се информира обществеността за ролята на Структурните фондове и подкрепата, която те
предоставят за социално-икономическото развитие.
Член 69 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 задължава държавите-членки да предоставят информация за и
да правят публично достояние съфинансираните от ЕС програми и операции. ЦКЗ на НСРР и УО на
ОП отговарят за публичността в съответствие с правилата за прилагане на този приет от Комисията
регламент. Информацията е предназначена за европейските граждани и бенефициентите.
В Регламента на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1083/2006 се определят изискванията
на Европейската комисия относно информацията и публичността.
Прилагането на публичността и информацията означава, че на различните институции, които
управляват Структурните инструменти, се падат редица задачи, а бенефициентите ще трябва да
изпълняват специални задължения.
Неспазването на разпоредбите за публичност в регламентите ще води до финансови корекции.
Всеки УО трябва да изготви Комуникационен план (КП), който да обхваща финансираните от ЕФРР
и/или КФ, и/или ЕСФ програми и да подчертава добавената стойност на помощта от Общността.
Комуникационният план включва следното:
• цели и целеви групи;
• стратегия и съдържание на мерките за информация и публичност, които ще бъдат предприети
от държавата-членка или Управляващия орган и които са насочени към потенциалните
бенефициенти, бенефициентите и обществеността, във връзка с добавената стойност на
помощта от Общността на национално, регионално и местно ниво;
• примерен бюджет за изпълнение на плана;
• административни отдели или звена, които са натоварени с изпълнението на мерките за
информация и публичност;
• посочване на начина, по който ще се оценяват мерките за информация и публичност по
отношение на прозрачността, информираността за оперативните програми и ролята на
Общността.

3.2. Роля на комитетите за наблюдение
Комитетът за наблюдение:
• приема годишните комуникационни планове за действие, изготвени и предадени от ЦКЗ/УО;
• прави редовен преглед на това до каква степен дейностите по отношение на информацията и
публичността са допринесли за постигане на стратегическите цели и предоставя конкретни

инструкции, корекции, когато е необходимо; и
• разисква и одобрява годишните и окончателни доклади, които следва да се предадат на
Комисията. Тези доклади включват подробно описание на стъпките, които Комитетът за
наблюдение и Управляващият орган са предприели, за да се гарантира качеството и
ефективността на мерките, насочени към по-голяма публичност на помощта.
Прозрачността е основен принцип на действие на Комитета за наблюдение. Следователно,
• за да се гарантира, че съществува адекватна информация за работата му, когато е възможно
Комитетът информира средствата за масово осведомяване за напредъка по пакетите от
помощта, за които отговаря;
• председателят на КН с подкрепата на звеното/служителя по публичността и комуникациите
може да говори единствено от името на КН, освен ако КН не е определил официален
говорител;
• правят се съответните приготовления, когато се провеждат важни събития във връзка със
заседанията на Комитета за наблюдение, като заседания на високо ниво или встъпителни
сесии. Комисията и нейните представителства в държавите-членки се уведомяват за тези
мероприятия; и
• всеки Комитет за наблюдение информира средствата за масово осведомяване за напредъка на
проектите, за които отговаря, толкова често, колкото счете за необходимо. Минималното
изискване е да се предоставя информация на средствата за масово осведомяване за взетите от
Комитета за наблюдение решения.

Роля на ЦКЗ и управляващите органи на ОП
ЦКЗ създава и поддържа актуална национална страница в Интернет, в която се представят НСРР и
структурните инструменти. Страницата съдържа линкове към сайтовете на УО, другите организации и
органи, включително Европейската комисия.
ЦКЗ информира Комитета за наблюдение на НСРР за следното:
• комуникационния план и напредъка по изпълнението на комуникационния план;
• предприетите мерки във връзка с информацията и публичността;
• примери за използвани продукти или информационни средства;
• използваните комуникационни средства.

Годишните доклади за НСРР и окончателният доклад, които се изпращат на Комисията, включват
примери за информационните дейности, организацията по публикуване на списъка с бенефициентите,
включително адреса в Интернет и ако има значителни промени в комуникационния план. Докладът за
оценка на резултатите от изпълнението на КП и изпълнението на изискванията за информация и
публичност се включват в междинния доклад за 2010 г. и окончателния доклад.
Всеки УО на ОП отговаря за пълното съответствие с изискванията за информация и публичност по
отношение на всички мерки в неговата оперативна програма. Следователно, УО на ОП изготвя и
прилага гореспоменатия комуникационен план.
Чрез този план УО изпълнява широк диапазон от действия във връзка с публичността в тясно
сътрудничество с междинните звена, включително:
• изготвяне и разпространение на материали (напр. брошури, бюлетини, информационни
писма, т.н.), като се насочва вниманието на обществото към предложената помощ и
ролята на съответния(те) фонд(ове);

• организиране на брифинги, информационни сесии, семинари и конференции за
представителите на средствата за масово осведомяване, кандидатите и бенефициентите
и гарантиране, че при всички мероприятия се спазват изискванията на ЕС (напр.
използване на логото/знамето на ЕС);
• създаване на сайтове с информация за съответната ОП, възможностите за
финансиране, покана за подаване на предложения и списък със съответните
бенефециенти по ОП, наименованието на операцията и размера на европейското и
националното финансиране. Звеното/служителят по публичност и комуникации
отговаря за актуализацията на сайта и публикуването на новини;
• използване на подходящи канали за разпространение на информация, за да се
гарантира прозрачност за различните потенциални партньори и бенефициенти, особено
малките и средните предприятия, както и неправителствените организации.
УО информира Комитета за наблюдение на ОП за следното:
• комуникационния план и напредъка по изпълнението на комуникационния план;
• предприетите мерки във връзка с информацията и публичността;
• използваните комуникационни средства.
Управляващият орган предоставя на Комитета за наблюдение примери за такива мерки.
Посочените в член 67 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 годишни доклади и окончателен доклад за
изпълнението на оперативните програми включват следното:
• примери за мерките за информация и публичност във връзка с оперативната програма,
предприети при изпълнението на комуникационния план;
• организацията на мерките за информация и публичност относно списъка на
бенефициентите, наименованията на операциите и съответния размер на публичните
средства, включително, където е целесъобразно, електронния адрес, на който могат да се
намерят тези данни;
• съдържанието на съществените промени в комуникационния план.
Годишният доклад за изпълнение за 2010 г. и окончателният доклад за изпълнение съдържат глава с
оценка на резултатите от мерките за информация и публичност по отношение на прозрачността,
информираността за оперативните програми и ролята на Общността.
Използваните за изпълнението, наблюдението и оценката на комуникационния план средства са
пропорционални на определената в комуникационен план необходимост от информация и
публичност.
Мерки за предоставяне на информация на потенциални бенефициенти
Управляващият орган предоставя на потенциалните бенефициенти ясна и подробна информация наймалко за следното:
• възможностите за финансиране, които се предлагат съвместно от Общността и
държавата-членка чрез ОП;
• условията за допустимост, които трябва да бъдат изпълнени, за да се получи право на
финансиране по дадена оперативна програма;
• описание на процедурите за проверка на заявленията за финансиране, както и на
съответните периоди;
• критериите за избор на операции, които да бъдат финансирани;

• лицата за контакт на национално, регионално или местно ниво, които могат да
предоставят информация за ОП.
Когато е целесъобразно и в съответствие с националните закони и практики Управляващият орган
ангажира в мерките за информация и публичност поне една или повече от следните организации:
• национални, регионални и местни органи;
• икономически и социални партньори;
• неправителствени организации;
• информационни центрове за Европа и представителства на Комисията в държавитечленки;
• образователни институции и такива, които предоставят обучение.

Отговорности на УО на ОП във връзка с мерките за предоставяне на информация и
гарантиране на публичност за обществото
УО гарантира, че мерките за информация и публичност се изпълняват в съответствие с
комуникационния план, като се цели възможно най-широко отразяване от средствата за масово
осведомяване посредством всички подходящи форми и начини на комуникация на съответното
териториално ниво. УО отговаря за организацията поне на следните мерки за информация и
публичност:
• основна дейност за предоставяне на информация, която оповестява стартирането на
дадена ОП дори в отсъствието на окончателен вариант на комуникационния план;
• поне една основна информационна дейност годишно, както е заложено в
комуникационния план, която да представи постиженията на оперативната(ите)
програма(и) включително, където е уместно, големите проекти;
• публикуване (електронно или по друг начин) на списъка с бенефициентите,
наименованието на операциите и размера на публичните средства за операциите.
Участниците в дадена операция на ЕСФ може да не се посочват.
Съвместната работа по предоставяне на информация и осигуряване на публичност между УО и МЗ:
• гарантира, че досиетата за участие гарантират прозрачност, а именно, че представят ясно
административните процедури, които трябва да се спазят, описание на системата за
обработване на заявленията, информация за използваните в процедурата на подбор критерии
и механизмите за оценка, както и имената на хората или лицата за контакт на национално,
регионално или местно ниво, които могат да дадат разяснения за това как действат пакетите
за помощта и критериите за допустимост. Освен това тези досиета трябва да включват и
всички справки, за да може кандидатът да разбере какви са изискванията за предоставяне на
информация и публичност след като проектът вече е одобрен и кои свързани разходи са
допустими;
• гарантира, че списъците с предоставени безвъзмездни средства, както и резултатите от
докладите за оценка и годишните доклади за изпълнение се публикуват в Интернет;
• предоставя текуща подкрепа на междинните звена при изпълнението на техните дейности във
връзка с осигуряването на публичност;
• като част от първостепенните и второстепенни проверки, проследява изпълнението на
изискванията за информация и публичност от страна на междинните звена и бенефициентите;
• оценява редовно мерките за информация и публичност, като особено се акцентира върху това
дали мерките се оказват ефективни при изпълнението на географските, секторните или

хоризонталните приоритети;
• извършва координация с ЦКЗ на НСРР на изпълнението на мерките за информация и
публичност на ниво програми.

Звено/служител по публичност и комуникации
Предвид определените информационни нужди и интереси на обществото, в рамките на УО трябва да
се създаде звено/служител, които да отговарят за планирането, подготовката, изпълнението,
наблюдението и оценката на КП, годишните работни планове за изпълнение на КП и
комуникационните кампании и дейности. Минималното изискване на Комисията е да се назначи лице
на пълен работен ден, което да отговаря за публичността и информацията, ако няма съществена
необходимост от разпространение на информация и аудиторията, за която тя е предназначена, е
малка.
Една от основните задачи на тези звена/служителя по публичност и комуникации е изпълнение на
комуникационния план на ОП. Задачите на тези звена основно включват: преговори с ЕК по
комуникационния план; управление и изпълнение на КП на ОП; изготвяне на доклади за изпълнение
на мерките за публичност и информация; изготвяне на продукти или информация за действията във
връзка с публичността; разпространение на подробна информация за възможностите за финансиране,
които се предлагат съвместно от Общността и националното и друго съфинансиране; актуализация на
сайта за НСРР/ОП; роля на основна точка за контакт за потенциалните бенефициенти.
Очаква се редовен контакт между звеното/служителя по публичност и комуникации и средствата за
масово осведомяване. Отношенията със средствата за масово осведомяване включват:
• публикуване на съобщения за пресата за важни развития във връзка с НСРР, Структурните
инструменти, нови проекти, покани за подаване на предложения и т.н.;
• търсене на възможности за участие в радио и телевизионни предавания;
• подготвяне на преспапки;
• подготвяне на статии във вестници и списания;
• отговори на въпроси на средствата за масово осведомяване;
• подкрепа на звената за връзки с обществеността;
• оказване на подкрепа на УО в техните дейности, свързани с публичността;
• организиране на пресконференции, брифинги и срещи на държавните служители на ЦКЗ със
средствата за масово осведомяване;
• оказване на подкрепа на дирекция „Връзки с обществеността” в съответното отраслово
министерство при подготовката на информация за и интервюта с политическия кабинет.

3.5. Роля на междинните звена
Публичността на ниво мярка е отговорност на междинните звена. Всяко междинно звено трябва да
изпълнява определените в допълнението към програмата дейности по публичността, както и освен
това да гарантира, че:
• в уведомлението до бенефициентите (писмото за отпускане на безвъзмездни средства) се
посочва, че безвъзмездните средства се съфинансират от Европейския съюз и българската
държава;
• изискванията за информация и публичност са ясно упоменати в договорите за отпускане на
безвъзмездни средства;
• бенефициентите могат да се консултират с наръчника за идентичност, за да получат
техническа информация за това как трябва да изпълнят задълженията за публичност, както и

да предоставят съвети по технически въпроси, когато бенефициентите ги потърсят с такава
молба;
• докладите за напредъка от бенефициентите са подкрепени със снимки, които потвърждават
получаването на ползите от Структурните фондове;
• проверките на място включват събиране на сведения за изпълнението на изискванията за
информация и публичност, именно текстово и визуално потвърждение за получаване на
съфинансирането от Структурните фондове;
• поддържане на база данни, даваща възможност за оповестяване на успешните проекти и
разпространение на най-добрите практики.
С оглед на изключителната роля на междинните звена при оценката на проекти и избора/дейността на
комисията за избор, прозрачността при действията на тези организации е задължително условие.
Следователно, междинните звена гарантират:
• наличието на информация при оценката и избора на проекти, включително оповестяването на
имената и длъжностите на членовете на комисията за избор;
• че кандидатите, чието предложение за проект е отхвърлено, ще получат достатъчно
фактическа информация за причините, поради които проектът им не е избран, както и за
процеса на обжалване, когато последният е приложим;
• че количествената и качествената информация за напредъка по постигане на целите по
конкретните мерки редовно се предоставя на обществото;
• че се поддържа непрекъснат диалог с кандидатите, бенефициентите и широката общественост
по време на изпълнението на мярката, като се набляга на функционирането на специален сайт
за това.
В случай че УО на ОП има пряк контакт с бенефициентите или на междинните звена са делегирани
по-малък кръг от задачи, гореспоменатите задачи трябва да се изпълняват от УО на ОП.
3.6. Задачи на бенефициентите
Публичността на ниво проект е отговорност на бенефициента, а правилата, които трябва да се следват,
се упоменават в договорите, с които се предоставят средства от ЕС по проекти.
Не по-късно от шест месеца след приключване на операцията бенефициентът поставя постоянен
пояснителен плакет, който е видим и със значителни размери и отговаря на следните условия:
• общата публична помощ за операцията надвишава 500 000 евро;
• операцията се състои в покупка на физически обекти или финансиране на инфраструктура
или строителни дейности.
Плакетът указва вида и наименованието на операцията освен упоменатата в член 9 информация. Тази
информация заема най-малко 25% от плакета.
По време на изпълнението на операцията бенефициентът поставя билборд на мястото на всяка от
операциите, който отговаря на следните изисквания:
• общата публична помощ за операцията надвишава 500 000 евро;
• операцията се състои във финансиране на инфраструктура или строителни дейности.
Упоменатата в член 9 информация заема най-малко 25% от билборда.
Когато операцията приключи, билбордът се заменя от постоянен пояснителен плакет най-късно 6
месеца след края на работите.

Когато една операция получи финансиране по съфинансирана от ЕСФ оперативна програма и, в
подходящи случаи, когато една операция получи финансиране от ЕФРР или Кохезионния фонд,
бенефициентът гарантира, че участниците в операцията са информирани за това финансиране.
Бенефициентът ясно отбелязва, че изпълняваната операция е избрана по оперативна програма,
съфинансирана от ЕСФ или ЕФРР или Кохезионния фонд.
Във всеки документ, включително удостоверение за присъствие или друго удостоверение, относно
такава операция се упоменава, че оперативната програма се съфинансира от ЕСФ или, когато е
целесъобразно, от ЕФРР или Кохезионния фонд.
Процедурите за спазване на правилата за публичност са обвързани с условията, заложени във
формулярите за участие и писмата за предлагане/договорите за предоставяне на безвъзмездни
средства, изготвянето на годишни доклади и окончателни доклади за изпълнение и т.н.
Допълнителни подробни процедури трябва да бъдат дадени в договорите за услуги между УО и МЗ,
както и в комуникационния план.
3.7. Неспазване
По принцип, когато се установи, че мерките за информация и публичност на даден бенефициент не са
адекватни, междинното звено/УО, когато е уместно, незабавно уведомява бенефициента и в същото
време изисква незабавно предприемане на необходимите стъпки. В случай на по-нататъшно или
умишлено неизпълнение на тези задължения от страна на бенефициента, междинното звено
прекратява договора с бенефициента и възстановява вече отпуснатите безвъзмездни средства.
3.8. Правила за техническите средства за информация и публичност
Всички мерки за информация и публичност, насочени към бенефициентите, потенциалните
бенефициенти и обществото включват следното:
европейската емблема в съответствие с графичните стандарти в Приложение I от
Регламента за изпълнение и споменаване на Европейския съюз.
логото на НСРР или съответното лого на ОП, ако има такова
посочване на съответния Фонд:
• за ЕФРР: „Европейски фонд за регионално развитие”;
• за Кохезионния фонд: „Кохезионен фонд”;
• за ЕСФ: „Европейски социален фонд”.
Избрано от управляващия орган изявление, в което се подчертава добавената стойност от
интервенцията на Общността, за предпочитане: „Инвестиране във Вашето бъдеще”
Официалните цветове на емблемата на Европейския съюз са син Pantone Reflex за фона и жълт
Pantone 2C за звездите.

Като се следват определените принципи, емблемата може да се използва по следните различни
начини:
Репродукция на цветен фон

Ако е възможно, логото трябва да се постави на бял фон. Трябва да се избягват други цветове, найвече тези, които не допълват синия. Ако е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът
трябва да бъде ограден с бял кант, ширината на който трябва да е равна на една двадесет и пета от
височината на правоъгълника.

Репродукция в бяло и синьо

За фон на звездите трябва да се използва рефлексно синьо.
Репродукция на документи в черно и бяло

В този случай знамето трябва да се представя като черни звезди на бял фон.
Емблемите могат да се свалят за употреба във формат .eps и .jpg от Интернет адрес:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm
a) Билбордове
Билбордовете се поставят на местата на съответните проекти за частично финансирани
инфраструктурни инвестиции, чийто обем надвишава споменатите по-горе суми. Тези билбордове
включват място за посочване на приноса на Европейския съюз и на държавата. Те трябва да са с
големина, която съответства на мащаба на операцията. Частта от билборда за приноса на Европейския
съюз и държавата трябва да отговаря на следните критерии:
• трябва да съдържа логото на Европейския съюз и на НСРР, както и текста „Проект, частично
финансиран от Европейския съюз и Република България”;
Лого на НСРР/ Лого на ОП

• емблемите се представят в съответствие със съществуващите спецификации и наръчника за
идентичност;
• надписът за обозначаване на финансовия принос на Европейския съюз трябва да е със същия
размер като този за националния принос;
• въпросните Фондове;
• частта от билборда за приноса на Европейския съюз заема най-малко 25% от общата площ на
билборда;

- логото и мотото на НСРР се представят според съществуващите спецификации и наръчника
за идентичност, които се изготвят от ЦКЗ;
- големината на логото на НСРР е равна на тази на емблемата на ЕС.
Билбордовете се махат не по-късно от шест месеца след приключване на работата и се заменят от
възпоменателни плакети.
б) Възпоменателни плакети
Постоянните възпоменателни плакети се поставят на достъпни за широката общественост места
(конгресни центрове, летища, гари, т.н.) и представят частично финансираните от Европейския съюз и
държавата проекти. Освен емблемите на ЕС и НСРР, тези плакети трябва да отбелязват приноса на
Европейския съюз и държавата, както и съответните Фондове.
В случай на физически инвестиции в търговски сгради, възпоменателните плакети се поставят за
период от една година.
в) Плакати
За да се информират участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата при
развитието на човешките ресурси, професионалното обучение и заетостта, инвестирането във фирми и
развитието на селските райони, в сградите на организациите, които изпълняват или се
облагодетелстват от обхванатите в договора мерки, трябва да се разпространяват плакати, в които се
посочва приносът на Европейския съюз и държавата, както и евентуално съответните Фондове.
г) Уведомление до бенефициентите
Във всички уведомления за помощи до бенефициентите, изпращани от компетентните органи, се
споменава частичното финансиране от Европейския съюз и Република България и се упоменава
размерът на процента от помощта, финансирана от съответния инструмент на Общността.
д) Информационни и комуникационни материали
Публикациите (като книжки, брошури, информационни писма) за регионална помощ, частично
финансирана от Европейския съюз и държавата, ясно посочват заглавната страница от участието на
Европейския съюз и държавата и, когато е целесъобразно, заглавната страница на съответните
Фондове, както и емблемите на Европейския съюз и националната НСРР. Публикациите съдържат
информация за организацията, отговаряща за съдържанието на информацията и УО, определен за
изпълнение на въпросния пакет на помощта.
В случай че информацията се предоставя електронно (сайтове, бази данни за потенциални
бенефициенти) или като аудиовизуален материал, аналогично се прилагат гореспоменатите принципи.
В сайтовете относно Структурните фондове следва да:
• се спомене приносът на Европейския съюз и, ако е целесъобразно - този на съответния Фонд
поне на началната страница;
• се показва емблемата на ЕС и НСРР;
• се включат линкове към други сайтове на Европейската комисия, свързани със Структурните
фондове, и сайта на националната НСРР и Структурните инструменти.

е) Информационни събития
Организаторите на информационни събития като конференции, семинари, панаири и изложения във

връзка с изпълнението на операциите в договора ясно посочват приноса на Европейския съюз към
тези пакети на помощта посредством поставяне на европейското знаме в заседателните зали и
поставяне на емблемата върху документите.
Доброволни дейности във връзка с публичността и информацията
Ако даден компетентен орган или бенефициент реши да постави билбордове или възпоменателни
плакети, да извършва публикации или да предприеме други информационни действия за проекти,
чийто общ обем е по-малък от гореспоменатия, то той трябва да посочи приноса на Общността по
аналогичен начин.
4. Държавни помощи
4.1. Въведение
Съгласно член 87 от Договора за ЕО, правилата за държавни помощи се прилагат за мерки, които
отговарят на всички следни критерии:
• да включват трансфер на държавни ресурси;
• да представляват икономическо преимущество, което предприятието не би могло да получи в
обичайния ход на дейността;
• са селективни и, следователно, оказват влияние върху баланса между определени фирми и
техните конкуренти;
• оказват потенциален ефект върху конкуренцията и търговията между държавите-членки.
Мерките, които отговарят на всички критерии по-горе, не са съвместими с общия пазар освен в
изключителни и оправдани случаи. УО/МЗ трябва да осигурят нотифицирането на такива действия
пред Комисията по подходящ начин и тяхното разрешаване от нейна страна.
УО/МЗ трябва да се занимават с въпроси във връзка с държавните помощи в следните области:
• нотифициране на държавните помощи;
• гарантиране, че всички операции съответстват на определените тавани за размера на помощта
в областта на държавните помощи;
• наблюдение на държавните помощи.
Проект по Структурните инструменти, включващ предоставяне на държавни помощи може да бъде
одобрен само ако:
помощта се отнася до някой от приетите от Комисията регламенти със статут
„освобождаване”;
помощта се отпуска по нотифицирана или одобрена схема на помощите;
помощта, отпусната съгласно Регламент (ЕО) № 69/2001 за прилагане на членове 87 и 88
от Договора за ЕО относно правилото за минималните помощи (de-minimis) или;
проектът се нотифицира отделно и се разрешава от Комисията като индивидуална помощ.

4.2. Нотифициране на държавните помощи
4.2.1. Общи правила
Надзорът на Общността върху държавните помощи се основава на система на предварителна
оторизация. Според тази система, държавите-членки трябва да информират („нотифицират”)

Комисията за всяко намерение за предоставяне или промяна на държавните помощи, като не могат да
привеждат в изпълнение такива помощи без разрешение на Комисията.
През последните години Комисията стартира процес на модернизиране и опростяване на процедурите
за държавни помощи. За тази цел Съветът прие Регламент (ЕО) № 994/1998, който дава възможност на
Комисията да приема т.нар. „разпоредби за групово освобождаване” за държавните помощи. С тези
разпоредби Комисията може да обяви определени категории държавни помощи за съвместими с
Договора, ако отговарят на определени условия, като по този начин ги освободи от изискването за
предварително представяне на и одобрение от Комисията.
Регламент № 69/2001 систематизира приложението на правилото за минималните (de minimis)
помощи. Регламентът ясно постановява, че помощи за предприятие, които са под прага от 100 000
евро за период от три години и отговарят на определени условия, не се считат за държавни помощи по
смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, тъй като се смята, че те не оказват влияние върху
търговията, нито изкривяват конкуренцията. Следователно, такива помощи не е необходимо да се
нотифицират.
В допълнителни разпоредби се предвижда освобождаване за помощи за малки и средни предприятия,
помощи за научна и развойна дейност, помощи за заетост и професионална квалификация. В
резултат на това държавите-членки могат да отпускат помощи, които отговарят на условията в тези
разпоредби, без да е необходимо предварително уведомяване на и съгласие от Комисията.
В резултат на процеса на модернизиране трябва да се направи разграничение между два вида мерки за
помощи:

• Мерки за помощи, които са освободени от изискването за нотифициране
Не е необходимо Комисията да се уведомява за отделните мерки за помощите или схеми за
помощите, които отговарят на всички условия в една от разпоредбите за групово освобождаване,
приети от Комисията. В случая с мерките за помощите, които отговарят на всички условия на
разпоредбата за помощи на малки и средни предприятия или за професионална квалификация,
държавата-членка вместо това трябва да представи на Комисията обобщено описание на мерките
за помощи в рамките на 20 работни дни след изпълнението на мярката. Когато мярката за
помощта отговаря на всички условия от разпоредбата за минимални (de minimis) помощи, дори
няма изискване за предоставяне на такава обобщена информация.

• Мерки за помощи, които все още подлежат на изискването за нотифициране
Регламент на Съвета (ЕО) № 659/1999 определя процедурните правила, които трябва да се спазват
в областта на държавните помощи. По-долу е даден кратък преглед на правилата, които важат за
обикновен случай на уведомяване:
Уведомяване: Съответната държава-членка (централните органи) е тази, която трябва да уведоми
за планираните мерки за помощи.
Искане за допълнителна информация: Ако уведомлението е непълно, Комисията ще поиска
допълнителна информация. Съответната държава-членка обикновено има 20 дни да предостави
тази информация.
Преглед и решение: Обикновено Комисията има два месеца за преглед на предложената помощ.
Този преглед обикновено завършва със заключение или за „решение без възражения” или за
„решение за започване на процедура по член 88, параграф 2”.

Във всяка оперативна програма има таблица за държавните помощи с мерките, които представляват
държавни помощи. По принцип тези мерки трябва да се оповестят преди стартирането на програмите.

4.2.2. Нотифициране за отделни проекти
Службата за наблюдение на държавните помощи или Европейската комисия трябва да се уведомят за
проекти над определен праг и проекти с конкретни характеристики дори ако се финансират по
разрешена схема на помощи. Тези тавани и характеристики са следните:
• индивидуални помощи;
• големи инвестиционни проекти: проекти с общи разходи над 100 милиона евро и
безвъзмездни средства над тавана за проекти с общи разходи над 100 милиона евро;
• регионални помощи: продажби на недвижима собственост под пазарната цена, оценена от
независим експерт или без открито наддаване;
• помощи за научна и развойна дейност: проекти с общи разходи над 25 милиона евро или
безвъзмездни средства над 5 милиона евро;
• помощи за малки и средни предприятия: проекти с общи разходи над 25 милиона евро и
интензитет на помощта над 50% от максималния според регионалната карта или безвъзмездни
средства над 15 милиона евро;
• помощи за професионална квалификация: проекти с безвъзмездни средства над 1 милион евро
за предприятие;
• помощи за заетост: съгласно Регламент № 2204/2002.

При тези случаи заявлението трябва да се предаде на Службата за наблюдение на държавните помощи
(отдел „Държавни помощи” в Министерството на финансите) възможно най-скоро, тъй като
одобрението от страна на Службата за наблюдение на държавните помощи или Европейската комисия
отнема седмици.
4.3. Гарантиране, че всички операции съответстват на определените тавани за размера на
помощта в областта на държавните помощи
За да се гарантира спазване на правилата за държавните помощи, УО и МЗ на ОП първо ще трябва да
определят включените в програмата операции, които представляват държавна помощ по смисъла на
член 87, параграф 1 от Договора за ЕО. Важно е да се има предвид, че обхватът на правилата за
държавни помощи се простира доста над включените в повечето програми традиционни мерки за
подкрепа на предприятията. В този контекст е важно да се има предвид, че правилата за държавните
помощи могат де се прилагат и в следните области:
• Мерки в областта на човешките ресурси: Някои видове помощи за заетост и професионална
квалификация попадат в член 87, параграф 1;
• Инфраструктурни мерки: В повечето случаи, изграждането на инфраструктура от държавния
сектор е обща мярка и обикновено не попада в обхвата на правилата за държавните помощи, при
условие че на всички потенциални потребители се гарантира равен достъп до инфраструктура.
Когато държавата финансира инфраструктура в партньорство с частния сектор („публично-частно
партньорство”, ПЧП), проектът може да наложи разглеждане според правилата за държавните
помощи.
Тъй като въз основа на различни условия се прилагат различни видове освобождаване, хората, които
управляват Структурните фондове, също ще трябва да определят вида освобождаване, на което се
базират държавните помощи (напр. минимални).
Съответният УО носи отговорността да гарантира, че всички операции съответстват на правилата за
държавните помощи. По-конкретно, той ще трябва да се увери, че приносът на Фондовете за всяка
конкретна операция винаги съответства на таваните за държавните помощи.

4.4. Наблюдение на държавните помощи
Годишните доклади за изпълнение от страна на управляващия орган трябва подробно да описват
предприетите стъпки, за да се гарантира, че всички операции съответстват на правилата за
държавните помощи.
Службата за наблюдение на държавните помощи (отдел „Държавни помощи” в Министерството на
финансите) изготвя специален годишен доклад за държавните помощи. Управляващите органи, както
и всички предоставящи държавни помощи органи, трябва да предоставят на Службата необходимата
информация.
5. Обществени поръчки
5.1. Отговорности на бенефициентите
Бенефициентите трябва да спазват Закона за обществените поръчки и правилниците за неговото
изпълнение.
Задълженията на бенефициентите трябва да бъдат ясно разписани и в договорите за предоставяне на
безвъзмездни средства.
5.2. Осигуряване на спазване
В докладите за напредък на проектите бенефициентите трябва да предоставят на управляващия
орган/междинното звено информация за провеждането на процедурите за обществени поръчки (ако е
необходимо). Към докладите трябва да се приложат удостоверителни документи (само за първия
доклад след провеждане на процедурата за обществени поръчки) и да се включат в досието на
проекта.
Правилата относно докладването и документацията са част от договора за предоставяне на
безвъзмездни средства.
В случай на неспазване трябва да се следват инструкциите във връзка с това от Закона за
обществените поръчки.
По принцип, когато се установи, че мерките за обществени поръчки от страна на даден бенефициент
не са адекватни, Междинното звено незабавно информира бенефициента и едновременно с това
изисква незабавно предприемане на съответните стъпки. В случай на по-нататъшно или умишлено
неизпълнение на тези задължения от страна на бенефициента, Междинното звено прекратява договора
с бенефициента и възстановява вече отпуснатите безвъзмездни средства.
6. Интегриране на изискванията за опазване на околната среда и равните възможности
Хоризонталните въпроси – опазване на околната среда и равни възможности – са също толкова важни,
колкото приоритетите, но поради техните сложни характеристики не могат да се прилагат като
отделни мерки. Не е възможно във финансовите таблици да се заделят средства за изпълнението на
такива цели. Следователно, хоризонталните въпроси трябва да се изпълняват в целия процес на
програмиране, от една страна, и във всеки от избраните проекти - от друга.
Решаването на хоризонталните въпроси е необходимо най-вече по време на следните фази от процеса
на програмиране:
• планиране – включване на двата хоризонтални въпроса в НСРР и ОП;
• определяне на показателите за наблюдение – когато същността на помощта позволява,
статистиката се разбива по пол;
• предварителна оценка;
• създаване на Комитета за наблюдение – участие на организациите, представляващи

хоризонталните въпроси, балансирано участие на мъже и жени;
• свързани с информацията и публичността задачи;
• подготовка на проекти – в случай че за всеки проект е необходимо интегриране на
хоризонталните въпроси, което се подкрепя от изготвените за целта насоки;
• избор на проекти – интегрирането на хоризонталните въпроси е част от критериите за избор
за всяка мярка; проектите трябва да се класифицират като такива с положително / неутрално /
отрицателно влияние върху въпросите за опазване на околната среда и равните възможности
между мъжете и жените, като минималната цел е да се отстранят проекти, които оказват
отрицателно влияние върху хоризонталните въпроси;
• наблюдение и одит на проектите;
• изготвяне на годишни и окончателни доклади за изпълнение.

6.1. Опазване на околната среда
Съгласно член 17 от Регламент (ЕО) 1083/2006 целите на Фондовете се осъществяват в рамките на
устойчивото развитие и насърчаването от Общността на целта за опазване и подобряване на околната
среда, както е предвидено.
Повечето търговски дейности включват „екологични разходи” посредством употреба на материали и
електроенергия, отделяне на вредни вещества, промяна в използването на земята. Широкото
разпространение на опазването на околната среда като хоризонтална цел следва да гарантира, че за
проектите, които предотвратяват или свеждат до минимум екологичните разходи, трябва да се
отпускат субсидии. Също така, принципът „замърсителят плаща” трябва да се прилага стриктно.
Опазването на околната среда е тясно свързано с понятието за устойчиво развитие. Определението на
ООН за понятието устойчиво развитие е следното: „развитие, което отговаря на нуждите на
настоящето, без да се прави компромис със способността на бъдещите поколения да задоволяват
собствените си потребности”. Устойчивото развитие се основава на три стълба: икономически,
социален и екологичен и всички те заедно трябва да се имат предвид по отношение на
взаимодействието между тях в хода на разработване на различни стратегии и програми за развитие,
както и на определени мерки и действия. Този принцип е приет и от Европейския съюз и се подпомага
с различни мерки.
Мерките от оперативните програми попадат в една от тези три основни категории: мерки за развитие
на производствения отрасъл; мерки за инфраструктурно развитие; мерки за развитие на човешките
ресурси. Основното очакване за всички тези категории е прокарване на интересите за опазване на
околната среда. Това е видно в случая с мерките за развитие на производствения отрасъл и
инфраструктурното развитие, като не се отнася пряко за мерките за развитие на човешките ресурси. В
таблицата по-долу са представени аспектите за опазване на околната среда.
Критерии

Въздействие на мерките Оценка, забележки
/проекта,
области
на
анализ

Управление
материалите

на Пестене
на
материали, Предпочита се намалено използване
използване
на
опасни на
материали
и
минимално
материали
използване на опасни материали.
Отдава
се
предпочитание
на
използването на местни ресурси и
използване според възможността за
доставка.
Това е изключително важно в случай
на
проекти
за
развитие
на
предприятия, при които изискването
за материалите е важно и се използват
опасни материали. Препоръчва се
прилагането
на
критерии
за
изключване.

Управление
енергията

на Изисквания
за
електроенергия, решения за
пестене
на
енергия,
използване на възобновяеми
енергийни
източници,
прилагане на свързано с това
производство на топлинна
енергия

Предпочитание към нискоенергийни
решения
и
използване
на
възобновяема
енергия.
Предпочитание към използване на
местни ресурси и използване според
възможността за доставка.

Управление
водите

на Отвеждане
на
водата,
пестене на водата, повторно
използване
на
водата,
предотвратяване
на
замърсяването на водата,
преработване на отпадни
води, щети, опасност

Регионално
водоснабдяване
–
ситуацията във връзка с управлението
трябва да се оцени въз основа на
аспектите за опазване и качество на
водата.

Транспорт,
логистика,
транспорт,
изисквания
мобилност

Разделяне на транспортните
изисквания
за
трафик,
развитие на обществения
за транспорт; модернизиране
на автомобилния парк

Намаляване на изискването за
транспорт, например предпочитане на
обществен транспорт пред личен
транспорт. Това е особено важно за
инфраструктурното
развитие
и
развитието на големи промишленотърговски съоръжения.

Това е изключително важно в случай
на
проекти
за
развитие
на
предприятия, при които изискването
за материалите е важно и се използват
опасни материали. Препоръчва се
прилагането
на
критерии
за
изключване.

Управление
отпадни води

на Предотвратяване на производството на отпадъци,
използването на отпадъци,
средства за преработка на
отпадъците, средства за
неутрализиране
на
отпадъците,

Трябва да се намали обемът и
степента на опасност на отпадъците,
които се връщат в природата.
Това е изключително важен аспект
както за проектите за развитие на
предприятията, така и за тези за
инфраструктурно развитие

Избор на място за депото за Трябва да се гарантира предпочитание
отпадъци, транспортиране на към приоритетна система за отпадъци
отпадъците.
(предпазване,
използване
и
неутрализиране).

Природни
богатства

Опазване и подобряване на
природните
богатства;
засегнато
опазване
на
природните запаси

Вземане
под
внимание
на
способността на района за екологични
доставки.
Трябва да се гарантират минималните
изисквания
за
биологично
разнообразие.
Трябва да се обърне специално
внимание на кохерентността на
естествените местообитания.
Това е изключително важно при
проекти за инфраструктурно развитие
и инвестиции на зелено.

Управление
на
земите и пейзажа,
използване
на
земите, визуално
използване
на
земите

Човешки аспекти

Използване на земите,
богатство
пейзаж,

на

Трябва да се гарантира поддържането
видовете на архитектурните, пейзажни и
културни богатства.

проектиране, Трябва да се предпочитат решения за
на градските запазване на земята. Предпочитания
към инвестиции „на кафяво” вместо
инвестиции „на зелено”. Това трябва
обезлюдени райони
да се оценява особено внимателно при
инфраструктурни проекти.
селищно
проектиране
райони,

Човешко здраве, риск от Трябва да се направи анализ дали
травми;
екологичният
риск
застрашава
въздействие върху заетостта, живота.
пътуване
от/до
опасни професии

работа, Трябва да се направи оценка на
въздействието върху условията за
живот.
Това е важно за всеки вид проекти.

Екологично
съзнание

Професионална
квалификация, обучение;
Разпространяване на информация за околната среда,
осигуряване на достъп до
информация във връзка с
околната среда,
Информиране на населението, социално участие;

Трябва да се популяризира с цел
повишаване на информираността
относно принципите за устойчиво
развитие и да се осигури тяхното
превръщане в морални норми на
обществото и в същото време да се
гарантира участието на заинтересованите страни в процеса на вземане
на решения.

Това трябва особено внимателно да се
Опазване на околната среда оценява при проекти за развитие на
малки
и
средни човешките ресурси.
предприятия.
При проекти за инфраструктурно
развитие е изключително важно да се
информира населението.

Насърчаване
на Екологични
управлението
на системи
околната среда и Екологични
иновациите
патенти;

ипотечни Трябва да се оценява основно при
проекти за развитие на предприятията
технологии, и проекти за инфраструктурно
развитие.

Корпоративен
план;

екологичен

BAT4, прилагане на чисто и
по-чисто производство5;
Екологични консултации
Отделяне
на Замърсяване на
вредни вещества
водата и почвата,

въздуха, Мярката трябва да взема под
внимание съществуващото ниво на
натоварване
на
Шумове,
вибрации, екологично
природните
елементи
(напр.
въздух,
радиация, отпадъци
вода, почва и подпочвен слой) по
отношение на евентуално намаляване,
а не увеличаване на екологичното
натоварване.

Продукти и услуги

Промени
изискванията
търговците
потребителите

Екологични характеристики
на продуктите (съдържание
на опасни вещества, жизнен
цикъл, общи характеристики
на отпадъците, изисквания
за пакетиране)

Екологосъобразни
продукти,
предпочитание
към
екологични
продукти. Това е особено важно при
проекти за развитие на промишлени
или земеделски предприятия.

в Навици за потребление; Предпочитание към екологосъобразни
на търговски зони
решения. Това е особено важно при
и
проекти за развитие на промишлени,
търговски и земеделски предприятия.

6.2. Равни възможности
Съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 държавите-членки и Комисията гарантират, че
равенството между мъжете и жените и интегрирането на принципа за равенство на възможностите в
тази област се насърчава по време на различните етапи на прилагането на Фондовете.
Държавите-членки и Комисията вземат съответните мерки за предотвратяване на всякаква
дискриминация, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, недъг,
възраст или сексуална ориентация по време на различните етапи на прилагане на Фондовете и особено
по отношение на достъпа до тях. По-специално достъпът на хора с увреждания е един от критериите,
който следва да се спазва при определянето на съфинансираните от Фондовете операции и следва да
се има предвид по време на различните етапи на прилагането.
Във връзка със ситуацията в страната и примерите на държавите-членки в България е оправдано във
всеки проект да се изисква подсилване на аспектите във връзка с равните възможности на групите в
неравностойно положение, включително ромското население и хората с увреждания.
Прилагането на равните възможности е очевидно за проектите за развитие на човешките възможности
и за развитие на производствения отрасъл, като е непряко приложимо за проектите за
инфраструктурно развитие. В таблицата по-долу са представени аспектите на равните възможности.

1. Анализ на ситуацията
• Преди подготовката на проекта изготвян ли е анализ на ситуацията по отношение на
равните възможности?

• В анализа на проблема, изискването и ситуацията участвали ли са мъже и жени, хора от
ромски произход, хора с увреждания? В какво съотношение?

• В хода на планирането взети ли са под внимание аспектите на различните изисквания за
равни възможности на целевите групи? (напр., различни изисквания за комуникация между
глухи и неми хора, или, например, позволява ли проектът бременните жени и на жени, напуснали
преждевременно училище да продължат да учат, след като станат родители?)
2. Стратегия
• Заявява ли се в проекта как се насърчава прилагането на равните възможности?

• Гарантира ли се за проекта достъп до равни възможности за целевата група? (напр.
гарантира ли се в подходящата форма и начин, че възможностите за професионална
квалификация и работа са достъпни за групите в неравностойно положение?)

• Гарантира ли се физически достъп? (напр., по какъв начин проектът насърчава
намаляване на изолираността на хората, живеещи в по-слабо развити селища, посредством
създаването на физическа инфраструктура, развитие на транспорта и осигуряване на достъп до
информационни и комуникационни технологии.)

• Гарантира ли се достъп до комуникации според изискванията на целевите групи? (напр.
брайлова азбука, жестомимичен превод, лесно разбираеми програми)

• Проектът допринася ли за намаляване на предразсъдъците и стереотипите?
3. Изпълнение
• Съществува ли сътрудничество между организациите и институциите на различните
целеви групи по отношение на равните възможности и организациите, които работят в защита на
техните интереси?

• Ръководителите на проекта и другите участници обучени ли са да подобряват
информираността на и да анализират целевите групи за равни възможности?

• Гарантира ли се на всеки етап от проекта, че са удовлетворени различните изисквания
на целевите групи за равни възможности? (напр., координация на програмата за обучение и
учебните занимания с графика на обществения транспорт, оценка на възможностите за
осигуряване на грижи за децата, т.н.)

• Проектът осигурява ли възможност за нетипична заетост? (напр., почасова работа,
гъвкаво работно време, дистанционна работа) за целевите групи по отношение на равните
възможности, като по този начин се разширява съставът на евентуалните служители)
4. Управление
• В ръководството спазено ли е съотношението между мъжете и жените според
изискването за равните възможности (в рамките на препоръчителните 40-60%)?

• Има ли представители в ръководството от целевата група на проекта?

• Налице ли са съответните човешки ресурси и знания и умения, за да се гарантира
широкото разпространение на аспектите на проекта, свързани с равните възможности?
4. Комуникация
• Участниците в проекта споделят ли положителния си опит във връзка с равните
възможности?

7. Финансово управление и контрол
Принципите на разумно финансово управление са дефинирани в общите бюджетни разпоредби на
Общността. В тях се казва, че за всички отпуснати средства трябва да се използва разумно финансово
управление в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност. Принципът на
икономичност означава, че средствата трябва да се използват за дейности, които се извършват
своевременно, в съответното количество и със съответното качество и на най-добрата цена.
Ефикасността се занимава с най-доброто съотношение между използваните ресурси и постигнатите
резултати, а ефективността - с постигането на конкретни цели и постигането на желаните резултати.
Целите трябва да бъдат измерими, постижими, подходящи и навременни и трябва да се определят за
всички сектори на дейност, които се покриват от бюджета. За всяка дейност трябва да се използват
показатели за изпълнение с цел наблюдение.
В Допълнението са изложени подробните разпоредби за финансово управление и контрол на
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България. В допълнение, всяка от ОП ще съдържа
раздел с мерките за управление и контрол на ОП. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕО) №
1083/2006 (член 71), в рамките на дванадесет месеца от одобрението на ОП от страна на Комисията
Одитният орган трябва да представи на Комисията описание на системата за управление и контрол и
да даде становището си за това доколко са подходящи мерките за поддържане на ефективно
управление и контрол на финансираните от Фондовете операции.
Основните органи, които отговарят за финансовото управление са УО, СО и ОО. Описание на техните
отговорности е предоставено в Глава 2 точки 4, 5 и 6.
В Приложение V е представена графика с потока на средства от ЕО, заедно със средствата по
националното съфинансиране. УО имат отговорността да гарантират, че исканията за плащане от
бенефициентите са верни и точни. Националният фонд одобрява съответните искания за финансиране
от отговорните УО/МЗ и одобрява лимити за плащания.
Нередност означава всяко нарушение на разпоредба на законите на Общността в резултат от действие
или бездействие от страна на стопански субект, което е довело или би могло да доведе до ощетяване

на общия бюджет на Европейския съюз посредством натоварване на общия бюджет с неоправдан
разход. Всички управляващи органи/междинни звена прилагат процедура за предотвратяване,
разкриване и коригиране на нередности и възстановяване на неправомерно платени суми (заедно с
лихвата за просрочия, когато е целесъобразно). Докладите за нередности се предават от
управляващите органи на Сертифициращия орган, който на национално ниво отговаря за процеса на
докладване на нередностите на ОЛАФ, АФКОС и Комисията.
Съществуват обширни процедури за тяхното определяне, уреждане и докладване. Своевременно ще
бъдат изготвени насоки по този въпрос.
8. Вътрешен одит
Всички организации и институции, които са ангажирани с изпълнението на НСРР/Оперативните
програми, създават и ръководят собствено звено за вътрешен одит. Съответно, Сертифициращият
орган, всеки управляващ орган и всяко междинно звено подлежат на одит от страна на звената за одит
в съответното министерство или държавна агенция.
8.1. Потвърждение на операциите
Потвърждението на операциите, включително проверките на място (първостепенен контрол), във
връзка с отпуснатата от Структурните фондове на ЕС помощ, се извършва от УО/МЗ (ако такава
функция е делегирана на МЗ). В рамките на системите за управление и контрол УО/МЗ разработват и
прилагат подробни процедури, за да се потвърди доставката на съфинансираните продукти и услуги и
реалността на заявените разходи, както и да се гарантира спазване на условията на съответното
решение на Комисията и на приложимите национални и общностни правила, по-конкретно
допустимостта на разходите за съответната подкрепа, обществени поръчки, държавни помощи,
опазване на околната среда и равни възможности. Сертифицирането на заявените разходи може да
стане единствено след извършване на този първостепенен контрол.
8.2. Извадкови проверки
Извадката на операциите, които трябва да бъдат одитирани всяка година на първо място се основава
на метода на статистическа извадка на случаен принцип.
Използваният метод за избор на извадката и достигане до заключения от резултатите държи сметка за
международно приетите одитни стандарти и се документира. Имайки предвид размера на разходите,
броя и вида на операциите и другите релевантни фактори, Одитният орган определя подходящия
метод на статистическа извадка, който да бъде използван.
Извадката, която се одитира на всеки дванадесет месеца, се избира от тези операции, разходите за
които през годината, предхождаща годината на предаване на годишния доклад за извършения контрол
на Комисията, са били декларирани пред Комисията за оперативната програма или когато е
целесъобразно – за оперативните програми с обща система на управление и контрол.
При оперативните програми, за които очакваната норма на грешки надвишава нивото на
същественост, Одитният орган анализира нейната важност и предприема необходимите действия,
включително дава съответните препоръки, които ще бъдат представени в годишния доклад за
извършения контрол.
Одитният орган прави редовен преглед на покритието, осигурено от извадката на случаен принцип,
имайки предвид по-специално необходимостта от наличие на достатъчно одиторска сигурност за
декларациите, които трябва да бъдат предоставени при частичното и окончателното приключване на
всяка оперативна програма.
Въз основата на професионална преценка той решава дали е необходимо да бъде одитирана
допълнителна извадка на допълнителни операции, за да се отчетат идентифицираните специфични
рискови фактори и за всяка програма да се гарантира достатъчно покритие на различните видове
операции, бенефициенти, междинни звена и приоритетни оси.

Одитният орган прави заключения въз основа на резултатите от одитите на допълнителната извадка и
ги представя на Комисията в годишния доклад за извършения контрол.
Когато броят на разкритите нередности е висок или когато са разкрити нередности в системата,
Одитният орган анализира тяхната важност и предприема необходимите действия, включително дава
съответните препоръки, които се представят в годишния доклад за извършения контрол.
Резултатите от одитите на допълнителните извадки се анализират отделно от тези на извадките на
случаен принцип. По-специално, разкритите нередности в допълнителната извадка не се вземат под
внимание при изчисляването на нормата на грешки на извадката на случаен принцип.
8.3. Декларация при приключване на помощта
Изготвянето на декларацията за приключване е задача на Одитния орган.
8.4. Институции за външен одит
Като върховна институция за външен одит на България, Сметната палата може да извършва одити по
отношение на Структурните фондове и Кохезионния фонд, включително на всички ангажирани
органи (крайните бенефициенти и крайните получатели също попадат в обхвата на пълномощията й),
което означава, че органите за местно самоуправление и частните компании също могат да се
одитират от Сметната палата..
Одиторите на Европейската комисия и Европейската сметна палата също могат да извършват
контроли и одит по отношение на използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд.
8.5. Одитни ръководства
За Структурните фондове и Кохезионния фонд министерството на финансите изготвя ‘модел’ на
одитните ръководства. За основа на тези одитни ръководства служат изготвените от Европейската
комисия Одитни ръководства за Структурните фондове и Кохезионния фонд.
‘Моделът’ на одитно ръководство дава насоки за междинните звена и органите, които извършват 5%
от проверките в областта на извадките, оценката на риска, т.н.
8.6. Стратегия за одит
Съгласно член 62, параграф 1, точка (c) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, Одитният орган изготвя и
представя на ЕК стратегия за одит. Тя се актуализира и преработва годишно, а, ако е необходимо, и по
време на годината.
Стратегията за одит включва най-малко следните елементи:
1. ВЪВЕДЕНИЕ
– Определяне на Одитния орган, отговорен за изготвянето на стратегията за одит, както и на всички
други органи, които имат принос. Трябва да се разясни процедурата за изготвяне на стратегията за
одит.
– Конкретизиране на общите цели на стратегията за одит.
– Разяснение на функциите и отговорността на Одитния орган и другите органи, които извършват
одити под негово ръководство.
– Посочване на независимостта на Одитния орган от Управляващия орган и Сертифициращия
орган.
– Потвърждение от страна на одитния орган, че органите, които извършват одити съгласно член 62,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 имат необходимата функционална независимост.
2. НОРМАТИВНА БАЗА И ОБХВАТ

– Посочване на всякаква национална регулаторна рамка, която оказва влияние върху одитния орган
и неговите функции.
– Посочване на периода, който се обхваща от стратегията.
– Посочване на Фондовете, програмите и областите, които се покриват от стратегията.
3. МЕТОДОЛОГИЯ
– Посочване на одитната методология, която ще се следва като се имат предвид международно
приетите стандарти за одит (включително, но не само Международната организация на висшите
одиторски институции (INTOSAI), Комитета на международната федерация на счетоводителите
(IFAC) и Института за вътрешни одитори (IIA)), одитните ръководства и други конкретни
документи.
4. ПОДХОД И ПРИОРИТЕТИ НА ОДИТА
– Прагове на същественост за целите на планиране и за недостатъците на отчитане.
– Посочване на видовете одити, които следва да се извършват (системни одити, одити на
операциите).
– За системните одити: a) конкретизиране на органа или органите, които отговарят за одитната
дейност; б) посочване на органите, които ще се одитират; в) посочване на всички хоризонтални
въпроси, които следва да се покриват от системните одити, като обществени поръчки, държавни
помощи, екологични изисквания, равни възможности и информационни системи.
– За одити на операциите: a) конкретизиране на органа или органите, които отговарят за одитната
дейност;
б) посочване на критериите за определяне на нивото на увереност вследствие на
системните одити и упоменаване на документацията, която се използва за прилагане на
упоменатата в член 17 методология на извадката; в) конкретизиране на процедурата за определяне
на стъпките, които следва да се предприемат при разкриване на съществени грешки.
– Посочване и обосновка на създадените за целия програмен период приоритети и одитни цели.
– Разясняване на връзката между резултатите от оценката на риска и планираната одитна дейност.
– Примерен график на одитните ангажименти за следващата година в табличен формат.
5. ОЦЕНКА НА РИСКА
– Посочване на следваните процедури, включително степента, до която са взети предвид
резултатите от предишни одити на органите и системите (например, одити от периода 2000-2006 г.,
одитна работа за оценка на съответствието).
– Посочване на обхванатите управляващ орган, сертифициращ орган и междинни звена.
– Посочване на взетите предвид рискови фактори, включително всички хоризонтални въпроси,
определени като рискови области.
– Посочване на резултатите посредством определяне и приоритизация на основните органи,
процеси, контроли и програми и приоритетни оси за одит.
6. РАЗЧИТАНЕ НА РАБОТАТА НА ДРУГИТЕ
– Определяне на степента, до която определени компоненти се одитират от други органи, както и
степента, до която евентуално може да се разчита на такава работа.
– Разяснение за начина, по който Одитният орган ще гарантира качеството на извършената от
другите одитни органи работа, като се имат предвид международно приетите стандарти за одит.
7. РЕСУРСИ

– Посочване на планираните за разпределяне ресурси най-малко за следващата година.

8. ДОКЛАДВАНЕ
– Посочване на вътрешните процедури за докладване, като предварителни и окончателни одитни
доклади, както и на правото на одитирания орган да бъде изслушан и да предостави обяснение
преди да бъде взето окончателно становище.

8.7. Управление на риска
Управлението на риска следва да предостави на ръководството рамка за повишаване на ефективността
на управление. Управлението на риска помага при определянето на проблеми, които са над нивото на
толериране на риска, както и при определянето на области, в които системата за контрол работи найефективно (и когато не). То също така е средство на ръководството за установяване на постигнатата
полза посредством управлението на риска и за вземане на стратегически решения.
Важно е ръководствата на съответните институции да са наясно с:
- рисковете в тяхната сфера на дейност;
- евентуалните последици и общото въздействие от реализирането на рисковете;
- ефективните методи за оценка и определяне на евентуалните рискове;
- процедурите за вътрешен контрол по предотвратяване и управление на риска;
- предприемането на алтернативни действия в случай на наличие на рискове.
Тази процедура гарантира, че се разработват процеси за определяне на рисковете и се внедрява
система за контрол на най-значителните рискове. Отговорностите и дейностите се координират между
всички групи и лица с роля в процеса на управление на риска в организацията. Тези отговорности и
дейности се отразяват по подходящ начин в стратегическите планове, политики и процедури на
организацията.
Процесът на управление на риска в институциите, ангажирани с управлението и изпълнението на
Структурните инструменти

Цели на институцията, отговаряща за програма ФАР
База данни на риска
Определяне на риска
Оценка на риска
Тълкуване на резултатите
Намаляване на риска
Наблюдение

Списък на рисковете
Резултати от оценката на риска
План за управление на риска
План за намаляване на риска
Актуализиран план за намаляване на риска

9. Наблюдение
Наблюдение означава систематичното и постоянно събиране, анализ и използване на информация за
целите на управлението и вземането на решения относно конкретни процеси или интервенции.
Най-обективният начин за сравняване напредъка спрямо зададените цели е като се използват
количествени финансови и физически показатели. За да могат да се вземат решения, наблюдението
включва не само излагането на отклоненията, но и анализ на причините за същите. Освен
количествени показатели, наблюдението може да използва и качествен анализ (например преглед на
изпълнението на планираните дейности).
9.1. Показатели за наблюдение
Съгласно член 66 на общия регламент, Управляващият орган и Комитетът за наблюдение извършват
наблюдението спрямо физическите и финансовите показатели, посочени в оперативната програма.
Има четири нива на показатели, които следва да се определят. Отдолу нагоре:
• Входящи показатели, които се отнасят до разпределения за проекта / операцията / програмата
бюджет.
• Изходящи показатели, свързани с дейността. Те се измерват във физически или парични
единици (например дължина на построения път, брой финансово подпомогнати фирми и т.н.).
• Показателите за резултат са свързани с непосредствения ефект от дадена програма върху
преките бенефициенти. Тези показатели могат да бъдат от физическо естество (намаляване на
времето за пътуване, брой успешно обучени и т.н.) или от финансово естество (увеличаване
ресурсите на частния сектор, намаляване на транспортните разходи).
• Показателите за въздействие се отнасят за последиците от програмата извън непосредствените
ефекти. Могат да бъдат определени два вида въздействие:
• Конкретни въздействия са онези ефекти, които се появяват след известен период от време,
но които въпреки това са пряко свързани с предприетото действие и преките бенефициенти;
• Глобални въздействия са по-дългосрочни ефекти, които оказват влияние върху по-голяма
част от населението.

Цели на институцията
ДОКЛАДВАНЕ И ПОТОК НА ФОНДОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
Източник на данни е един от следните: вътрешните бази данни на участниците в програмата (особено
от докладите за изпълнение на проекти от бенефициентите); проучвания; официални статистически
данни.
Там, където характерът на помощта позволява, статистическите данни се разбиват по пол и по
големина на предприятията - получатели на помощта.
Показателите за оценка на програмите следва да се използват за описание на общия контекст, а
показателите за изпълнение – за описание изпълнението на програмата.

9.2. Данни на информационната система за управление и наблюдение
9.2.1. Компютърна система за обмен на информация на ниво ЕК
За целите на членове 66 и 76 от Регламент (EО) № 1083/2006 се създава компютърна система за обмен
на информация като инструмент за обмен на всички данни, свързани с оперативната програма.
Обменът на данни между всяка държава-членка и Комисията се извършва чрез използване на
компютърна система, създадена от Комисията и позволяваща сигурен обмен на информация между
Комисията и всяка държава-членка.
Държавите-членки участват в по-нататъшното усъвършенстване на компютърната система за обмен
на информация.
Компютърната система за обмен на информация съдържа информация от общ интерес за Комисията и
държавите-членки и най-малко следните данни, необходими за финансовите операции, които се
предават във формата, даден в Регламента за изпълнение:
• примерното годишно разпределение на средства от всеки фонд за всяка оперативна
програма, както е посочено в Националната стратегическа референтна рамка;
• финансовите планове за оперативните програми;
• отчети за разходите и искания за плащане;
• годишни прогнози за вероятно плащане на разходи;
• финансовия раздел на годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението.
Освен това компютърната система за обмен на информация съдържа следните документални аспекти
от общ интерес, позволяващи осъществяването на наблюдението, които се предават във формата,
даден в приложение на Регламента за изпълнение / и настоящия наръчник/:
• Националната стратегическа референтна рамка, упомената в член 27, параграф 1 от
Регламент (EО) № 1083/2006;
• данни, установяващи съответствие с допълняемостта;
• оперативните програми, включително данни относно категоризирането;
• решения на Комисията относно приноса на Фондовете;
• исканията за помощ за големи проекти, споменати в член 39 от Регламент (EО) №
1083/2006, използвайки документ в текстообработващ формат;
• докладите за изпълнение, включително данни относно категоризирането;
• данни за участниците в дейностите на ЕСФ;
• описание на системите за управление и контрол;
• стратегията за одит;
• доклади и становища по одити и кореспонденция между Комисията и всяка държавачленка;
• отчетите за разходите относно частично приключване.

9.2.1. Функциониране на компютърната система за обмен на информация
Комисията и органите, определени от държавата-членка съгласно Регламент (EО) № 1083/2006, и ЦКЗ
записват в компютърната система за обмен на информация документите, за които отговарят, в
изисквания формат и ги актуализират.
ЦКЗ изпраща до Комисията искания за права на достъп до компютърната система за обмен на

информация по централизиран начин.
Обменът на информация и операциите носят електронен подпис по смисъла на Директива 1999/93/EО
6. Държавите-членки и Комисията признават правното действие и допустимостта като доказателство в съдебно производство на използвания в
компютърната система за обмен на информация електронен подпис.
Разходите за усъвършенстването на компютърната система за обмен на информация се финансират от общия бюджет на Европейските общности
съгласно член 45 от Регламент (EО) № 1083/2006. Всички разходи за интерфейс между общата компютърна система за обмен на информация и
националните, регионалните и местните компютърни системи и всички разходи за адаптиране на националните, регионалните и местните системи към
изискванията съгласно Регламент (EО) № 1083/2006 отговарят на изискванията за финансиране по член 46 от този регламент.

Пренос на данни чрез компютърната система за обмен на информация
Компютърната система за обмен на информация е достъпна за държавите-членки и за Комисията чрез интерфейс за автоматично синхронизиране и
записване на данни с Единната информационна система за наблюдение и управление (ИСУН).
Датата, взета предвид за изпращане на документи на Комисията, е датата, на която ЦКЗ/УО на ОП изпрати документите в компютърната система за
обмен на информация.
В случаи на форсмажорни обстоятелства и особено на неизправност на компютърната система за обмен на информация или липса на постоянна връзка
ЦКЗ изпраща на Комисията документите, изисквани от Регламент (EО) № 1083/2006, на хартиен носител, като използва формулярите, посочени в
Регламента за изпълнение, Приложения III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV и XXV (включени
като приложения към настоящия наръчник). Веднага след прекратяване на причината за форсмажорните обстоятелства държавата-членка записва без
забава съответните документи в компютърната система за обмен на информация. По изключение за дата на изпращане се смята датата на изпращане на
документите на хартиен носител.
Съгласно член 60 от Регламент (EО) № 1083/2006 Управляващият орган гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в
компютъризирана форма на счетоводните записи за всяка дейност по Оперативната програма и че се събира информацията за изпълнението, необходима
за финансовото управление, наблюдението, проверките, одитите и оценката. Обменът на информация между Комисията и държавите-членки за тази цел
се извършва по електронен път.
В България, за да се гарантира ефективното и ефикасно управление на структурните инструменти на ЕС, ще се използва единна информационна система
(ИСУН), която е в процес на подготовка. Тя осигурява обобщена информация за доклади на ниво проект и годишни доклади за изпълнение и е основата
за обмен на информация с Комисията.
Единната информационна система цели глобално да подпомага административните задачи, бизнес процедурите, изискванията за наблюдение и отчитане
относно управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд. По този начин системата гарантира:
• професионално проследяване на изпълнението на проектите;
• перфектна регистрация на всички документи и цялата кореспонденция;
• прецизна работа и контрол на всички финансови процедури;
• осигуряване на актуална информация, текущи доклади и статистически данни на вземащите решения;
• подготовка и отпечатване на необходимите бизнес документи, доклади и кореспонденция.

Системата подпомага процедурите за управление на проекти през целия цикъл на проектите в съответствие с индивидуалните изисквания, определени
регламенти на ЕС и съответното национално законодателство. Системата може лесно да бъде съобразена с потребителя чрез интегрирането на конкретни
предварително зададени административни процедури.
Системата съдържа следните основни характеристики:
• интегрирано лесно приложение за управление на офиса, за да заинтересуват потребителите ежедневно да попълват системата, като по
този начин осигуряват актуална информация за наблюдение;
• всички необходими документи и писма могат лесно да се съставят (и отпечатват) автоматично от системата, като се използват шаблони
и предварително въведена информация;
• основната информация ще позволи използване на точни данни в рамките на системата, а оттам - осигуряване на точни запитвания и
статистически данни. Ще улесни също така съхраняването на основната информация;
• благодарение на вградените функции за потвърждение на данни и процедури ще се гарантира въвеждането на правилната информация и
следването на определения път на процедурата за заявлението и така системата ще може да осигурява пълна одитна пътека;
• динамичното управление на състоянието ще осигури възможност за проследяване и управление на процедурите на отделните заявления
от различни процедурни типове;

Разширеното управление на документация на системата включва:
• разпределение на документи и писма по съответните проекти;
• проследяване на движението на кореспонденцията и документите по проекта;
• отпечатване на документи и писма посредством шаблони;
• електронно прилагане на документи към всяко заявление или проект във всички модули
• ще бъдат на разположение пространни средства за отчитане на управлението от гледна точка на различните процедури на грантовите
схеми;
• дневник за регистрация на събитията за извличане на информация за всички извършени от потребителите действия;
• дневник за регистрация на данни за търсене на всички отделни позиции информация, които са въведени в системата;
• основана на позволение защита ще разреши пълен или частичен достъп до модули, екрани, бутони и полета данни;
• системата ще бъде в състояние напълно да поддържа цялата процедура за финансиране по заявленията и управлението на проектите и

да подготвя съответните документи и информация във връзка със системата SAP, когато подробната информация бъде изяснена.
За използването на единната информационна система (ИСУН) ще бъде изготвен наръчник.

9.3. Доклади за наблюдение
Членове 29 и 67 от Регламент № 1083/2006 определят честотата и съдържанието на докладите, които трябва да се представят за наблюдението на
предоставяната на България помощ от Структурните фондове. Една от основните функции на единната информационна система е да предоставя такива
доклади на ЕК.
Както предвижда член 29 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, за първи път през 2007 г. всяка държава-членка (в случая с България – Централното
координиращо звено) включва в годишния си доклад за изпълнението на националната си програма за реформи информация за приноса на оперативните
програми, съфинансирани от Фондовете, за изпълнението на националната програма за реформи.
През 2009 г. и 2012 г. държавите-членки представят кратък доклад, съдържащ информация за приноса на програмите, съфинансирани от Фондовете:
• за постигане на целите на политиката на сближаване, както са набелязани в Договора;
• за изпълнение на задачите на Фондовете;
• за изпълнение на приоритетите, подробно описани в стратегическите насоки на Общността за сближаване, посочени в член 25 и
уточнени в приоритетите, набелязани от националната стратегическа референтна рамка, предвидена в член 27; и
• за постигане на целта за насърчаване на конкурентоспособността и създаването на работни места и за работата по изпълнение на целите
на Интегрираните насоки за растеж и работни места (от 2005 до 2008 г.), както е посочено в член 9, параграф 3.

Всяка държава-членка определя съдържанието на посочените в параграф 2 доклади с цел да се определи:
• социално-икономическото положение и тенденциите;
• постиженията, предизвикателствата и бъдещите перспективи във връзка с изпълнението на договорената стратегия; и
• примери на добра практика.

В допълнение към тези доклади ЦКЗ изготвя годишни доклади за ЕК за напредъка в изпълнението на НСРР, които подлежат на одобрение от КН на
НСРР;
Стратегическият доклад за НСРР съдържа информация за приноса на съфинансираните от Фондовете програми:
• за изпълнение на приоритетите, подробно описани в Стратегическите насоки на Общността за сближаване, които са посочени в член 23
и са конкретизирани в приоритетите, набелязани от Националната стратегическа референтна рамка, предвидена в член 27 от проекта за
общ регламент;
• за постигане на целта за насърчаване на конкурентоспособността, създаването на работни места и процеса на работа;
• за изпълнение на целите на Интегрираните насоки за растеж и работни места 2005 - 2008 г.
За първи път през 2008 г. и до 30 юни всяка година Управляващият орган изпраща на Комисията годишен доклад, а до 31 март 2017 г. - окончателен
доклад за изпълнението на оперативната програма (член 67 от Регламент (EО) № 1083/2006). Докладът за изпълнението се изготвя от Управляващия
орган и се одобрява от Комитета за наблюдение преди неговото представяне.
УО докладват на КН на ОП за напредъка при изпълнението на своите програми.
МЗ докладват на УО.
Бенефициентите докладват за изпълнението на своите проекти или на съответното МЗ, или на съответния УО, или и на двата органа.
Всички доклади, споразумения и официални документи за целите на сертифицирането се представят на хартиен носител.
Докладването се смята за много важен инструмент за управление както на ниво програма, така и на ниво проект. Докладите се използват за наблюдение
на тяхното физическо и финансово изпълнение. Затова са предоставени редица шаблони за такива доклади /в процес на подготовка /.
Изискваната основна информация за резултатите в докладите за изпълнение на ОП е, както следва:
• постигнатият напредък при изпълнението на оперативната програма и приоритетите спрямо техните конкретни, проверяеми цели, с
количествено изразяване, когато се поддават на количествено изразяване, като се използват посочените в член 36, параграф 1, точка в)
показатели за равнището на приоритетната ос;
• финансовото изпълнение на оперативната програма, като подробно за всяка приоритетна ос се посочват:
o разходите, изплатени от бенефициентите, които са включени в заявленията за плащане, изпратени до Управляващия орган, и
съответния публичен принос;
o общия размер на плащанията, получени от Комисията и количественото измерване на посочените в член 66, параграф 2
финансови показатели; и
o разходите, платени от институцията, отговорна за извършването на плащанията на бенефициентите;
• стъпките, предприети от Управляващия орган или Комитета за наблюдение с цел да се осигури качеството и ефективността на
изпълнението;
• мерки, предприети за предоставяне на информация и популяризиране на оперативната програма.
Междинните звена трябва да предоставят на управляващите органи на ОП подобна информация, но по-често (тя може да послужи като основа за
докладите, които се изпращат на СО). Съветът е финансовата информация да се докладва ежемесечно, а физическата информация – на тримесечие. Това
приоритетно ниво на докладване, обаче, следва да бъде модулирано с договора между УО и МЗ.

Доклади на ниво проект
По правило бенефициентите трябва да представят месечни доклади за напредъка на проектите. Докладите за напредъка на проектите описват
постигнатия напредък спрямо количествено изразените поставени цели и също предоставят качествена оценка на постигнатото.
Преди окончателното плащане от бенефициентите се изисква да представят доклади за работата по и резултатите от проектите и въздействието на
осъщественото развитие. Тези доклади служат като изходен материал за оценка на ефективността и ефикасността на определени мерки и оперативната
програма като цяло. Изискването за този тип докладване подлежи на разработване от управляващия орган на ОП.
Има три нива на доклади за наблюдение: програма, приоритет и проект. Като правило докладите на по-високо ниво се основават на информацията от
докладите на по-ниско ниво.

9.4. Решения за корекция
Наблюдението завършва с решения за корекция, ако е необходимо. Тези решения могат да бъдат взети от ръководството на Междинното звено,
Управляващия орган или Комитета за наблюдение, според тяхното естество.

10. Оценка
10.1. Цел
Разпоредбите на член 47 от Регламент (EО) № 1083/2006 предвиждат, че оценката има за цел да подобри качеството, ефективността и съгласуваността на
помощта от Фондовете, както и стратегията и изпълнението на оперативните програми по отношение на специфичните структурни проблеми, засягащи
държавите-членки и съответните региони, като се отчита целта за устойчиво развитие и съответното законодателство на Общността относно
въздействието върху околната среда и стратегическата екологична оценка.
Оценките разглеждат развитието на програмата спрямо общностни и национални приоритети. Те подпомагат наблюдението на оперативната програма.
Оценките се извършват преди, по време и след периода на програмиране.
Оценките се извършат под отговорността на държавата-членка или на Комисията, според случая, в съответствие с принципа на пропорционалност,
установен в член 13.
Оценките се извършват от експерти или институции - вътрешни или външни - функционално независими от посочените в член 59, точки б) и в) от
Регламент (EО) № 1083/2006 управляващи органи.
Резултатите се публикуват съгласно приложимите правила за достъп до документи.
Оценките се финансират от бюджета за техническа помощ.
Видовете оценки, определени от член 48 от Регламент (EО) № 1083/2006, са:
• Предварителна оценка – извършвана под отговорността на държавата-членка като част от процеса на програмиране на ниво НСРР и ОП.
Предварителната оценка има за цел да се оптимизира отпускането на бюджетни средства по оперативните програми и да се подобри качеството на
програмиране. Тя идентифицира и оценява средносрочните и дългосрочните нужди, целите за постигане, очакваните резултати, количествено
измерените цели, съгласуваността, ако е необходимо, на предложената стратегия за региона, добавената стойност на Общността, степента, до която
са били отчетени приоритетите на Общността, извлечените от предходни програмирания поуки и качеството на процедурите за изпълнение,
наблюдение, оценка и финансово управление.
Извършва се предварителна оценка поотделно на всяка ОП по цел Конвергенция.
• Последваща оценка се извършва под отговорността на Комисията в сътрудничество с държавата-членка и управляващите органи, които
осигуряват събирането на необходимата информация. Тя разглежда в каква степен са използвани средствата, ефективността и ефикасността на
програмирането на Структурните фондове, както и социално-икономическото въздействие и въздействието върху приоритетите на Общността. Тя
определя факторите, които допринасят за успеха или неуспеха на ОП, включително от гледна точка на устойчивостта, и идентифицира добрите
практики. Последваща оценка може да се извършва за цел Конвергенция като цяло и/или за всички ОП по цел Конвергенция в България взети
заедно. Последващата оценка следва да приключи до 31 декември 2015 г.

По време на периода на програмата държавата-членка извършва специални оценки, когато наблюдението показва значително отклонение от
първоначално набелязаните цели или когато са направени предложения за преразглеждане на програмата. Резултатите се изпращат на Комитета за
наблюдение на оперативната програма и на Комисията. Комисията също извършва специални проверки по своя инициатива или в партньорство с
държавата-членка. Резултатите се изпращат на съответния Комитет за наблюдение.
10.2. Разделение на задачите между ОП и НСРР
Не съществува необходимост за точно разделение на задачите между ЦКЗ и управляващите органи на ОП в наръчника, тъй като оценката е прибавила
стойност, независимо кой е възложителят. С цел избягване на ненужно дублиране, обаче, таблицата по-долу дава известна насока. Компетентните органи
следва да осигурят максимално допълване на различните оценки.

Управляващ орган на ОП

ЦКЗ

Теми, отнасящи се за ОП:

Пресечни теми:

• напредък по избрани
приоритети или мерки
• напредък и въздействие
на групи проекти
• напредък и въздействие
на големи проекти

• процедури или методи за изпълнение на НСРР
• канализиране на хоризонтални въпроси
• въпроси, отнасящи се за Фондовете
• въздействие на НСРР върху избрани социални
групи или географски райони и т.н.

• въпроси отнасящи се за
секторите и т.н.

11. Техническа помощ
Член 46 от Регламент (EО) № 1083/2006 дава общи разпоредби за мерките за техническата помощ,
която би могла да се финансира от структурните инструменти.
• Мерките за техническа помощ целят да повишат максимално качеството на подготовка,
управление, наблюдение, оценка, информация и контролни дейности на оперативните програми
заедно с дейностите по укрепване на административния капацитет за прилагане на Фондовете.
• Техническата помощ не трябва да бъде повече от:
a) 4 % от общата отпусната сума по цел „Конвергенция” и цел „Регионална конкурентоспособност
и заетост”;
(б) 6% от общата сума, отпусната по цел „Европейско териториално сътрудничество”.
В рамките на всяка ОП се предприемат действия за техническа помощ в рамките на горните тавани.
На допълнителна база такива действия могат да се предприемат частично и предвид общите лимити за
техническа помощ под формата на конкретна оперативна програма. В този случай, когато действия за
техническа помощ се предприемат и под формата на конкретна оперативна програма, общата сума на
разходите за техническа помощ в такава конкретна програма не трябва да води до надвишаване на
горните лимити на общия дял на отпуснатите за техническа помощ средства от Фондовете.
11.1. Управление, изпълнение, наблюдение и контрол
Следните категории разходи отговарят на условията за съфинансиране като техническа помощ:
• разходи във връзка с подготовката, подбора, оценката и наблюдението на помощта и дейностите;
• разходи за заседания на комитетите и подкомитетите за наблюдение във връзка с изпълнението
на помощта;
• разходи във връзка с одити и проверки на място на операциите.

11.2. Други дейности
Вижте обособените глави за информация и публичност, проучвания и оценки и информационната
система за управление и наблюдение.
11.3. Изпълнение на мерките за техническа помощ

Заявленията за техническа помощ се изготвят, подбират и изпълняват по същия начин като другите
заявления. Бенефициент на проектите за техническа помощ обаче често е Управляващият орган и като
такъв отговаря за изготвянето, подбора и наблюдението на проекти. Необходимо е Управляващият
орган да осигури във фазата на подбор отделянето на подготовката, оценката и одобрението на
проектите, а във фазата на изпълнение – отделянето на финансирането и одита на проектите.
Комитетите за наблюдение трябва да получават и редовни доклади за използването и ефективността
на техническата помощ. Използването на средствата, разпределени за техническа помощ, трябва да се
одобри от Комитета за наблюдение на последното заседание за годината. В този смисъл
Управляващият орган трябва да представи на Комитета за наблюдение предложение за следващата
година, когато бюджетът трябва бъде разпределен според различните разходи.
12. Проверка на допълняемостта
Принципът на допълняемост (член 15 от Регламент (EО) № 1083/2006) означава, че приносът от
Структурните фондове не замества публичните или приравнените на тях разходи на дадена държавачленка. Нивото на разходите следва да се определя по отношение на общите макроикономически
условия и да отчита определени специфични или изключителни икономически ситуации в страната по
време на предходния програмен период.
ЦКЗ трябва да гарантира, че този принцип се спазва по време на целия програмен период и периода на
изпълнение. Принципът на допълняемост ще се проверява на национално ниво.
Държавите-членки и ЕК правят оценка на нивото на допълняемост по три начина:
• Предварителна проверка, включена в изготвянето на Националната стратегическа референтна
рамка;
• Средносрочна проверка през 2011 г.;
• Последваща проверка през 2016 г.
Предварителната проверка се провежда през цялото време на изготвянето и определянето на НСРР.
На този етап Комисията и държавите-членки определят нивото на допустимите публични или
приравнените към тях разходи, което държавата-членка поддържа по време на целия период на
програмиране. Като общо правило, средното годишно ниво на разходите в реално изражение е наймалко равно на нивото, достигнато през период на програмиране 2000-2006 г.
Отчитат се определени специфични обстоятелства, както се посочва в член 15 от Регламент (EО) №
1083/2006, като:
• Преобладаващите по това време общи макроикономически условия;
• Текуща или планирана приватизация;
• Изключително ниво на публичните или приравнените на тях структурни разходи през
предходния програмен период.
Средносрочна проверка през 2011 г.
Принципът за допълняемост се смята за спазен, ако средногодишните национални публични
допустими разходи са договорени предварително или ако разходите се придържат към
преобладаващия профил на разходите, договорен по време на предварителната оценка. В последния
случай средногодишните структурни разходи на държавата-членка за 2007-2010 г. могат да бъдат пониски от средногодишните за 2007-2013 г.
Графикът за изпълнение е, както следва:
• До 31 юли 2011 г.: представяне на обобщени и годишни таблици с окончателни данни за години
2007-2009 и предварителни данни за 2010 г.;
• До 31 октомври 2011 г.: ако е необходимо, методологични корекции въз основа на коментарите

на Комисията;
• 31 декември 2011 г.: краен срок за представяне на допълнителна информация.
Средносрочният преглед е и възможност за държавата-членка, съгласувано с Комисията, да ревизира
нивото на разходите, предвидено като цел за остатъка от програмния период. Подобна промяна ще
зависи от изпълнението от страна на държавата-членка на нейните задължения от гледна точка на
спазването на гореспоменатите срокове.
Последваща проверка до края на декември 2016 г.
• До 31 януари 2016 г.: представяне на обобщени и годишни таблици с окончателни данни за
години 2007-2013 г.;
• До 31 март 2016 г.: ако е необходимо, методологични корекции въз основа на коментарите на
Комисията;
• 30 юни 2016 г.: краен срок за представяне на необходимата допълнителна информация.
Ако държава-членка не предостави задоволителна последваща оценка за допълняемостта до 30
декември 2016 г., ще се смята, че не спазва принципа за допълняемост.
През периода на последваща проверка на принципа за допълняемост се създава работна група с
представители от ЦКЗ, Сертифициращия орган и други съответни звена от Министерството на
финансите.
Задачата на работната група е да изработи таблицата за допълняемост, която се включва в НСРР.
ЦКЗ в координация с УО на ОП и СО ще подготви и представи на ЕК годишните таблици за
допълняемост и съответните доклади за средносрочната и последваща проверка на допълняемостта.
13. Публично-частни партньорства
Както предвиждат общите разпоредби на Регламент (EО) № 1083/2006, програмирането на помощта
от Структурните фондове следва да осигури координацията между самите Фондове, както и с другите
съществуващи финансови инструменти, с ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Тази
координация следва също да обхваща изготвянето на комплексни финансови схеми и публичночастните партньорства.
Следва да се гарантира по-добър достъп до финансирането и иновациите в областта на финансовия
инженеринг главно за микропредприятията, малките и средните предприятия, както и за инвестиране
в публично-частни партньорства и други проекти, включени в интегрирания план за устойчиво
градско развитие. Държавите-членки могат да решат да създадат холдингов фонд чрез възлагането на
обществени поръчки съгласно законодателството за обществените поръчки, включително всяко
изключение, предвидено в националното законодателство, което е съвместимо със законодателството
на Общността. В други случаи, когато държавите-членки се убедят, че законодателството за
обществените поръчки не е приложимо, определянето на задачите на ЕИФ и на ЕИБ оправдава
предоставянето от страна на държавите-членки на субсидия, която представлява директен финансов
принос от оперативните програми като дарение.
ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
1. Ниво програма
1.1. Общ преглед
Задачите на ниво програма са свързани с докладите и информацията, които трябва да се представят на
Европейската комисия. Същевременно тези задачи биха били необходими без очакванията на

Европейския съюз за управление на програмите. Задачите на програмно ниво са отговорност основно
на УО и СО.
Регламентите на Европейския съюз точно определят съдържанието, честотата и сроковете на
докладите и информацията, които се изпращат на Европейската комисия във връзка с програмите.
Информационният поток и разделението на задачите между участващите страни се определят от тези
задължения за докладване, които дават възможност на страните да представят тази информация.
Настоящата глава въвежда наблюдението, плащането, задачите за одит и задачите, свързани с
нередностите и измамите на ниво програма.
1.2. Наблюдение
За финансираната от Общността помощ годишните и окончателните доклади за изпълнение са
основно средство за измерване на напредъка в изпълнението на ОП. Те служат като основа за
комуникация между Управляващия орган и Европейската комисия. Освен това те са важен документ,
когато се стигне до годишен преглед на програмата между ЕС и държавата-членка.
Освен това трябва да позволяват на Комитета за наблюдение да има изчерпателно мнение за
постиженията и недостатъците на изпълнението на програмата, за да вземе решение относно основни
корекции на нейните приоритети, мерки и инструменти.
1.2.1. Общи правила за годишните и окончателните доклади за изпълнение
Годишният доклад се изготвя от Управляващия орган и се одобрява от Комитета за наблюдение в
съответствие с неговия правилник за работа. След одобрението докладът се изпраща на Европейската
комисия.
Крайният срок за това е 30 юни на годината, следваща тази на доклада.
За първи път през 2008 г. и до 30 юни всяка година Управляващият орган изпраща на Комисията
годишен доклад за изпълнението на оперативната програма.
Съгласно член 67 от Регламент на Съвета № 1083/2006, годишният доклад за изпълнението трябва да
включва следната информация:
• постигнатия напредък при изпълнението на оперативната програма и приоритетните оси
спрямо техните специфични, проверяеми цели с количествено изразяване, когато се поддават
на количествено изразяване, като се използват показателите за равнището на приоритетните
оси;
• финансовото изпълнение на оперативната програма, като подробно се посочва за всяка
приоритетна ос:
• разходите, изплатени от бенефициентите, които са включени в заявленията за
плащане, изпратени до Управляващ орган, и съответния публичен принос;
• общия размер на плащанията, получени от Комисията, и количественото измерване на
финансовите показатели и;
• разходите, платени от институцията, отговорна за извършването на плащанията на
бенефициентите. Когато е целесъобразно, финансовото изпълнение в райони,
получаващи преходна подкрепа, се представя отделно в рамките на всяка оперативна
програма;
• само за информативни цели, индикативното разпределение на отпуснатите средства от
Фондовете по категории в съответствие с правилата за прилагане, приети от Комисията в
съответствие с посочената в член 103, параграф 3 процедура;
• стъпките, предприети от Управляващия орган или Комитета за наблюдение с цел да се
осигури качество и ефективност на изпълнението, по-специално:
• мерките за наблюдение и оценка, включително реда и условията за събиране на
данните;

• обобщение на всички значителни проблеми, срещнати при изпълнението на
оперативната програма, и всички взети мерки, включително отговора на направените
забележки;
• използването на техническа помощ;
• предприетите мерки за предоставяне на информация и популяризиране на оперативната
програма;
• информация за значителни проблеми, свързани със спазването на общностното право, които
са били срещнати при изпълнението на оперативната програма, и взетите мерки за тяхното
решаване;
• когато е целесъобразно, напредъка и финансирането на големи проекти;
• използването на освободена след анулиране, посочено в член 98, параграф 2, помощ за
Управляващия орган или друг публичен орган през периода на изпълнението на оперативната
програма;
• случаи, при които е била открита значителна промяна.
Писмените доклади за Комитета за наблюдение трябва да съдържат резюме, което очертава основните
въпроси, следвано от подробно развити глави.
Комисията информира държавата-членка относно допустимостта на годишния доклад в срок от десет
работни дни, считано от датата на неговото получаване.
След като Комисията получи годишния доклад, тя посочва в срок от два месеца от датата на
получаване дали докладът се смята за незадоволителен, като посочва мотивите си; в противен случай
докладът се счита за приет.
Ако годишният доклад за изпълнението не бъде приет от Комисията – или защото не обхваща
гореспоменатата информация, или защото качеството му е лошо – Управляващият орган на ОП трябва
да коригира и допълни доклада възможно най-бързо, тъй като Комисията може да реши да спре
междинни плащания за програмата.
За окончателния доклад за ОП срокът е най-много пет месеца от получаването на допустим доклад.
Ако Комисията не отговори в определения срок, докладът се счита за приет.
1.2.2. Окончателен доклад за изпълнението
До 31 март 2017 г. на Европейската комисия се изпраща окончателен доклад за ОП.
Структурата и съдържанието на окончателния доклад са подобни на тези на годишните доклади, но
той обхваща целия период на изпълнение на оперативната програма. В доклада трябва да бъдат
включени всички одобрения на проекти, направени след януари 2007 г., и всички плащания по
допустими разходи, направени до 31 декември 2015 г.
Основната разлика между годишните доклади и окончателния доклад е, че той включва първа оценка,
направена от управляващите органи, на силните и слабите страни на програмата и нейното
изпълнение и нейните основни въздействия и резултати. Очаква се да бъде представено подробно
сравнение между набелязаните цели и постиженията не само на финансово ниво, но и относно
физическите показатели и показателите за резултати и въздействие, посочени в програмата.
Особено важно е окончателният доклад да бъде сбит и фокусиран по-скоро върху анализа, а не да
съдържа твърде дълги описания. Той трябва да дава ясни, обосновани заключения и препоръки и да
бъде написан по ясен и разбираем начин.
Окончателният доклад за ОП се изпраща на Комисията заедно с окончателното сертифициране на
разходите и с декларация за независим одит, за да може да бъде платено крайното салдо за ОП от
Европейския съюз. Ако Комисията намери доклада за незадоволителен, тя ще изпрати отговор в срок
до пет месеца от получаването на доклада.

1.3. Преразглеждане на ОП
1.3.1. Правила, ръководещи промяната на ОП
Съгласно член 33 от Регламент (EО) № 1083/2006, по инициатива на УО на ОП или на Комисията и
със съгласието на съответната държава-членка ОП могат да бъдат преразгледани и, ако е необходимо,
останалата част от програмата да бъде ревизирана в един или повече от следните случаи:
• в резултат на значителни социално-икономически промени;
• за да се отчетат в по-голяма или различна степен големите промени в приоритетите на
Общността или в националните или регионалните приоритети;
• в светлината на направените оценки или;
• в резултат на трудности при изпълнението.
Оперативните програми се преразглеждат, ако е необходимо, след разпределение на посочените в
членове 50 и 51 от Регламент (EО) № 1083/2006 резерви.
Във всеки случай Комитетът за наблюдение може да предложи на УО корекция или преглед на
програмата, които могат да направят възможно постигането на нейните цели или да подобрят
управлението на програмата, включително финансовото управление.
Всяко изменение и допълнение на ОП се решава от Комисията, съгласувано с българското
правителство, в срок от три месеца след формалното представяне от държавата-членка.
УО, по искане на КН или по собствена инициатива, коригира дейностите на ОП, без да променя
общия размер на приноса от Фондовете, предоставен за въпросния приоритет или неговите конкретни
цели.
След одобрението на тази корекция от Комитета за наблюдение УО в срок от един месец информира
Комисията за корекцията.
Комисията се произнася по молба за преразглеждане на оперативни програми във възможно найкратък срок, но не по-късно от три месеца след официалното й представяне от държавата-членка.
Преразглеждането на оперативните програми не изисква преразглеждане на решението на Комисията
за разпределението на средствата.

1.3.2. Разпределение на резервите
Национален резерв за изпълнение
Съгласно член 50 от Регламент (EО) № 1083/2006, по собствена инициатива държавата-членка може
да реши да създаде национален резерв за изпълнение за цел „Конвергенция” и/или за цел „Регионална
конкурентоспособност и заетост” в размер на 3% от общата отпусната сума за всяка цел.
Когато държава-членка е решила да създаде такъв резерв, тя оценява изпълнението на оперативните
си програми за всяка от целите не по-късно от 30 юни 2011 г.
Не по-късно от 31 декември 2011 г. въз основа на предложения от и в тясно сътрудничество с всяка
съответна държава-членка Комисията заделя национален резерв за изпълнение.
Национален резерв за непредвидени разходи
Както гласи член 51 от Регламент (EО) № 1083/2006, по собствена инициатива държавата-членка
може да задели сума в размер на 1% от годишния принос на Структурните фондове за цел
„Конвергенция” и 3% от годишния принос на Структурните фондове за цел „Регионална
конкурентоспособност и заетост” с цел да се покрият непредвидени местни или секторни кризи,

свързани с икономическо и социално преструктуриране или с последиците от отварянето на
търговията.
Държавата-членка може да предостави резерва, предназначен за всяка цел, на национална специфична
програма или в рамките на оперативни програми.
1.4. Плащания
1.4.1. Сертифициране на разходите
Сертифициращият орган се отчита пред Европейската комисия относно сертифицирането на всички
допустими разходи, направени по ОП, като общо правило 3 пъти годишно.
Следователно Управляващият орган е отговорен за представянето на редовна декларация за разходите
на ОП на Сертифициращия орган. В тези декларации за разходите УО следва да агрегира разходите
към ниво приоритетна ос на финансовата таблица на ОП.
Всички отчети за разходите включват за всеки приоритет информация за:
• изтеглените суми от отчетите за разходите, представени през предходната година след
анулиране на целия или на част от публичния принос за дейност;
• възстановените сумите, които са били приспаднати от тези отчети за разходите; (в)
сумите, които следва да бъдат възстановени на 31 декември на предходната година,
класифицирани по годината, в която са издадени нарежданията за възстановяване.
Одитният орган трябва да изготви и представи на Комисията независима декларация за валидност на
всеки сертифициран от Сертифициращия орган отчет за разходите на ОП въз основа на резултата от
проверките на извадките от разходите по ОП и периодични одити на системите за управление на ОП.
Независимата декларация за валидност се третира в отделен наръчник за Одитния орган.
Плащанията се уреждат с Регламент (EО) № 1083/2006 Дял VII – Финансово управление.
Плащанията са под формата на предварително финансиране, междинни плащания и плащане на
крайното салдо. Те се извършват от Комисията на компетентния орган за получаване на средства.
Най-късно до 30 април всяка година на Комисията се изпраща предварителна прогноза за вероятните
заявления за плащане за текущата финансова година и за следващата финансова година.
1.4.2. Предварително финансиране
Съгласно член 82 от Регламент (EО) № 1083/2006, след решението на Комисията за одобряване на
принос от Фондовете за ОП Комисията превежда на определения от държавата-членка орган
еднократна сума за предварително финансиране за периода 2007 до 2013 г.
Размерът на предварителното финансиране се изплаща на няколко вноски, разпределени както следва:
- през 2007 г. – 2 % от приноса на Структурните фондове за оперативната програма и 2 % от
приноса на Кохезионния фонд за оперативната програма,
- през 2008 г. – 3 % от приноса на Структурните фондове за оперативната програма и 4 % от
приноса на Кохезионния фонд за оперативната програма, и
- през 2009 г. – 2 % от приноса на Структурните фондове за оперативната програма и 4 % от
приноса на Кохезионния фонд за оперативната програма;
Общият размер на сумата, платена като предварително финансиране, се възстановява на Комисията от
посочения от държавата-членка орган, ако не е изпратено заявление за плащане съгласно
оперативната програма в срок от 24 месеца от датата, на която Комисията е платила първия транш от
сумата на предварителното финансиране.
Това възстановяване не засяга общия размер на приноса от Фондовете за оперативната програма.

С Решение № 988/2005 на МС на дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите се
възлагат задачите на орган, получаващ плащанията от ЕК.
1.4.3. Междинни плащания
Междинни плащания се извършват за всяка оперативна програма. Първото междинно плащане се
извършва в съответствие с член 71, параграф 2 от Регламент (EО) № 1083/2006.
Всяко извършвано от Комисията междинно плащане трябва да отговаря на следните условия:
o Комисията трябва да е получила заявление за плащане и отчет за разходите в съответствие с
член 78;
o Комисията не е изплатила сума, по-голяма от максималния размер на помощта от Фондовете,
предвиден в решението на Комисията за одобрение на оперативната програма, за целия период за
всяка от приоритетните оси;
o Управляващият орган трябва да е изпратил на Комисията последния годишен доклад за
изпълнението в съответствие с член 67, параграфи 1 и 3;
o няма обосновано становище от Комисията по отношение на нарушение по член 226 от Договора
за ЕО по отношение на дейността(ите), за която/които разходите са декларирани в заявлението за
плащане.
Ако едно или повече от посочените в параграф 1 условия не са изпълнени, държавата-членка и
Сертифициращият орган се уведомяват от Комисията в срок от един месец, така че да могат да се
вземат необходимите мерки за коригиране на положението.
1.4.4. Приключване на програмата и плащане на крайното салдо
Частично приключване
Както гласи член 88 от Регламент (EО) № 1083/2006, частичното приключване на оперативните
програми може да се извърши на периоди, които следва да се определят от държавата-членка.
Частичното приключване се отнася до дейности, завършени през периода до 31 декември на
предходната година.
Частично приключване се извършва при условие, че до 31 декември от дадена година държаватачленка изпраща на Комисията:
• отчет за разходите;
• декларация за частично приключване в съответствие с член 62, параграф 1, точка г), (iii).
Всички извършени в съответствие с членове 98 и 99 корекции, отнасящи се до операции - предмет на
частично приключване, са нетни финансови корекции.
Заверените отчети за разходите по ОП, представени на Комисията от Сертифициращия орган, са под
формата на искания за междинни плащания за възстановяване (и плащане на крайното салдо в случая
на искането при приключване на ОП).
Комисията извършва междинните плащания, при условие че получи разумна гаранция за съответствие
на системата за управление и контрол на ОП въз основа на годишните доклади за извършения контрол
от Одитния орган, както и ако са изпълнени следните условия:
- представяне на искането за плащане и отчета за разходите от Сертифициращия орган;
- за целия период за всеки приоритет не е предоставена сума, по-голяма от максималния размер
на помощта от Фондовете;
- УО трябва да е изпратил на Комисията последния годишен доклад за изпълнението до

определения краен срок;
- няма нито прекратяване на плащанията, нито обосновано становище от Комисията относно
нарушение по член 226 от Договора за ЕО по отношение на операциите, за които са направени
разходите според въпросното плащане.
Кумулативната сума от предварителното финансиране и извършените междинни плащания не
превишават 95% от приноса от Фондовете за ОП.
1.4.5. Изисквания относно процеса на сертифициране
Процесът на сертифициране се състои от три фази, както следва:
1. проверка от Междинното звено, ако е приложимо за ОП
2. проверка от Управляващия орган,
3. заверка от Сертифициращия орган.
В подкрепа на дейността на Сертифициращия орган по сертифицирането Управляващият орган
работи със система за проверка. В случай че Управляващият орган делегира задачите по получаването
и проверката на фактури и разрешаване на плащания, междинните звена следва да бъдат включени в
дейността по проверката.
Дейността по проверката на Междинното звено – първо ниво на проверка и подготовка на доклада за
проверката на МЗ – е свързана с плащания на ниво проект, а именно искане за плащане за приноса на
Общността и националния принос, представено на Управляващия орган. Докладът за проверката на
МЗ (100% проверка) проверява допустимостта на разходите и съответствието с общностните и
националните правила. Управляващият орган трябва да работи със система за регистриране на
докладите за проверка на МЗ.
Дейността по проверката на Управляващия орган е отделена от плащанията на ниво проект. Тя е
свързана с плащанията на ниво програма, а именно искания за плащане за приноса на Общността,
които се представят на Комисията. Дейността по проверката на Управляващия орган е по-широка от
тази на Междинното звено в две насоки: първо, защото обхваща цялата оперативна програма, второ,
защото – освен допустимостта на разходите и съответствието с общностните и националните правила
– тя наблюдава и съответствието на системите за управление и контрол на МЗ и УО. Докладите за
проверка на УО трябва да бъдат приложени към отчетите за разходите, представяни на
Сертифициращия орган.
Освен подготовката и представянето на докладите за проверка на УО, Управляващият орган:
• гарантира правото на достъп на Сертифициращия орган до системите и архивите на УО/МЗ с цел
проверка на разходите и информацията от докладите;
• предоставя на Сертифициращия орган исканата информация, необходима за сертифицирането;
• изпраща на Сертифициращия орган всички одитни доклади за дейността на УО/МО;
• представя на Сертифициращия орган наръчника за работа и одитната пътека, приложени от УО,
включително процедурите, приложени от неговите МЗ, и описанието на процедурите за
управление и контрол;
• писмено информира Сертифициращия орган за промените в наръчниците за работа и одитните
пътеки;
• редовно информира Сертифициращия орган за третирането на нередностите и измамите.

1.4.6. Дейност на Сертифициращия орган по сертифицирането

Сертифицирането се извършва от сертифициращо звено на Сертифициращия орган, което
функционално е независимо от други дейности и звена на СО.
Сертифициращият орган извършва своята дейност по сертифицирането в съответствие със своя
наръчник за работа, като използва контролни листове със съответни насоки за тяхното попълване,
подкрепени с двойна проверка (принцип за четирите очи) и одобрение от ръководител на по-високо
ниво.
Ако извършените от СО проверки доведат до положително становище, Сертифициращият орган
заверява отчета за разходите и го представя на Европейската комисия със заявления за междинни
плащания и за плащане на салдото.
Ако условията за сертифициране на разходите не са изпълнени, СО информира УО за
идентифицираните различия/проблеми. УО дава обяснения за различията или проблемите и предлага
мерки за корекция със срокове за изпълнение в сътрудничество с МЗ (ако такива функции са
делегирани). Когато УО даде на Сертифициращия орган надеждно обяснение на идентифицираните
проблеми или когато предложи подходящи корективни мерки за отстраняване на проблема и
Сертифициращият орган се увери, че тези мерки са изпълнени, СО заверява отчета за разходите и го
представя на Европейската комисия със заявление за плащане.
1.4.7. Документи, които трябва да се представят на Комисията
Заверени отчети за разходи и заявления за плащане, както са посочени в член 61, буква a) от
Регламент (EО) № 1083/2006, се изготвят във формата, даден в Приложение X към Регламента за
изпълнение, и се предават на Комисията.
До 31 март всяка година Сертифициращият орган изпраща на Комисията отчет, във формата, даден в
Приложение XIII към Регламента за изпълнение (дадено като приложение), който посочва за всяка
приоритетна ос на Оперативната програма:
• изтеглените суми от отчетите за разходите, представени през предходната година след
анулиране на целия или на част от публичния принос за операция;
• възстановените суми, които са били приспаднати от тези отчети за разходите;
• сумите, които се възстановяват на 31 декември на предходната година, класифицирани по
годината, в която са издадени нарежданията за възстановяване.
За да пристъпи към частично приключване на оперативната програма, Сертифициращият орган
изпраща на Комисията отчета за разходите, посочен в член 88 от Регламент (EО) № 1083/2006 във
формата, даден в Приложение X а към Регламента за изпълнение.
1.4.7.1. Заявление за плащане
Съгласно член 86 от Регламент на Съвета (EО) № 1083/2006 и Приложение XII към проекта на
Регламент за изпълнение Сертифициращият орган представя заявления за плащане от Фондовете за
всяка оперативна програма.
Всяко междинно плащане, извършвано от Комисията, трябва да отговаря на определени условия.
Сертифициращият орган се уверява, че исканията за междинни плащания за всяка оперативна
програма се групират заедно и се изпращат на Комисията по възможност три пъти годишно. За да
може да се извърши плащане от Комисията по време на текущата година, заявлението за плащане
трябва да се представи най-късно до 31 октомври.
Заявлението за плащане съдържа исканата сума, която да бъде платена от Европейската комисия,
критериите за приемливост и информация за определения орган.
Условията за плащане на крайното салдо са изброени в член 89 от Регламента.

1.4.7.2. Удостоверение
Сертифициращият орган удостоверява, че отчетът за разходите, който представлява основанието за
заявлението, се базира на разходите, платени в рамките на срока на допустимост, които могат да бъдат
подкрепени с фактури или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена сила. СО също така
удостоверява, че управляващите органи и междинните звена работят с подходящи процедури за
управление и контрол, за да проверят доставката на съфинансирани продукти и услуги и да потвърдят,
че разходите действително са направени, да гарантират съответствие с приложимите правила и да
поддържат одитната пътека.
Съгласно Приложение XII към проекта на Регламент за изпълнение Сертифициращият орган
удостоверява следното:
- декларираните разходи са в съответствие с приложимите общностни и национални правила
и са били платени във връзка с дейностите, избрани за финансиране в съответствие с
критериите, приложими за оперативната програма, и с приложимите общностни и
национални правила, по-конкретно
• правилата за държавни помощи;
• правилата за обществени поръчки;
• правилата за оправдаване на аванси в рамките на държавната помощ по член 87
от Договора за ЕО по платени от бенефициента разходи в рамките на тригодишен
срок;
• без деклариране на разходи, свързани с големи проекти, които все още не са
одобрени от Комисията;
- отчетът за разходите е правилен, резултат е от надеждни счетоводни системи и се основава
на проверими оправдателни документи;
- основните транзакции са законосъобразни, правилата са спазени и процедурите са
изпълнени по задоволителен начин;
- отчетът за разходите и заявлението за плащане вземат под внимание, според случая,
възстановените суми, приходите, произтичащи от дейности, финансирани по
оперативната програма, и получените лихви;
- разбивката на основните дейности се записва в компютърни файлове и е на разположение на
съответните отдели на Комисията при поискване.
Оправдателните документи са на разположение най-малко три години след приключване на
оперативната програма от страна на Комисията.
1.4.7.3. Отчет за разходите
Съгласно член 78 от Регламент (EО) № 1083/2006, всички отчети за разходи включват, за всяка
приоритетна ос, общия размер на допустимите разходи в съответствие с член 56, платени от
бенефициентите при изпълнение на дейностите, и съответния публичен принос, който е платен или
подлежи да бъде платен на бенефициентите в съответствие с условията, уреждащи публичния принос.
Платените от бенефициентите разходи се оправдават с фактури или със счетоводни документи с
еквивалентна доказателствена стойност.
1.4.8. Крайно салдо
Кумулативната сума от предварителното финансиране и извършените междинни плащания не
превишава 95% от приноса от Фондовете за оперативната програма.
Комисията изплаща крайното салдо, при условие че:
- държавата-членка е изпратила до 31 декември 2017 г. заявление за плащане, включващо следните

документи:
• заявление за плащане на крайното салдо и отчет за разходите в съответствие с член 78;
• окончателния доклад за изпълнението за оперативната програма, включително посочената в
член 67 информация;
• декларация за приключване, посочена в член 62, параграф 1, точка д); и
- няма обосновано становище от Комисията за нарушение по член 226 от Договора за ЕО по
отношение на дейността(ите), за която/които разходите са декларирани в заявлението за плащане.
За срок от три години след приключване на оперативната програма от страна на Комисията
Междинните звена/Управляващият орган пазят на разположение всички оправдателни документи
относно разходите и проверките (фактури, доклади за одит и сертифициране, отчети за разходите),
които доказват законосъобразността на плащането в случай на одит от страна на Комисията. В случай
на одит от страна на Комисията неизпълнението на това задължение може да предизвика съмнение
относно законосъобразността на плащанията, а като последица от това въпросната сума се връща на
Европейската комисия.
1.4.9. Спазване на правилото N+2/N+3:
Съгласно член 93 от Регламент (EО) № 1083/2006, Комисията автоматично освобождава от
ангажимента частта, която не е получила приемливо заявление за плащане до края на третата година
(за периода 2007-2010 г.) и втората година (за 2011-2013 г.) след годината на ангажиментите.
Приносът на структурните инструменти за въпросната ОП се намалява с тази сума.
Това се нарича правило N+2.
Правило n+2 се прилага на ниво ОП (или по Фондове, ако ОП включва повече от един фонд), а не за
индивидуални проекти. То обаче предполага необходимост от навременно изпълнение на всички
задачи за изпълнение по ОП.
УО е отговорна да гарантира, че поставените n+2 цели са изцяло изпълнени по ОП. Неизпълнение на
поставените n+2 цели ще означава, че средствата ще бъдат освободени от ангажимент по ОП и
загубени за България. (Забележете, че е позволена дерогация за N+3 за периода 2007-2010 г.).
Изключения от правилото n+2 включват разходи, свързани със следното:
- „големи” проекти и нотифицирани схеми за помощи, които чакат решение на
Комисията;
- процедури за възстановяване, които са открити на крайната дата n+2.
В партньорство със Сертифициращия орган и Централното координиращо звено УО следва да
попълва редовно на тримесечна основа специална таблица за наблюдение на n+2.
(Забележете, че авансът може да бъде изчислен през първия период N+2)
1.5. Финансов контрол
Управляващият орган отговаря за поддържането на адекватна одитна пътека за всички дейности,
финансирани по дадена оперативна програма.
За целите на член 60 (е) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 одитната пътека се счита за адекватна в
случаите, когато за съответната оперативна програма отговаря на следните критерии:
• позволява да се провери дали общият размер на сумите, представен пред Комисията, съответства
на информацията от подробните счетоводни книжа и оправдателни документи, съхранявани от
Сертифициращия орган, Управляващия орган, Междинните звена и бенефициентите по отношение
на дейностите, съфинансирани в рамките на оперативната програма;
• предоставя потвърждение за плащане на публичния принос на бенефициента;

• позволява да се провери приложението на критериите за подбор, определени от Комитета за
наблюдение във връзка с оперативната програма;
• обхваща за всяка отделна дейност съответните технически спецификации и план за финансиране,
документите във връзка с одобрението на безвъзмездната помощ, документацията, свързана с
процедурите за обществени поръчки, докладите за напредъка и докладите за извършените
проверки и одит.
Управляващият орган трябва да гарантира, че разходооправдателните документи и документацията от
одита по оперативната програма се съхраняват по съответния начин, така че да могат към всеки
момент да бъдат представени на Комисията и на Европейската сметна палата за:
• период от три години след приключването на оперативната програма или
• период от три години след годината, в която се е състояло частично приключване на операциите,
подлежащи на частично приключване.
Тези срокове могат да бъдат съкратени в случай на съдебно производство или с мотивирано искане от
страна на Комисията.
Управляващият орган съхранява информация за целите на оценката и отчетността, включително
информацията по член 14, във връзка с дейностите, регламентирани от член 90, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 в рамките на целия период по член 90, параграф 1, точка a).
За приемливи информационни носители в съответствие с член 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 се
смятат най-малко следните:
• фотокопия на оригиналните документи;
• микрофилми на оригиналните документи;
• копия от оригиналните документи на електронни носители;
• документи, които се съхраняват само в електронен вариант.
Процедурата по удостоверяване на идентичността с оригинала на документите, съхранявани на
общоприети информационни носители, се определя от националните власти и гарантира, че
съхраняваните в дадения формат версии са в съответствие с изискванията на националното
законодателство и могат надеждно да бъдат използвани за целите на одита.
В случай че документите са налични единствено в електронен вариант, използваните компютърни
системи трябва да отговарят на приетите стандарти за сигурност, с които се гарантира, че
съхраняваните документи са в съответствие с националното законодателство и са достатъчно
надеждни за нуждите на одита.
1.5.1. Извадкови проверки
В съответствие с член 16 от Регламент за изпълнение № 1828/2006 държавите-членки организират
проверки на субсидираните дейности, които се осъществяват преди приключването на всяка
оперативна програма и обхващат най-малко 5% от общите допустими разходи по ОП.
След 2008 г. тези проверки се осъществяват ежегодно, като обхващат определена извадка от
информацията за дейностите, подбрана по метод, установен или одобрен по съответния начин от
Одитния орган.
Разходите, на които се извършва одит преди приключването на оперативната програма, представляват
не по-малко от 5% от общите разходи, декларирани от бенефициентите за дейността им и представени
пред Комисията във финалния отчет за разходите.
Одитите се извършват на място на базата на документацията и архивите, поддържани от
бенефициента. С тях се проверява дали са изпълнени следните условия:

• операцията отговаря на критериите за подбор по оперативната програма, осъществява се в
съответствие с решението за одобрение и отговаря на всички приложими условия по отношение на
функционалността и приложимостта или целите, които трябва да бъдат постигнати;
• декларираният разход е в съответствие със счетоводните архиви и оправдателните документи,
съхранявани от бенефициента;
• разходът, деклариран от бенефициента, е в съответствие с изискванията на Общността и
националните правила;
• публичният принос е изплатен на бенефициента в съответствие с член 80 от Регламент (EО) №
1083/2006
В случаите, когато се установява наличието на нарушения от системен характер, които, следователно,
крият риск за другите дейности по оперативната програма, Одитният орган следи за извършването на
допълнителни проверки, включително при необходимост и на допълнителни одити, за да се установи
мащабът на тези нарушения. Отговорните органи предприемат съответните превантивни и
коригиращи мерки.
Единствено разходите, които попадат в обхвата на одит в съответствие с член 16, параграф 2, се
изчисляват спрямо минималните процентни изисквания в член 16, параграф 1.
1.5.2. Цел на извадковите проверки по член 16
Проверките на дейността се организират в съответствие с подходяща база за подбор на извадката, така
че:
• да гарантират ефективността на въведените системи за управление и контрол;
• да установят селективно на базата на анализ на риска истинността на декларираните разходи,
направени на различни нива.
Извадковите проверки се разпределят равномерно в рамките на съответния период.
Посредством тези проверки държавите-членки се стремят да удостоверят следното:
• практическото приложение и ефективността на системите за управление и контрол;
• за подходящ обем счетоводна документация – съответствието между тази документация и
оправдателните документи, съхранявани от междинните звена, крайните бенефициенти и
органите или фирмите, извършващи дейността;
• наличието на достатъчна одитна пътека;
• за адекватен брой пера от разходите – че характерът и периодът на извършване на
съответните разходи са в съответствие с разпоредбите в Общността и отговарят на одобрените
спецификации за дейността и реално извършената работа;
• че приложението или планираното приложение на дейността е в съответствие с описаното в
заявлението, с което се кандидатства за съфинансиране от Общността;
• че финансовите вноски от страна на Общността са в рамките на лимитите, предвидени в член
52 от Регламент (EО) № 1083/2006, както и всички други приложими разпоредби на Общността
и са изплатени на крайния бенефициент, без да са намалени по какъвто и да било начин и без
неоправдано закъснение;
• че съответното национално съфинансиране е било налично; и
• че съфинансираните дейности са изпълнени в съответствие с правилата и политиките,
действащи в Общността

1.5.3. Формиране на извадката
Проверките се основават на представителна извадка на одобрените операции, като се вземат под
внимание:
• необходимостта от проверка на подходящата комбинация от дейности по видове и обем,
• рискови фактори, които са били установени при проверки от страна на Общността или на
съответната държава;
• концентрацията на операции, координирани от дадено междинно звено или краен
бенефициент, така че основните междинни звена и крайни бенефициенти да бъдат подложени
на проверка поне веднъж преди да бъде прекратена всяка отделна помощ.
Следователно извадката трябва да бъде представителна по отношение на видовете финансирани
дейности, видовете организации – изпълнители и отпуснатите суми. Процесът на подбор трябва да
бъде подробно документиран, така че да се демонстрира използваната методология и осигуреното
покритие.
1.5.4. Докладване на Комисията
Държавите-членки информират Комисията до 30 юни всяка година относно извършените извадкови
проверки за предходната календарна година и освен това предоставят допълнителна информация или
актуализация на описанието на системите си за управление и контрол.
1.5.5. Органи, извършващи извадковите проверки
Проверките се осъществяват от звената за вътрешен одит в министерствата, в които се намират
Управляващите органи.
1.5.6. Издаване на декларация за приключване
В съответствие с разпоредбите на член 62, точка д) от Регламент (EО) № 1083/2006 на Съвета трябва
да се издаде декларация за приключване, оправдаваща искането за плащане за крайното салдо.
Държавите-членки организират проверки на субсидираните дейности, които трябва да бъдат
извършени преди приключването на всяка оперативна програма и покриват най-малко 5% от общите
допустими разходи по ОП.
Декларацията за приключване се основава на анализа на системите за управление и контрол на всяка
оперативна програма и на констатациите от вече извършените проверки. Освен това при
необходимост могат да бъдат извършени допълнителни проверки на извадки от транзакциите.
Одитният орган прави всички възможни допитвания за получаване на разумна увереност, че
завереният окончателен отчет за разходите, свързан с оформянето на крайното салдо, е коректен и че
отчетените транзакции са законни и редовни.
За изготвянето на декларацията за приключване Сертифициращият орган, Управляващият орган и
Междинните звена предоставят пълната поискана от тях информация и осигуряват на Одитния орган
достъп до архивите си и до оправдателните документи.
Одитният орган прилага към декларацията за приключване доклад, който включва цялата необходима
информация за обосноваване на декларацията, включително резюме на констатациите от всички
проверки, извършени от органите на Общността и на съответната държава.
Ако по време на проверките не са срещнати никакви трудности, нарушенията и грешките са редки и
по решаването на проблемите са предприети задоволителни действия, Одитният орган посочва в
декларацията за приключване, че заявлението към Комисията за плащане на крайното салдо на
помощта от Общността е валидно.
Ако при извършената от Одитния орган проверка бъдат установени слабости в управлението и

контрола или често срещани нередности, които не позволяват даването на обща положителна
увереност за валидността на искането за плащане на крайното салдо и окончателния сертификат за
разходите, в декларацията за приключване Одитният орган определя степента на нарушението и
неговото финансово въздействие. В такъв случай Комисията може да изиска извършването на
допълнителна проверка, за да се установят и коригират засечените за съответния период от време
нарушения.
1.6. Третиране на нередностите
1.6.1. Извършване на нередности
Нередност означава нарушение на разпоредба от законодателството на Общността или на
българската държава - резултат от действие или бездействие от страна на икономически субект, което
е нанесло или би могло да нанесе щети на общия бюджет на Общностите или България или на
управляваните от тях бюджети посредством намаляване или загуба на приходи от собствени ресурси,
събирани пряко от името на Общността или България, или посредством извършен неоправдан разход.
Без оглед на другите задължения по член 70 от Регламент (EО) № 1083/2006 в рамките на два месеца
след края на всяко тримесечие Сертифициращият орган уведомява Комисията относно всяка
нередност - предмет на първостепенно административно или съдебно решение.
Във всеки един от случаите Сертифициращият орган предоставя подробна информация относно:
o Фонда, целта, оперативната програма, приоритетната ос и дейността, както и единния
идентификационен номер (ЕИН);
o разпоредбата, която е била нарушена;
o датата и източника на първоначалната информация, довела до съмнение за извършването на
нередност;
o практиките, използвани при извършването на нередността;
o при необходимост – дали практиката дава основание за съмнения за измама;
o начинът, по който е установена нередността;
o при необходимост – засегнатите държави-членки и трети страни;
o периода, през който или момента, когато е извършена нередността;
o националните власти или органи, които са изготвили официалния доклад за нередността, и
властите, отговарящи за последващия административен или съдебен контрол;
o датата, на която е издадена административната или съдебната констатация за съответната
нередност;
o идентификационните данни на съответното участващо физическо или юридическо лице или
други лица, имащи отношение по случая, с изключение на информацията, която е ненужна за
целите на борбата с нередностите предвид характера на съответната нередност;
o общия бюджет и публичния принос, одобрени за дейността, както и разпределението на
съфинансирането между Общността и съответната държава;
o размера на публичния принос, засегнат от нередността, и съответния принос от Общността,
който е изложен на риск; в случай че не е извършено плащане на публичния принос на лицата
или други лица по точка л), размера на средствата, които биха били изплатени неправомерно, в
случай че не е била разкрита нередността;
o суспендирането на плащанията, ако има такова, и възможностите за възстановяване на
изплатените средства;
o характера на неправомерния разход.
По изключение не е необходимо да се подава информация за следните случаи:

o случаи, при които нередността се състои единствено в частично или изцяло неизпълнение на
дадена дейност, включена в съфинансираната програма, в резултат на несъстоятелност на
бенефициента;
o случаи, доведени до знанието на Управляващия или Сертифициращия орган от бенефициента
доброволно и преди те да са били установени от някой от тези органи, независимо дали преди
или след плащането по публичния принос;
o нередността или потенциалната нередност е на стойност по-малко от 10 000 евро.
Трябва да се докладва, обаче, за нередности, предшестващи случаите на несъстоятелност и случаи, в
които има съмнения за измами.
В случай, че дадена държава–членка не е установила нередности, тя информира Комисията относно
този факт в същия срок, упоменат в първия параграф.
Всяка държава-членка незабавно докладва на Комисията и, ако е необходимо, на другите държавичленки за всяка разкрита или предполагаема нередност, когато съществува опасение, че тази
нередност може да има непосредствено негативно въздействие извън нейната територия или е видно,
че е използвана нова форма на пристъпване на нормите.
В рамките на два месеца след края на всяко тримесечие държавите-членки информират Комисията с
препратка към предшестващи доклади, изготвени според член 28 от Регламента за изпълнение,
относно въведените процедури по отношение на всички нередности, за които вече е подадена
информация, както и за важните произтичащи от тях промени. Тази информация включва най-малко
следните елементи:
o размер на сумите, които са възстановени или се очаква да бъдат възстановени;
o междувременни мерки, предприети от държавите-членки, за да се осигури възстановяването на
неправомерно изплатените суми;
o въведените съдебни и административни процедури с оглед възстановяване на неправомерно
изплатените суми и налагане на санкции;
o причините за всяко прекратяване на процедурите за възстановяване на сумите;
o всяко прекратяване на наказателни производства.
Държавите-членки докладват на Комисията за административните или съдебни решения или за
основните моменти в тях по отношение на прекратяването на подобни процедури и конкретно
отбелязват дали съществуват констатации, показващи съмнения за измами, или не. В случаите по
точка г) държавите-членки уведомяват Комисията преди да бъде взето решение, доколкото това е
възможно.
Когато една държава-членка сметне, че дадена сума не може да бъде възстановена или не се очаква да
бъде възстановена, тя информира Комисията със специален доклад относно размера на сумата, която
не е възстановена и фактите, свързани с решението за разпределяне на загубата по член 70, параграф 2
от Регламент (EО) № 1083/2006.
Тази информация е достатъчно подробна, така че да позволи на Комисията да вземе такова решение
възможно най-скоро след консултации с органите на съответната държава-членка. Информацията
съдържа най-малко следните елементи:
o копие от решението за отпускане на средствата;
o датата на последното плащане към бенефициента;
o копие от нареждането за възстановяване;
o в случай на несъстоятелност, подлежащ на докладване по смисъла на член 28, параграф 2 от
проекта на Регламента за изпълнение - копие от документа, свидетелстващ за несъстоятелността
на бенефициента;

o описание на мерките, взети от държавата-членка за възстановяване на съответната сума с
посочени дати.

Дефиниция за „измама”
Дефиницията за измама е заимствана от Конвенцията за закрила на финансовите интереси от 1995 г. и
влязла в сила на 17/10/2002 г.(това е една от, но не и единствената възможна дефиниция за измама). За
целите на тази Конвенция измамата, засягаща финансовите интереси на Европейските общности,
включва следното:
a) по отношение на разходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
- използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни отчети или документи, в
резултат на които се осъществява присвояване или неправомерно задържане на средства от общия
бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските
общности,
- неразкриването на информация в разрез с определено задължение, което има същия резултат,
- неправилното използване на подобни средства за цели, различни от целите, за които първоначално
са отпуснати;
(б) по отношение на приходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
- използването или представянето на неверни, неточни или непълни отчети или документи, в резултат
на което се получава незаконно намаляване на ресурсите от общия бюджет на Европейските
общности или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности,
- неразкриването на информация в нарушение на определено задължение със същия ефект,
- неправилното използване на законно получена печалба със същия ефект.
За повече информация и за дефиницията за измама, корупция и други незаконни деяния посетете
интернет страницата на Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/: http://ec.europa.eu/dgs/olaf/.
Видове нередности
Нередностите могат да бъдат технически, договорни, финансови или административни. Всяка от
тези нередности може да бъде преднамерена или непреднамерена, като нередностите могат да имат
или не финансово измерение.
Те могат да бъдат системни или еднократни.
1.6.2. Предотвратяване на нередности
Най-сигурният начин да се намалят нередностите е те да станат неприемливи за различните участници
или действащи лица, свързани с изпълнението на проектите. Нередностите могат да бъдат извършени
във всеки етап от жизнения цикъл на даден проект или програма, както и в ежедневната работа на
която и да било институция / организация. Ето защо системите, въведени с цел установяване и
предотвратяване на нередности, трябва да обхващат целия жизнен цикъл на проектите –
идентификация на проекта, дефиниция, изпълнение и заключителен етап.
Ако е забелязана нередност, се изпраща уведомление до лицето, изпълняващо ръководна роля в
заинтересованата институция.
Ако дадена нередност има финансов характер, се предприемат стъпки за възстановяване на
съответните загуби.
Ако загубите не са причинени от човешка грешка или некомпетентност, се предприемат
административни стъпки за предотвратяването на бъдещи подобни нарушения. Ако загубите се
дължат на измама, небрежност или криминално деяние, се предприема действие в съответствие с

националното законодателство.
1.6.3. Установяване на нередности
Всяко от долупосочените действия може да доведе до установяване на нередности и, следователно, да
предостави доказателство, че системите за контрол и наблюдение на проектите не функционират
правилно.
Проверка по документи
Най-често срещаната причина за регистриране на нередност е свързана с неподлежащи на
финансиране разходи, за чието покриване е била подадена заявка и които са били направени при
отсъствието на оправдателни документи. Подробните проверки на исканията за отпускане на средства
и докладите за напредъка могат да покажат, че даден проект не постига напредък по резултатите, за
които е подписан договора.
Проверки на място
Въпреки че голяма част от нередностите могат да бъдат установени посредством проверки по
документи, най-добрият начин е да се извърши посещение на място и да се направи съпоставка на
реалната ситуация и писмените доклади. Доказателственият материал, събран по време на проверките
на място, може да потвърди нередностите, за които се е появило съмнение по време на проверките по
документи.

Редовни / окончателни одиторски доклади
Одитът, извършен от вътрешни или външни одитори, може да разкрие нередности при изпълнението
на проектите.
1.6.4. Регистриране на нередностите
1.6.4.1. Предназначение
Целта на писменото регистриране на нередностите е:
- да се осигури история на нередностите и начина, по който те са били коригирани
- да се предостави информация и доказателствен материал, които биха били необходими в случай
на предприемане на действия като съдебно производство срещу лица или организации
- да се предостави последователна информация, ако се наложи данните за нарушението да бъдат
доведени до знанието на съответните институции.
Надлежното поддържане на досиета и регистър на нередностите се приема за част от доказателствата,
че институцията осъществява по правилен начин процедурите във връзка с предприемането на
действия по извършените нередности.
1.6.4.2. Принципи
Установените нарушения и тези, за които съществуват подозрения, трябва да бъдат регистрирани в
архив на нередностите и регистър на нередностите.
„Архивът на нередностите” и „регистърът на нередностите” се откриват от служебното лице,
отговарящо за нередностите. До окончателното приключване на случая това служебно лице следи за
постоянното и редовно актуализиране на досието и регистъра.

При констатирани нередности се прави насрещна проверка, за да се установи дали има предходни
случаи на вписани нередности в архива/регистъра на нередностите.
Информацията в архива и регистъра на нередностите е конфиденциална. Тя може да бъде
предоставяна на органи, извършващи наблюдение или одит, които са упълномощени по съответния
начин.
1.6.4.3. Архив на нередностите
В досието за дадена нередност се съдържат всички документи на хартия, събрани във връзка с нея. Те
могат да включват:
- доклади за извършени нередности,
- документация по разследването,
- копие от одиторските доклади,
- изпратени и получени уведомления / писма,
- отговори на уведомления / писма,
- всякакъв тип кореспонденция,
- информация, свързана със съдебни дела и т. н.
На всяко досие в архива се издава номер, идентичен с „номера на установената нередност”.
1.6.4.4. Регистър на нередностите
Регистърът на нередностите предоставя информация относно:
- констатацията на нередността: идентификационен номер, код и име на съответния проект,
идентификация на съответния управляващ орган/междинно звено,
- статус на нередността: актуализирана информация относно развитието на случая,
- финансова информация: размер на сумите, които са изплатени или биха били изплатени,
проследяване на задълженията, лихвите, възстановените средства и т.н.

2. НИВО ПРОЕКТ
2.1. Цикъл на проекта
Проектите на Структурните фондове – както на практика и всички проекти – преминават през четири
основни етапа, а именно:
• Идентификация – концепцията за проекта е още на етап идея и отговаря на дадена нужда,

посочена в НПР и ОП;
• Дефиниция – концепцията се утвърждава и развива в изпълним план (заявление),
подлежащ на одобрение от финансиращите институции;
• Изпълнение – планът за изпълнение се прилага на практика и се контролира напредъкът по

него (когато се касае за инвестиция, инвестицията и управлението могат да бъдат разделени
в рамките на етапа на изпълнение);
• Заключителен етап – свързаните с проекта процеси се завършват, документират и

оценяват.

Този процес е познат като „жизнен цикъл на проекта”или накратко „цикъл на проекта”.

Поради факта, че ОП обхващат различни сектори и дейности, предвидените процедури за обработка
на заявленията по проектите не могат да бъдат напълно идентични. Съществуват обаче определени
аспекти от процедурите, при които единният подход е както необходим, така и подходящ.
2.2. Разработване на проект
Описание и общи принципи
За да бъдат одобрени в рамките на дадена ОП, проектите трябва да са стабилни във финансов,
икономически и социален аспект и издържани по отношение на въздействието върху околната среда.
За да докажат, че отговарят на това условие, те трябва да са изготвени в съответствие с голям брой
технически критерии и критерии по същество. Преди всичко проектите трябва да са в съответствие с
целите на оперативната програма, ясно да се вписват в един от приоритетите по нея, да има налице
ресурси за съфинансирането им, както и да са в състояние да приключат своята дейност в рамките на
изискуемия период.
Идентификацията на проекта започва с формулирането на необходимостта от изпълнението му, както
и установяването на определена ситуация, която се нуждае от промяна. Ето защо проектът е нещо
повече от идея или чиста необходимост. Той представлява своевременна и целенасочена интервенция,
която следва ясна логика. В процеса на разработване на проекта трябва да бъдат дефинирани следните
аспекти:
• обосновка на проекта и утвърждаване на кандидатурата за развитие;
• (препоръчително) описание на последиците, ако проектът не се състои;
• общата му цел;
• специфичните му цели, измеримите параметри на тези цели;
• най-добрите методи за постигане на целите на базата на различни алтернативи;
• подробен списък на задачите, които ще бъдат изпълнени;
• очакваните резултати и начинът, по който всеки от тях допринася за постигане на общата цел;
• графикът за осъществяване на проекта;
• отговорното лице или организация;
• необходимите финансови, човешки и организационни ресурси;
• външните условия, необходими за успеха на проекта.

Оказване на съдействие на кандидатстващите с проекти
За да се гарантира, че проектът действително е в съответствие с изискванията по програмата и други
изисквания, кандидатстващите с проекти лица трябва да могат (което се гарантира от (УО/МЗ) да се
консултират с независими експерти и да получат съдействие, така че да превърнат идеите си в
достатъчно конкретни и изпълними проекти, които да подлежат на финансиране.
Разработване на проект в партньорство
Успешните проекти са резултат от колективно мислене. Търсенето на възможности за
широкообхватни консултации по съдържанието на проекта е важно средство, спомагащо за
дефинирането и подобряването на идеите за развитието му. В общия случай организацията,
кандидатстваща с проект, трябва да се стреми да включи всички страни, които по някакъв начин ще
бъдат повлияни от изпълнението или въздействието на планирания проект, имат пряк интерес от него
или чието съдействие или опозиция могат да се окажат от решително значение за успеха или провала
на инициативата. Установяването на диалог между тези участници – властите, държавните
институции на централно, регионално и местно ниво, гражданските организации, предприятията или

просто засегнатата част от населението, би спомогнало за спечелване на подкрепата на онези, които
формулират средата за развитие на проекта, както и за формулирането на проекта в съответствие с
точните нужди и в общия случай подобрява шансовете за успех на проекта.
Всички кандидатстващи с определен проект ще бъдат стимулирани на ранен етап да търсят съвет и
насоки от местни партньорства и други партньори при разработването на своите проекти. Местните
партньори биха могли да предоставят съвети относно всички проекти по места и да съдействат на
онези, които се вписват в тяхната стратегия за развитие. По-конкретно, те с готовност биха
съдействали на разработващите проекта лица да обхванат нужните хора и организации при
разработването на проекта, както и да покрият всички аспекти, свързани с общи теми, както и такива,
свързани с други дейности в региона.
Когато се използва практиката с открити покани за подаване на предложения/проекти, трябва да бъде
включена най-малко следната информация:
• обща информация и цел на помощта;
• размер на наличните ресурси;
• очакван брой проекти, които ще бъдат подкрепени, ако той може да се изчисли;
• основание за правото на финансиране (напр. териториално, правоимащи юридически лица и
т.н.);
• дейности, които ще бъдат финансирани, и допустими разходи;
• форма на помощта (напр. пряко плащане, неподлежащо на възстановяване);
• максимален и (ако е определен) минимален размер на сумите и съотношение на плащането;
• необходим бенефициент или друго съфинансиране;
• критерии за подбор на проекти;
• дефиниция на процеса за подбор на проекти;
• график;
• процес на подаване на заявление, място и крайна дата;
• достъп до подробна информация и документи.

Точната процедура за стартиране на откритите покани за подаване на предложения, както и други
дейности по разработването на проекти, предприети от междинните звена, се описват подробно в
договори (на ниво услуги) между управляващия орган и междинните звена, където има такива.
Хоризонтални политики
Управляващите органи въвеждат и наблюдават процес по оценката, като при подбора на проектите
той се съобразява напълно с хоризонталните политики.
За да се заздрави ангажиментът за осигуряване на равни възможности, всички проекти трябва да
демонстрират стриктна ангажираност към равнопоставеността, напр. като предоставят обучение на
всички свои служители в областта на равните възможности и посредством разработването и
прилагането на план за действие за предоставяне на равни възможности. Следователно е необходимо
да се използват системи за оценка и подбор, които гарантират, че проектите отговарят на
минималните изисквания, определени от Комитета за наблюдение, във връзка с равните
възможности и недопускането на дискриминация, както и че приоритет се дава на онези, които имат
значителен принос в тази област.
Малко вероятно е по-доброто познаване на аспекта устойчиво развитие само по себе си да е
достатъчно, за да гарантира, че то ще се превърне в основен приоритет в рамките на оперативните

програми. Следователно системата за оценка и подбор трябва също да гарантира, че проектът
отговаря на минималните изисквания, определени от Комитета за наблюдение, по отношение на
устойчивото развитие, както и че приоритет се дава на онези, които имат значителен принос в тази
област.
2.3. Заявления за кандидатстване по проекти
Описание и общи принципи
За всички проекти се подава подробна информация, като се попълва формуляр за кандидатстване,
който се изпраща в Междинното звено или Управляващия орган, ако не съществува (съответно)
Междинно звено. Формулярът на заявлението съдържа полета с данни, които се попълват
задължително.
Указания и оперативни въпроси
Заявленията за кандидатстване за помощ от всеки един от Структурните фондове се подават на
хартия, както и в електронен формат. Естествено, причина за изискването заявленията да се подават в
електронен формат е, че информационната система е в състояние да обработва така подадените
заявления и по този начин намалява обема на работата, свързана с обработката им.
Независимо дали заявленията са подадени в електронен формат или на хартия, Управляващият
орган/Междинното звено трябва да следи за документирането и архивирането в електронен формат в
информационната система за управление на цялостния процес на подбор на проекти и пълната
информация за одобрените проекти.
Управляващият орган/Междинното звено трябва да гарантира, че информацията, изискана от
кандидатите, стриктно се ограничава до необходимата и реално използваната за целите на оценката на
проекти. Подаването на съпътстващата документация, която предполага голям обем работа – напр.
подробно технико-икономическо проучване, планове за формата на проекта и т.н. – се изисква само за
инвестиционни проекти. Също така трябва да бъдат взети мерки за недопускане на дублиране на
процесите – документи, уверения и информация не могат да се събират повече от един път (напр. при
подаването на заявлението или при подписването на договора за отпускане на заема).
Регистриране на заявленията за кандидатстване
След като се установи, че подаденото заявление отговаря на критериите за приемане (подадено е
преди изтичане на срока, на подходящ формуляр и в точния брой копия), заявлението се завежда в
информационната система за управление. В случай че заявлението е неприемливо, Управляващият
орган/Междинното звено го връща обратно на кандидата с писмена обосновка за отхвърлянето му.
Всички заявления получават печат с дата (или съответния електронен еквивалент) в деня на
постъпването им. На заявленията, отговарящи на критериите за приемане, се дава входящ номер на
проект.
За всяко заявление се разкрива папка за проекта. Тази папка съдържа:
• таблица за наблюдение, в която могат да се регистрират основните стъпки за подбор на проекта,
възлагане на договор на изпълнителя и изпълнението на проекта (таблицата може да бъде
заменена с вкарването на тези данни в информационната система за управление и наблюдение) и
• формуляра на заявлението с оправдателните документи.
В тази папка се съхраняват всички документи, събрани през отделните етапи на подбор на проектите,
възлагането на договора на изпълнителя и изпълнението на проекта.
Процедурите по получаване и регистриране на заявленията се разписват подробно в договори (на
служебно ниво) между Управляващия орган или Междинното звено, където такова е сформирано.

2.4. Оценка на проектите
Оценката на проектите е процес, състоящ се от множество отделни етапи. Тя включва:
формални проверки за пълнота на заявлението и проверка за легитимност на заявлението и
разходооправдателните документи;
проверки за право на финансиране;
оценка на проекта по отделните предварително определени критерии за подбор;
финансова и техническа оценка;
изготвяне на класация и списък с резервни кандидатури;
препоръка за предварителен подбор, одобрение или отхвърляне.

Административна проверка
Проверките за пълнота включват преди всичко правилното попълване на заявлението за
кандидатстване и подаване на всички необходими документи. Тази проверка се извършва от
Междинното звено (Управляващия орган, ако не е сформирано Междинно звено) посредством
попълването на контролен лист с критериите, дефинирани в поканата за подаване на предложения.
Тези контролни листове са еднакви за всяка оперативна програма.
Сред подлежащите на проверка критерии са:
• дадени ли са адекватни отговори на всички въпроси във формуляра за заявление:
• подадени ли са по съответния начин всички документи, изискани в поканата за подаване на
предложения или в указанията за кандидатите.
На този етап Управляващият орган/Междинното звено може по свое усмотрение да се свърже с
кандидатите, чиито заявления съдържат неточности или неправилно попълнени части, за да им посочи
каква допълнителната информация трябва да предоставят и в какъв срок преди да може заявлението
им да бъде прието за оценка по техническите и финансовите критерии. Процедурата за внасяне на
корекции и подаване на допълнителна информация трябва да бъде дефинирана предварително от
Управляващия орган, за да може крайният срок за внасянето на корекции да бъде един и същ за
всички кандидати.
Проверка за право на финансиране
Проверката за право на финансиране винаги обхваща първия етап от оценката на проекта. На
въпросите за допустимост за финансиране винаги с отговаря с „да” и „не”. Ако се установи, че
проектът няма право на финансиране, той няма да бъде подложен на техническа оценка. Ако се
констатира, че определени елементи от разходите на проекта не подлежат на финансиране, те няма да
се взимат под внимание при калкулирането на безвъзмездната помощ, която ще бъде отпусната. В
този случай разходите, неподлежащи на финансиране, трябва да бъдат гарантирани с определен
документ от страна на кандидата или трето лице.
В общия случай следните критерии подлежат на оценка за всички проекти:
• провежда ли се в рамките на област, за която по право се отпускат помощи;
• провежда ли се в рамките на позволения период;
• отговаря ли на дейностите, дефинирани в съответния приоритет на оперативната
програма/поканата за подаване на предложения;
• подадени ли са от кандидати, съответстващи на дефинираните в поканата за кандидатстване;
• разполагат ли с необходимите ресурси за съфинансиране или могат ли да докажат, че ресурсите
за съфинансиране ще бъдат налични към необходимия момент.

Техническа оценка
Оценката на проектите трябва да гарантира, че заявленията отговарят на критериите, очертани в
регламентите за Структурните фондове и Кохезионния фонд и оперативната програма. Процесът на
оценка гарантира също, че са изпълнени целите и изискванията на Комисията и националните власти.
Специфичните критерии за подбор на проекти най-вероятно ще бъдат много детайлни за всеки
приоритет по оперативна програма, но за всички проекти на оценка подлежат следните основни
критерии:
• принос за изпълнение на целите в Националната стратегическа референтна рамка;
• принос към една или повече от социално-икономическите цели на оперативната програма;
• наличие на измерими крайни резултати и подробно формулиране на ясни, постижими и
проверими цели;
• наличие на пакет за финансиране, като се посочват както собствените средства на кандидата, така
и източникът на съфинансиране;
• осигурява ли проектът добавена стойност за отпуснатите средства;
• демонстрира ли принципа на допълняемост;
• икономически стабилен ли е;
• интегрира ли проектът аспекти, свързани с опазване на околната среда и равни възможности (виж
по-горе);
• гарантира ли, че не са нарушени правилата на ЕС относно държавните помощи (виж по-горе);
• не се припокрива с други проекти, финансирани от фондове на Общността или национални
такива;
• в съответствие ли е със съответните общински/регионални планове за развитие и стратегията на
областта;
• развитието му няма да бъде възпрепятствано от обозрими външни условия.
Много важен елемент от оценката на проекта е техническата оценка на проекта. Аспектите на
техническата оценка се различават в зависимост от типа на проекта. Техническата оценка на проекта
обхваща следните елементи:
• подробно описание и обоснованост на планирания проект, от една страна;
• и от друга - очакваните резултати от проекта.
Сред общите аспекти на техническата оценка на проектите се включват:
• дали проектът отговаря на целите в поканата за подаване на предложения;
• дали проектът е изграден върху ясни концепции, съответствие между силните страни на
кандидата и нуждите на целевата група, между планираната дейност и разходите и приходите;
• дали проектът притежава някои уникални характеристики (нещо отличаващо се, нещо
новаторско);
• дали проектът трябва да бъде смятан за стратегически (от гледна точка на кандидата или
сектора/региона);
• дали за изпълнението на проекта са привлечени партньори.
В съответствие с изискванията на Европейската комисия, за всеки проект трябва да се направи оценка
на аспектите на устойчиво развитие и равнопоставеност, както и съответствието със
законодателството, регламентиращо държавните помощи и обществените поръчки.

Важен аспект на оценката на проекта е получаването на информация относно размера и периода на
очакваните разходи и ползи от даден проект, обикновено изразени като разходи и резултати.
Ако проектът е одобрен за финансиране, резултатите от оценката се поместват в писмото за оферта
(договора), което се контролира в рамките на етапа на наблюдение. Би било много трудно, ако не и
невъзможно, да се контролират резултати, които не са ясно дефинирани. Архивите на проекта
подлежат на последващ одит, при който се изисква ясно доказателство относно задоволителната
оценка и наблюдение.
Финансова оценка
Финансовата оценка на проекта обхваща:
• добавената стойност за отпуснатите средства;
• проверка за правото на финансиране и необходимостта от разходите;
• рентабилност и възвращаемост при проекти, генериращи приходи.
Изискването, че безвъзмездната помощ от ЕФРР/ЕСФ трябва да осигури допълнително финансиране,
гарантира, че крайното въздействие на безвъзмездната помощ е да се подпомогне дейност, която в
противен случай не би могла да се осъществи. Основна част от оценката на проекта е да се установи,
че отделните проекти наистина се нуждаят от безвъзмездна помощ, за да могат да бъдат изпълнени.
Трябва да се търси обосновка за нуждата от безвъзмездна помощ за всеки проект. Например, местните
власти биха могли да докажат, че даден проект е с по-нисък приоритет в плановете им за изразходване
на средства. Неправителствените организации биха могли сравнително лесно да демонстрират, че не
притежават достатъчно финансиране. В крайна сметка обаче трябва да се направи преценка за
валидността на кандидатурата. Във всички случаи причините за одобряване на кандидатурата трябва
да бъдат надлежно документирани.
Вероятността за отпускане на дадена безвъзмездна помощ намалява, ако проектът е стартирал преди
даването на одобрение. Тук обаче не се включват подготвителните, координационни и партньорски
дейности от основно значение за всеки проект. В случай че проектът е стартирал, оценителите трябва
да проверят внимателно дали ползите нарастват. В допълнение към обичайните изисквания за
обосновка на необходимостта от безвъзмездна помощ кандидатът трябва също да предостави
убедително разяснение защо проектът е стартирал, без да е поет ангажимент за отпускането на
безвъзмездна помощ. Приключилите проекти нямат право на безвъзмездна помощ, тъй като тя не би
могла да повлияе върху резултата от тях и би представлявала финансиране за минали периоди.
Проверяват се прогнозите за разходите и приходите, за да се гарантира, че са реалистични, т. напр.
прогнозирано ниво на рентабилност може да бъде съпоставено с постигнатото от подобни проекти
или с определен стандарт на индустрията за дадения сектор. Когато предлага точни цифри за
разходите, кандидатът демонстрира разумен подход. Естествено подобна документация би била понадеждна от необоснованите разчети.
По време на етапа на оценка се проверява дали разходите подлежат на финансиране. Това е
необходимо, тъй като в договора за безвъзмездна помощ се включват единствено разходите,
подлежащи на финансиране. Всички неподлежащи на финансиране разходи не се взимат под
внимание при калкулиране на безвъзмездната помощ.
Най-важният елемент от оценката на проекта е техническата оценка на проекта. Аспектите на
техническата оценка се различават в зависимост от типа на проекта. Техническата оценка на проекта
обхваща следните елементи:
Извършване на оценката
Оценката се извършва от специалисти по оценяването на проекти, притежаващи необходимата
квалификация, които са запознати с поканата за подаване на предложения, съответното европейско и
национално законодателство, критериите и техниките за подбор и, но не само, сектора/областта, в
която ще действа проектът. За тази цел Управляващият орган/Междинното звено осигурява

непрекъснатото обучение на оценители. В специализирани случаи може да се наложи Управляващият
орган/Междинното звено да наеме външни експерти. В такива случаи Управляващият
орган/Междинното звено преди всичко изготвя списък на експертите, притежаващи необходимите
професионални умения, дефинирани по подходящи критерии.
Начинът на извършване на оценката се описва в ръководствата, издадени от Управляващите органи по
оперативните програми.
Оценителите – служители на Междинните звена (Управляващия орган, ако не е сформирано
Междинно звено) и външните експерти, както и техните висшестоящи подписват декларация за
безпристрастност и конфиденциалност.
Финансова стабилност
В самото начало на оценката се преценява финансовата стабилност както на проекта, така и на
кандидата.
Степента, до която се проверява стабилността на организацията зависи от съответната организация.
Даден орган на местната власт или държавен орган може да се смята за напълно финансово стабилен.
Същото не може да бъде заключено автоматично за неправителствените организации, особено когато
се касае за независими малки неправителствени организации. Когато има разумни основания за
съмнения относно финансовата стабилност на дадена неправителствена организация, се предоставят
годишните счетоводни отчети от последните три години, като е препоръчително те да бъдат заверени
от експерт-счетоводител. Отчети за управлението се приемат единствено ако не са предоставени
заверени от експерт-счетоводител отчети. Ако по закон неправителствената организация не е
задължена да изготвя пълни годишни отчети, оценителите трябва да разчитат на информацията, която
организацията е в състояние да предостави. Когато за неправителствената организация, за чиято
финансова стабилност съществуват съмнения, се дават гаранции от организация с добра репутация
(банки, застрахователни компании, големи корпоративни организации и т.н.), отпускането на
безвъзмездната помощ зависи от потвърждението, че е дадена гаранцията. Това трябва да се потвърди
по време на оценката или да се постави като условие за отпускане на безвъзмездната помощ. Когато
кандидатът не е осъществявал дейност до момента, прогнозите за бъдещото му развитие трябва да
бъдат проверени обстойно (напр. насрещни проверки между реалните резултати и залегналите в
прогнозите).
Икономическата стабилност на проекта ще зависи от наличието на достатъчно финансиране за
покриване на разходите в рамките на периода на съществуване на проекта. Кандидатът трябва да е в
състояние да демонстрира, че ще му бъде предоставено и финансиране от източник, различен от
ЕФРР/ЕСФ. Доказателството за друга форма на финансиране (освен приходите по проекта) трябва да
бъде предоставено в рамките на периода на оценка.
Специална процедура за оценката на мащабни проекти (>25 и >50 милиона евро)
ЕФРР и Кохезионния фонд могат да финансират разходи по дадена дейност като част от оперативна
програма, която обхващаща редица работи, дейности и услуги, имащи за цел осъществяването на
неразделимо задание от точен икономически или технически характер, което има ясно дефинирани
цели и чиито общи разходи надхвърлят 25 милиона евро, когато се касае за околната среда, и 50
милиона евро в други области.
В съответствие с член 40 от Регламент (EО) № 1083/2006 Европейската комисия трябва да бъде
уведомена и включена в процеса на оценка на тези „мащабни проекти”.
Управляващият орган трябва да е в състояние да предостави следната информация за тези мащабни
проекти на ЦКЗ и ЕО:
a) информация относно органа, който ще отговаря за изпълнението;
б) информация относно характера на инвестицията и описание за нея, финансовия й обем и
местоположението й;
в) резултатите от техникоикономическите проучвания;

г) график за изпълнение на проекта и в случаите, когато се очаква периодът на изпълнение да
бъде по-дълъг от срока на програмиране, фазите за които се кандидатства за съфинансиране от
страна на Общността за програмния период 2007- 13 г.;
д) анализ разходи – ползи, включващ анализ на риска и предвидимото въздействие върху
съответния сектор и социално-икономическото положение на държавата-членка и/или региона
и, по възможност, въздействието върху други региони от Общността;
е) гаранция за съответствие със законодателството на Общността;
ж) анализ на въздействието върху околната среда;
з) обосновка на публичния принос;
и) план за финансиране, показващ общите планирани финансови ресурси и планирания принос
от Фондовете, ЕИБ, ЕИФ и всички други източници на финансиране от Общността,
включително годишния график на проекта.
ЦКЗ представя предложението за проекта на Съвета за координация, контрол и изпълнение на
инфраструктурните проекти от национално значение.
Одобрените проекти се предоставят на ЕК заедно със съпътстващата информация, посочена по-горе.
Формулярите за кандидатстване за мащабни инфраструктурни проекти могат да бъдат намерени на
адрес:
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docform/pdf/infra_en.pdf
и за мащабни инвестиционни проекти в областта на производството – на адрес:
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docform/pdf/inves_en.pdf
Съвет за координация, контрол и изпълнение на инфраструктурните проекти с
национално значение
създаден с Решение на Министерския съвет № 1005/2005.
Основни задачи и отговорности:
1. Разработва и приема Национална стратегия за интегрирано развитие на
инфраструктурата на Република България за периода 2006-2015 г.;
2. Разработва и приема програма за подобряване на институционалния капацитет;
3. Разработва и приема система за подобряване ефективността на работата на
администрацията, отговаряща за изпълнението на мащабни инвестиционни
проекти в публичния сектор.

Специални процедури за оценка на проекти за трансгранично, транснационално и междурегионално
сътрудничество
Проектите, финансирани от ЕФРР в съответствие с цел 3, следват основните принципи на оценка на
проекти, като се взима под внимание въздействието върху трансграничното, транснационалното и
междурегионалното сътрудничество.
2.5. Подбор на проекти
Ръководителят на Управляващия орган/Междинното звено назначава с административна заповед
комисия за оценка на проекти. Тя отваря и оценява предложенията за проекти. Комисията за оценка на
проекти се състои от:
1. председател и секретар без право на глас и
2. нечетен брой членове (най-малко 3) с право на глас

По решение на Управляващия орган/Междинното звено участие в работата на комисията за оценка на
проекти без право на глас могат да вземат следните експерти:
1. помощник-наблюдатели;
2. външни експерти;
3. наблюдатели.
В съответствие с член 52 от Финансовия регламент се забранява на всички финансови действащи лица
да взимат мерки във връзка с изпълнението на бюджета, в резултат на които личните им интереси
могат да влязат в конфликт с тези на Общността. Ако се появят такива случаи, съответните лица се
въздържат от подобни действия и отнасят въпроса към компетентния орган.
Конфликт на интереси съществува в случаите, когато безпристрастното и обективно упражняване на
функциите на дадено лице, отговарящо за изпълнението на бюджета, или даден вътрешен одитор се
компрометира по причини, свързани със семейството, емоционалния му живот, политическата му или
национална принадлежност, икономически интереси и други общи интереси със съответния
бенефициент.
След оценката на получените предложения за проекти комисията за оценка на проектите изготвя
доклад до ръководителя на Управляващия орган/Междинното звено с предложение на проектите,
които да бъдат финансирани с помощ от Структурните инструменти. Като взима под внимание
направените от комисията за оценка на проектите препоръки в доклада, ръководителят на
Управляващият орган/Междинното звено взема мотивирано решение за одобрение на списък с
проекти, които да бъдат финансирани от ЕС.
В петнадесетдневен срок от взимането на решението Управляващият орган/Междинното звено
информира писмено всеки от кандидатите за предложението му за проекти. Кандидатите, чиито
проекти са отхвърлени, също получават мотивирано изложение на причините, поради които
въпросният проект е отхвърлен.
Подписване на договор
За изпълнението на всеки подбран проект се изисква подписването на договор за отпускане на помощ.
Всеки Управляващ орган взима решение относно собствените си вътрешни процедури за това, но във
всички случаи договорът за помощта включва:
• име на кандидата;
• вид помощ (напр. от ЕФРР);
• размер на помощта и съфинансирането;
• начална дата на проекта и дата на приключването му, предвиден период за извършване на
дейността;
• правила за определяне на подлежащите на финансиране разходи;
• процеси и условия за заявяване на плащания;
• предоставяне на доклади за напредъка на проекта;
• правила за държавни помощи (където такива са приложими);
• вид процедури и правила за обществена поръчка;
• предоставяне на информация и публичност;
• предоставяне на документация;
• правила за проверките на място;
• регламентиране на арбитрирането на спорове, разрешаване на спорове и право на регрес (където
са приложими);
• регламентиране на случаите, в които се прекратява изплащането на безвъзмездната помощ;

• гаранции;
• процес и условия за изменение и допълнение на договора за безвъзмездна помощ.
Приложенията към договора за безвъзмездна помощ включват:
• разходи с разбивка по категории и години;
• количествена цел и индикатори, които трябва да бъдат постигнати, с разбивка по години;
• гаранции (напр. пълномощно за незабавно събиране, договор за ипотека, ако такива са
необходими).
Придружителното писмо към офертата съдържа списък с документи, чието предоставяне на
Управляващия орган/Междинното звено от страна на бенефициента е условие за подписването на
договора. Те могат да включват:
• образец на подпис;
• удостоверения за актуално съдебно състояние;
• удостоверения за съфинансиране;
• служебни документи от данъчните и социалните служби, че бенефициентът няма неизплатени
публични задължения;
• удостоверения от органите, отговарящи за защита на околната среда, опазване на природата и
управление на водите, че бенефициентът няма неизпълнени задължения;
• пълномощно (пълномощни) за незабавно събиране по отношение на всяка от сметките на
бенефициента;
• договор за ипотека и удостоверение, че ипотеката е заведена в поземления регистър или в
нотариалната камара на Република България, ако подобни гаранции са предвидени по закон.
С писмото за оферта се определя също и краен срок за изпълнение на предварителните условия, а
именно - подаване на необходимите документи, както и на подписаните от бенефициента договори и
бенефициентът се информира, че решението за отпускане на субсидия ще загуби давност, в случай че
предварителните условия не са изпълнени преди изтичането на крайния срок.
След сключване на договора Управляващият орган/Междинното звено изготвя уведомление за
възлагане на проект по всяка покана за подаване на предложения, което незабавно се публикува на
интернет страницата на съответния Управляващ орган и централизирания уебсайт.
2.6. Плащания
2.6.1. Процедури по плащанията
В процеса и насрочването на преводите за възстановяване на направените от (крайния) бенефициент
разходи могат да бъдат отделени два цикъла на плащане: първият обхваща изплащането на средствата
на (крайния) бенефициент, а вторият покрива плащанията от Европейската комисия към органа,
получаващ плащанията. Плащането по сметка за цялата оперативна програма е на разположение на
Сертифициращия орган, който разрешава плащанията за покриване на направените от (крайния)
бенефициент разходи посредством системата на държавната хазна преди Комисията да преведе
сумата, съответстваща на определения разход, посочена в заявката за плащане от страна на
Сертифициращия орган.
Принципът плащанията от Структурните фондове да се извършват на базата на представени фактури
не се прилага само за процеса, свързан с плащанията от Европейската комисия до Сертифициращия
орган, а и по отношение на плащанията от страна на Междинните звена към бенефициентите, ако
изрично не е предвидено друго. На практика това означава, че (крайният) бенефициент финансира

предварително плащанията, представя на Междинното звено фактури за направени плащания и
получава единствено суми за възстановяване на направените разходи и вноска от централния бюджет
посредством системата на държавната хазна.
Графиката в Приложение IV предоставя описание на процеса на извършване на плащанията към
(крайния) бенефициент.
Допълнителна информация по настоящия раздел се предоставя в Указанията за финансово управление
и контрол, издадени от Сертифициращия орган.
2.7. Потвърждение
Отговорност за потвърждението носи Сертифициращият орган. Неговото потвърждение обаче трябва
да бъде подкрепено от проверки, извършени на различните етапи от изпълнението на проекта.
Ако функциите по извършване на плащанията са делегирани на Междинни звена, след
потвърждението на първо ниво Междинните звена прикрепват свои доклади за потвърждение към
заявките за изплащане на суми от националните и европейските фондове до Управляващия орган.
Докладът за потвърждение, изготвен от Междинното звено, потвърждава, че:
• разходите са направени в рамките на периода, за който е дадено правото на финансиране;
• разходите са потвърдени с фактури или счетоводни документи със същата стойност;
• продуктите и услугите са реално предоставени;
• проверени са публичните задължения на бенефициента и е избегнато припокриването на
безвъзмездни помощи;
• спазени са всички критерии за право на получаване на безвъзмездна помощ;
• процесът на подаване на заявление за кандидатстване е спазен стриктно;
• гарантирано е спазването на политиките на Общността;
• разходът е свързан с проект, одобрен в рамките на оперативната програма.
Докладът за потвърждение от страна на МЗ се изготвя на ниво приоритет или дейност, като към него
се прибавя списък на обхванатите проекти.
Управляващият орган следи за провеждането на проверки по документи и на място и за подаване на
доклада за потвърждение от страна на МЗ. На базата на доклада за потвърждение от страна на
Междинното звено Управляващият орган издава свой доклад за потвърждение.
Докладът за потвърждение от страна на Управляващия орган се отнася до искания за получаване на
плащания по вноската от Общността, които се подават към Комисията, а не до плащанията към
бенефициентите. Ето защо докладът за потвърждение от страна на Управляващия орган не е
предпоставка за подаването на искания за плащания към Сертифициращия орган. Докладите за
потвърждение от страна на Управляващия орган се изпращат на Сертифициращия орган заедно с
отчет за разходите.
Управляващият орган отговаря за събирането на информация за разходите, която му е предоставена от
междинните звена в техните доклади за потвърждение, както и за заверяването на тези разходи.
Докладът за потвърждение от страна на Управляващия орган се изготвя на ниво оперативна програма
и се предоставя на Сертифициращия орган заедно със списък на съответните мерки или приоритети,
като се позовава на докладите, представени от Междинните звена.
Проверките на място се регламентират от член 13 на Регламента за изпълнение.
Приложение I
Дефиниции, акроними и съкращения
„Одит” – дейност, отделена от реалното изпълнение на проекта. Целта на одита е да могат
(вътрешните или външни) одитори да изразят независимо мнение относно това дали дадена дейност

на определена организация е извършена в съответствие с набор от предварително зададени критерии.
„Одитна пътека" – системите за управление и контрол са осигурили адекватна одитна пътека, когато
тя дава възможност за проверка дали посочените сумарни стойности в отделните отчети за разходите
и разходооправдателните документи съвпадат, както и потвърждение за разпределението и преводите
на средствата.
„Бенефициент" – изпълнител, орган или фирма – държавна или частна, който отговаря за
иницииране или иницииране и изпълнение на дейностите. В контекста на схемите за помощи по член
87 от Договора за ЕО бенефициентите са публични или частни компании, осъществяващи
индивидуален проект и получаващи публична субсидия.
„Кохезионен фонд" – е фондът на Европейския съюз за финансиране на мащабни проекти в областта
на околната среда и транспорта.
„Контрол” – преценка относно общите критерии и стандарти, известни и разяснени предварително.
„Равни възможности" - премахване на неравноправието и стимулиране на равноправно третиране за
социалните групи в неравностойно положение. Специално ударение се поставя върху равните
възможности за мъже и жени, за хората с увреждания и представителите на ромското население.
„Оценка" – всяка форма на независим, критичен анализ или изследване на планирането и
осъществяването на програми и проекти. Предмет на оценката могат да бъдат вече постигнатите
резултати или процедурите и методите, с които трябва да се постигне определен пряк резултат.
„Измама" – всяко преднамерено действие или бездействие, свързано с: използването или
представянето на неверни, неточни или непълни отчети или документи, в резултат на което има
присвояване или неправомерно задържане на средства от общия бюджет на Европейските общности
или от бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности; укриването на
информация в разрез с определено задължение, резултатът от което е идентичен; неправомерното
разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати по начало.
„Хоризонтални политики” – устойчивото развитие и разните възможности. Всички проекти,
финансирани от Комисията, трябва да гарантират спазването на тези политики.
„Междинно звено" – всеки публичен или частен орган или служба, който осъществява дейността си
под ръководството на даден Управляващ или Сертифициращ орган или изпълнява задължение по
отношение на бенефициентите, или орган, осъществяващ определена дейност от името на
Управляващия или Сертифициращия орган.
„Нередност" – всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността или на
българската държава, което е в резултат на определено действие или бездействие от страна на
икономически субект и е нанесло или може да нанесе в бъдеще щети на общия бюджет на
Общностите или националния бюджет на Република България посредством направен неоправдан
разход.
„Доклад за изпълнение” – подробен документ, касаещ изпълнението на Националната стратегическа
референтна рамка/Оперативна програма. Той се изготвя от Управляващия орган, одобрява се от
Комитета за наблюдение и се представя на Комисията на годишна база.
„Наблюдение" – редовна проверка на напредъка на програмата/проекта посредством съпоставяне на
реалните стойности на финансовите и физически параметри с тези, залегнали в целите.
„Комитет за наблюдение" – основният взимащ решения и координационен орган за НСРР/ОП,
съставен от институциите, имащи отношение към изпълнението, и регионалните власти,
икономическите и социалните партньори и имащите отношение представители на неправителствения
сектор. Комитетът следи за ефективността и качеството на изпълнение на субсидираната дейност.
„Оперативна програма" – документ, предоставен от дадена държава-членка и приет от Комисията, в
който се очертава стратегия за развитие с последователен набор от приоритети, които трябва да се
извършат с помощта от даден фонд или по отношение на цел Конвергенция с помощта на
Кохезионния фонд и ЕФРР.
„Операция" – проект или група от проекти, избрани от Управляващия орган за дадена оперативна
програма или в съответствие с отговорностите му във връзка с критериите, очертани от Комитета за

наблюдение, които се осъществяват от един или повече бенефициенти, така че да бъдат постигнати
целите от приоритетната ос, към която принадлежи.
„Партньорство" – принципът на тесни консултации между Комисията и държавата-членка, както и
институциите, имащи отношение към изпълнението, регионалните власти, икономическите и
социалните партньори и съответните представители на неправителствения сектор.
„Приоритетна ос" – един от приоритетите на стратегията в дадена оперативна програма, състоящ се
от група дейности, които са свързани помежду си и имат конкретни измерими цели.
„Доклад за напредъка" – документ за изпълнението на даден проект. Той се изготвя от
бенефициента и се предоставя на Междинното звено/Управляващия орган за всяко заявление за
извършване на плащане.
„Досие на проекта" – отделна папка, която съдържа цялостния пакет с документация за всеки от
проектите. До досието трябва да се предоставя безпроблемен достъп.
„Публичен разход" – всяка публична вноска за финансиране на дейностите, чийто източник е
държавния бюджет или този на регионалните и местните власти, на Европейските общности във
връзка със Структурните фондове и Кохезионния фонд или всеки разход от подобен характер. За
разход от подобен характер се смята всяка вноска за финансиране на дейностите, чийто източник е
бюджетът на обществен орган или асоциация на една или повече регионални или местни власти или
обществен орган, действащ в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на
Съвета от 31 март 2004 г. относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки
за изпълнение на определена дейност, договори за публични доставки и услуги.
„Оценка на риска" – одиторско средство, което спомага за идентифициране на одитирани проекти,
предлагащи най-висока добавена стойност за организацията. Оценката на риска представлява
идентифициране на всички местни системи за финансово управление и контрол и други свързани
рискове в съответствие с множество рискови фактори.
Подходът на оценка на риска трябва да бъде използван най-малко на две нива: първо за оформяне на
годишната програма за одит, като се подбират проекти с възможно най-високата възвращаемост;
второ, във фазата на планиране на отделните одиторски проверки.
„Структурни фондове" – за програмния период 2007-2013 г. те са два:
• Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР);
• Европейски социален фонд (ЕСФ).
„Държавна помощ” – правилата за държавна помощ в Общността се отнасят до схемите,
удовлетворяващи всички критерии, изброени по-долу:
• включва прехвърляне на държавни ресурси;
• дава икономическо предимство;
• селективна е;
има потенциално въздействие върху конкуренцията и търговията между държавитечленки.
„Устойчиво развитие” – опазването и подобряването на околната среда при осъществяването на
дейности, включително и финансираните от Комисията.
„Социални и икономически партньори” – национално представени сдружения на работещите и
работодателите.
„Техническа помощ" - дейности (и/ или разпределението на бюджет за тях), целящи постигането на
възможно най-високо качество на изпълнение и въздействие от програмите/проектите. Сред
дейностите, които се вписват в това определение са: управление, изпълнение, наблюдение и контрол,
както и други дейности, способстващи за подобряване на качеството на изпълнение, като мерки за
информация и публичност, изследвания и оценки или изграждането на информационна система за

управление и наблюдение.

АА /ОО/

Одитен орган

AFCOS /АФКОС/

Съвет за координация на борбата с нарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейските общности

CA /СО/

Сертифициращ орган

CCU /ЦКЗ/

Централно координиращо звено

CF /КФ/

Кохезионен фонд

EAFRD /ЕЗФРСР/

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

EC /ЕК/

Комитет за наблюдение

EFF /ЕФР/

Европейски фонд за рибарството

EIF /ЕИФ/

Европейски инвестиционен фонд

EO /РВ/

Равни възможности

ERDF /ЕФРР/

Европейски фонд за регионално развитие

ESF /ЕСФ/

Европейски социален фонд

SEP /СИП/

Социални и икономически партньори

IB /МЗ/

Междинно звено

IFIs /МФИ/

Международни финансови институции

MA /УО/

Управляващ орган

MC /КН/

Комитет за наблюдение

M&E

Наблюдение и оценка

MIS /ИСУН/

Информационна система за управление и наблюдение

MS

Държава-членка

NDP /НПР/

Национален план за развитие

NGOs /НПО/

Неправителствени организации

NSRF /НСРР/

Национална стратегическа референтна рамка

OLAF /ОЛАФ/

Европейска служба за борба с измамите

OP /ОП/

Оперативна програма

Структурни
инструменти

Структурни фондове и Кохезионен фонд

SD /УР/

Устойчиво развитие

/Европейска комисия ??

Приложение II
Полезни уебсайтове и лица за контакт:
1. Централно координиращо звено
Министерство на финансите
www.minfin.bg
Дирекция „Управление на средствата от ЕС”
Боряна Пенчева, директор
Тел: 9859 2901
e-mail: B.Pencheva@minfin.bg
2. Сертифициращ орган
Министерство на финансите
www.minfin.bg
Дирекция „Национален фонд”
Силвия Инджова, директор
Тел: 9859 2781
e-mail: S.Indjova@minfin.bg
3. Одитен орган
Министерство на финансите
www.minfin.bg
Дирекция „Одит на средствата от ЕС”
Дилянка Железарова, директор
Тел: 9859 52 00
e-mail: D.Zhelezarova@minfin.bg
4. Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
www.mrrb.government.bg
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
Бояна Чавдарова, главен директор
тел: 9405439
e-mail: bchavdarova@mrrb.government.bg
Междинно звено отдел „Югозападен район”
1202, гр. София, ул. „Св. Кирил и Методий” № 17-19
Директор
тел: 02/9405466
e-mail:
Междинно звено отдел „Централен южен район”
4000, гр. Пловдив, пл. „Никола Мошанов” № 1;
Ели Воденичарова, директор
тел: 0887 732280
e-mail: eli_vod@abv.bg
Междинно звено отдел „Югоизточен район за планиране”
гр. Бургас; ул. „Цар Петър” № 1
Тодор Станев, директор
тел: 0899 916799
e-mail: todorstanev@yahoo.com
Междинно звено отдел „Северозападен район за планиране”
гр. Видин; ул. „Дунавска” № 6
Веселка Иванова, директор

тел: 0887 273319
e-mail: tzmrrb_vd@yahoo.com
Междинно звено отдел „Централен северен район за планиране”
гр. Русе, пл. „Свобода” № 6
Тамара Кулева, директор, тел: 0899- 407855, e-mail:tkuleva@el-soft.com
Междинно звено отдел „Североизточен район за планиране”
9000, гр. Варна; ул. „Аспарух” № 1
Антонина Дончева, директор
тел: 052/649584, 0886 750105
e-mail: antony@abv.bg
5. Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт”
Министерство на транспорта
www.mtc.government.bg
Дирекция „Координация на програми и проекти”
Нели Йорданова, директор
тел: 9409 421
e-mail: nyordanova@mt.government.bg;
6. Управляващ орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика”
Министерство на икономиката и енергетиката
www.mi.government.bg
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
Атанас Кирчев, директор
тел: 940 75 00,
e-mail: a.kirchev@mee.government.bg
Междинно звено „Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия”
www.sme.government.bg
Главна дирекция „Междинно звено и осъществяване на проекти”
Христо Медаров, главен директор
тел: 9897 2302
e-mail: h.medarov@sme.government.bg
7. Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Министерство на труда и социалната политика
www.mlsp.government.bg, http://ef.mlsp.government.bg
Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”
Красимир Попов, директор
тел: 81 19 600
e-mail: k.popov@mlsp.government.bg
Междинно звено „Агенция по заетостта”
Дирекция „Европейски фондове и международни проекти”
Асен Ангелов, директор
e-mail: as.angelov@az.government.bg
Междинно звено „Агенция за социално подпомагане”
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”
Правда Игнатова, директор
тел: 81 19 615
e-mail: mo@asp.government.bg

Междинно звено - Министерство на образованието и науката
http:// www.minedu.government.bg/opencms/opencms/
Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”
Мариана Борисова, директор
тел.: 986 94 40
e-mail: m.borissova@minedu.government.bg
8. Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда”
Министерство на околната среда и водите
www.moew.government.bg (меню „Европейски фондове ”)
Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”
Атанас Костадинов, заместник-министър
тел: 940 65 05
e-mail: akostadinov@moew.government.bg
Междинно звено
Министерство на околната среда и водите
www.moew.government.bg
Дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”
Шинка Маринова, директор
тел: 940 65 91
e-mail: marinovas@moew.government.bg
9. Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”
Министерство на държавната администрация и административната реформа
www.mdaar.government.bg
Дирекция „Управление на проекти и програми”
Биляна Рaева, директор
тел: 940 1141
e-mail: bilyana.raeva@mdaar.government.bg
Приложение III
Списък на съответните регламенти и документи на ЕС
1. Стратегически насоки на Общността 2007-2013 г.;
2. Регламент (ЕО) № 1083/06 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд;
3. Регламент (ЕО) № 1080/06 на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие;
4. Регламент (ЕО) № 1084/06 на Съвета относно Кохезионния фонд;
5. Регламент (ЕО) № 1081/06 на Съвета относно Европейския социален фонд;
6. Европейско обединение за териториално сътрудничество № 1082/06;
7. Интегрирани насоки за растеж и работни места 2005-2008 г.;
8. Регламент №1828/2006 относно правилата за приложение на Регламент № 1083/2006 на Съвета
относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния
фонд и Европейския социален фонд и на Регламент №1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета
относно Европейския фонд за регионално развитие;
9. Обновена стратегия за устойчиво развитие, юни 2006 г.
Приложение IV

Списък на наръчниците и насоките
1. Общ процедурен наръчник за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България.
2. Централно координиращо звено – Процедурен наръчник за Структурните фондове и Кохезионния
фонд.
3. Информационна система за управление и наблюдение – процедурен наръчник
4. Наръчник за Одитния орган (в процес на разработване от ОО)
5. Наръчник за Сертифициращия орган (в процес на разработване от СО)
6. Процедурен наръчник за ОП „Конкурентоспособност” (в процес на разработване от Управляващия
орган на ОП „Конкурентоспособност”)
7. ОП „Административен капацитет” (в процес на разработване от Управляващия орган на ОП
„Административен капацитет”)
8. ОП „Развитие на човешките ресурси” (в процес на разработване от Управляващия орган на ОП
„Развитие на човешките ресурси”)
9. ОП „Регионално развитие” (в процес на разработване от Управляващия орган на ОП „Регионално
развитие”)
10. ОП „Околна среда” (в процес на разработване от Управляващия орган на ОП „Околна среда”)
11. ОП „Транспорт” (в процес на разработване от Управляващия орган на ОП „Транспорт”)

Приложение V
ИНСТИТУЦИОНАЛНА УРЕДБА НА СКФ В БЪЛГАРИЯ

Европейска
сметна
палата

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ЦЕНТРАЛНО КООРДИНИРАЩО ЗВЕНО
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОДИТЕН ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

БЪЛГАРСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО НА
ФИНАНСИТЕ

Комитет за
наблюдение
на ОП

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НСРР

Комитет за
наблюдение
на ОП

Комитет за
наблюдение
на ОП

Комитет за
наблюдение
на ОП

Комитет за
наблюдение
на ОП

Комитет за
наблюдение на
ОП

Управляващ
орган на ОП
„Регионално
развитие”

Управляващ
орган на ОП
„Развитие на
конкурентоспособността на
българската
икономика”

Управляващ
орган на ОП
„Развитие на
човешките
ресурси”

Управляващ
орган на ОП
„Околна
среда”

Управляващ
орган на ОП
„Транспорт
”

Управляващ
орган на ОП
„Административен
капацитет”

МРРБ

МИЕ

МТСП

МОСВ

МТ

МДААР

6 Междинни
звена

1 Междинно
звено

3 Междинни
звена

1 Междинно
звено

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Приложение VI
Стратегически доклади

ЦКЗ

Европейска
комисия

Финансово отчитане
Теглене

Деклариране на разходи

Сертифициращ орган
Плащане

Средства
от ЕС

Оторизирано искане

Съкровище
Нац.средс
тва

Управляващ
орган
Искане

Плащане

Междинно
звено

Искане

Бенефициент
Плащане

Одитен
орган

Допълнителни насоки и модели:
Допълнение А. Вътрешни правила на Комитетите за наблюдение
Допълнение Б. Кодекс за поведение на членовете на Комитетите за наблюдение
Допълнение В. Правила за допустимост
Допълнение Г. Насоки за съставяне на процедурни наръчници за Управляващите органи на ОП
Допълнение Д. Контролни листове
Допълнение Е. Показатели и оценки
Допълнение Ж. Равни възможности
Допълнение З. Примери за начини за справяне на бъдещите кандидати с въпроси от екологичен характер
Допълнение. Приложения от Регламента за изпълнение № 1828/2006

