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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА
СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
КРАЛСТВО
НОРВЕГИЯ,
КОНФЕДЕРАЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ,
СЪЮЗ,
УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
“ИНТЕРРЕГ IVC”

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за международните
договори на Република България
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Споразумението между държавите - членки на
Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария,
Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на
Оперативна
програма
за
междурегионално
сътрудничество
“ИНТЕРРЕГ IVC”, подписано за Република България на 9 юни 2008
г., за Управляващия орган на 29 юли 2008 г., и за
Сертифициращия орган на програмата на 11 август 2008 г.
2. Предлага на Народното събрание, на основание чл.
85,
ал.
1,
т.
4
и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със
закон споразумението по т. 1.
3.
Министърът
на
регионалното
развитие
и
благоустройството да уведоми Управляващия орган на програма
“ИНТЕРРЕГ IVC” в 15-дневен срок от датата на влизане в сила на
закона за ратифициране, че са изпълнени изискванията на
българското
законодателство
за
влизане
в
сила
на
споразумението по т. 1.
4. В 15-дневен срок от получаването на потвърждение от
Управляващия орган на програма “ИНТЕРРЕГ IVC”, че е получено
уведомлението по т. 3, министърът на регионалното развитие и
благоустройството
да
обнародва
в
“Държавен
вестник”
споразумението
по
т. 1.
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МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков

мб-ЦД

RMS 645.DOC

Р Е П У Б Л И К А
Б Ъ Л Г А Р И Я
Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
Проект

З А К О Н
ЗА

РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ -ЧЛЕНКИ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ,
КРАЛСТВО
НОРВЕГИЯ,
КОНФЕДЕРАЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ, УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО “ИНТЕРРЕГ IVC”

Член
единствен.
Ратифицира
Споразумението
между
държавите - членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия,
Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия
орган
за
изпълнението
на
Оперативна
програма
за
междурегионално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ IVC”, подписано за
Република България на 9 юни 2008 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
Параграф единствен.
11 септември 2007 г.
Законът е приет
……………..…... 2010 г. и е
Народното събрание.

РАЗПОРЕДБА

Споразумението

влиза

в

сила

от

от 41-ото Народно събрание
подпечатан с официалния печат

на
на

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Цецка Цачева)
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към проекта на Закон за ратифициране на Споразумението между
държавите - членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия,
Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия
орган за изпълнението на Оперативна програма за
междурегионално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ IVC”

Общата цел на програма „ИНТЕРРЕГ IVC” предвид фокуса й
върху
междурегионалното
сътрудничество
е
да
подобри
ефективността на политиките за регионално развитие в областите
иновации,
икономика
на
знанието,
околна
среда
и
предотвратяване
на
риска,
както
и
да
допринесе
за
икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност
на Европа. Подкрепата се предоставя на национални, регионални
и местни власти, както и на публичноправни организации от
всички региони от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.
Програма “ИНТЕРРЕГ IVC” е одобрена от Европейската комисия на
11 септември 2007 г. Програмата се съфинансира по Цел
“Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд
за регионално развитие и от годишни вноски на участващите в
програмата държави.
С Решение № 16 от 17 април 2008 г. Министерският съвет
одобри проекта на споразумение като основа за водене на
преговори и упълномощи министъра на регионалното развитие и
благоустройството да проведе преговорите и да го подпише от
името на българското правителство при условие за последваща
ратификация.
Споразумението e подписано за Република България от
министъра на регионалното развитие и благоустройството в София
на 9 юни 2008 г., за Управляващия орган - от президента на
регион Нор-Па дьо Кале на 29 юли 2008 г. в Лил, и от
Сертифициращия орган - на 11 август 2008 г. След подписването
споразумението е изпратено от Управляващия орган на програмата
до България на 13 февруари 2009 г. и е получено в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на
18 февруари 2009 г. Споразумението е сключено във връзка с
член
59,
ал.
3
от
Регламент
(EO)
№ 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на
Регламент (EO) № 1260/1999 и в съответствие с Оперативна
програма “ИНТЕРРЕГ IVC”.
Споразумението се състои от преамбюл и 11 члена. В § 1
е
описана
институционалната
структура
за
управление.
Управляващ орган на програмата е регион Нор–Па-дьо-Кале,
Франция, а Каса за депозити и влогове, Франция, изпълнява
ролята на Сертифициращ орган. Междуведомствената комисия за
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координация на контрола върху дейности,
съфинансирани
от
Структурните
фондове
на
Европейския
съюз
(Commission
Interministйrielle de Coordination des Contrфles des Actions
co-financйs par les Fonds Structurels Europйens), изпълнява
функциите на Одитен орган. Групата на одиторите включва
представители от всяка държава, която участва в програмата.
Съвместният технически секретариат на програма “ИНТЕРРЕГ IVC”
е в Лил, Франция, а четирите информационни звена, създадени за
консултиране на потенциалните бенефициенти по програмата, са
разположени в Лил (Франция), Валенсия (Испания), Рощок
(Германия) и Катовице (Полша). България заедно с Австрия,
Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Словения и Румъния попада по
географски признак в зоната на отговорност на информационното
звено на “ИНТЕРРЕГ IVC” в Катовице, Полша.
Задълженията на страните са дадени в § 2. Държавите се
задължават да създадат системи за финансов контрол на
бенефициентите, да превеждат годишни парични вноски към
техническата помощ на програмата, да определят одитори за
подпомагане на Одитния орган на програмата, да докладват на
Европейската
комисия
и
същевременно
на
Управляващия,
Сертифициращия и Одитния орган за забелязани нередности и да
носят отговорност за евентуални финансови последици от
нередности, допуснати от партньорите.
Съгласно § 3, т. 2 от споразумението държавите
участнички
превеждат
финансовите
си
задължения
към
техническата помощ на програмата на 9 вноски през периода 2007
– 2015 г. Плащането на годишната вноска е дължимо до края на
януари на годината, за която се отнася. Финансовият принос на
всяка страна към бюджета на приоритет “Техническа помощ” е
предварително определен в Анекс I във връзка с т. 7.2
“Финансов план” от
Оперативна програма за междурегионално
сътрудничество “ИНТЕРРЕГ IVC” и е неразделна част от
програмата. Общият размер на националния принос на Република
България към бюджета на приоритет „Техническа помощ” на
междурегионално
сътрудничество
Оперативна
програма
за
“ИНТЕРРЕГ IVC” е 130 670 евро, дължим за периода 2007 – 2015
г., и е разделен на 9 равни годишни вноски, всяка от които
възлиза на 14 519 евро. Вноските за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.
са изплатени и трансферирани от бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
В § 4 се урежда финансирането и плащането на
бенефициенти по проектите по принципа на водещия бенефициент,
с който Управляващият орган или Съвместният технически
секретариат сключва договор за финансиране.
В § 5 се урежда управлението на проектите и
правомощията
на
Управляващия
орган
или
на
Съвместния
технически секретариат относно промени в проектите дотолкова,
доколкото целите и другите основни характеристики на проекта
не се променят.
В § 6
се
регламентира
финансовият
контрол на
бенефициентите. Държавите - участнички в програмата, следва да
въведат системи за контрол в съответствие с член 16 от
мб-ЦД
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Регламент (ЕО) № 1080/2006. Главна дирекция “Управление
териториалното
сътрудничество”
на
Министерството
регионалното развитие и благоустройството е отговорна
финансовия контрол на българските партньори в проекти
програмата.

на
на
за
по

В § 7 се регламентира одитът на бенефициентите.
Държавите участнички определят свои представители в групата на
одиторите, която се учредява към Одитния орган. Изпълнителна
агенция “Одит на средствата от Европейския съюз” към министъра
на финансите определя одиторите, които представляват България
в групата на одиторите към Одитния орган.
В § 11, т. 1 от Заключителните разпоредби на
споразумението се предвижда изпълнението му да се извършва в
съответствие
със
законите
на
Френската
република.
При
възникване
на
спорове
във
връзка
със
споразумението
партньорите ще търсят приятелско решение. Ако страните не
успеят да постигнат приятелско решение, всички спорове ще се
решават на първа инстанция от компетентната юрисдикция на
Административния съд в Лил, Франция.
Тъй като споразумението предвижда участие на държавата
в съдебно уреждане на международни спорове от Административния
съд в Лил, Франция, както и поради това, че съдържа финансови
задължения за държавата, то е подписано при условие за
последваща ратификация. Споразумението подлежи на ратификация
на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на
Република България.
Съгласно член 29, ал. 1, т. 3 от Устройствения
правилник на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството
Главна
дирекция
„Управление
на
териториалното
сътрудничество”
на
Министерството
на
регионалното развитие и благоустройството изпълнява функциите
на
Национално звено за контакт за периода 2007-2013 г. по
Оперативна
програма
за
междурегионално
сътрудничество
“ИНТЕРРЕГ IVC”.
След като бъде обнародвано в “Държавен вестник”, за
Република България споразумението влиза в сила от 11 септември
2007 г. - датата на одобряване на Оперативна програма за
междурегионално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ IVC” от Европейската
комисия. Влизането с обратна сила на споразумението е с цел да
се утвърдят досега направените разходи по програмата и
плащания към проектните партньори.
Ратификацията на споразумението потвърждава поетите
ангажименти на правителството на Република България относно:
договорената
институционалната
структура
за
управление на програмата;
- реда за сключване на договор за финансиране между
Управляващия орган и водещи партньори по проекти;
- определянето и функционирането на Национално звено
за контакт;
- изграждането на национална система за първо ниво на
финансов контрол;
мб-ЦД
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-

задължението
на всяка
държава
членка
да
докладва
открити
нередности
и
да
възстановява
неправомерно изплатени суми при допусната нередност
от страна на бенефициент, намиращ се на нейна
територия;
- изплащането на финансовите задължения на държавите
към техническата помощ на програмата на 9 вноски
през периода 2007 – 2015 г.;
- приложимото право и компетентната юрисдикция за
съдебно уреждане на международни спорове между
държавите – участнички в програмата.
Република
България
не
е
поела
задължение
за
предоставяне на национално съфинансиране на българските
партньори в проекти по Оперативна програма за междурегионално
сътрудничество “ИНТЕРРЕГ IVC”.
Ратификацията
на
споразумението
ще
осигури
пълноправното участие на България в програма “ИНТЕРРЕГ IVC”
като страна - членка на Европейския съюз, и достъп до средства
по програмата на български партньори по проекти.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Бойко Борисов)
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