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ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по
фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (Обн.
ДВ. бр. 97 от 8 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр. 5 и 90 от 2010 г., бр. 7 от 2011г.,
бр. 6 от 2012 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 55 от 2017 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане от Министерския съвет (МС)
проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на
Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове,
инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285
от 2009 г. на МС (НОПАНФИПСЕС) (Обн. ДВ. бр. 97 от 8 Декември 2009г., изм. ДВ. бр. 5 и 90
от 2010г., бр. 7 от 2011 г., бр. 6 от 2012 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 55 от 2017 г.).
Необходимо е изменение на НОПАНФИПСЕС във връзка с уеднаквяването на
процедурите за администриране на нередности, регламентирани в НОПАНФИПСЕС по
отношение на програмите и фондовете от новия програмен период 2014-2020, които не са
включени в Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), с процедурите за
администриране на нередности, засягащи средства от ЕСИФ. Налагат се изменения, които
касаят правилата за докладването на нередности, поддържането на регистри за сигнали и на
регистри за нередности и на такива, свързани с начина за съставяне на националните
идентификационни номера на нередностите по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане 2014-2020, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020,
Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 и Фонд „Солидарност“ на ЕС 2014-2020.

Една от промените, които се предвиждат, цели разширяване приложното поле на
приключване на процедурата по администриране на нередности в случаите на отпадане на
възможността за принудително събиране на недължимо платените и надплатени суми, както и
неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, включително лихвите върху
тях. Предвидено е и изменение в разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от НОПАНФИПСЕС, където
следва да се уточни изрично, че се касае за случаите на възстановяване от бенефициента, а не
от държавата към Европейската комисия (ЕК).
Изменения се налагат и по чисто технически причини, свързани с възможностите
на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). Такива възможности са опцията за
електронно докладване, както и автоматичното генериране на регистър от системата при
въвеждането на данни за сигналите и за нередностите. Използването на тези възможности ще
премахне съществуващата излишна административна тежест, породена от действащите
понастоящем правила. Тенденцията по отношение на докладването е да се премахва
докладването на хартиен носител и постепенно да се премине изцяло към електронно
докладване на нередности.
Предвижда се възможността по отношение на Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане 2014-2020, както и за Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ 2014-2020 и Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020, изпращането до дирекция
„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на писмо по приложение №
3 от наредбата да става директно чрез генериране на информацията от ИСУН 2020.
С предлаганото изменение и допълнение на НОПАНФИПСЕС ще се уреди
процедурата за докладване на национално ниво до дирекция АФКОС на нередностите по Фонд
„Солидарност“ на ЕС, тъй като в Регламент 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд
„Солидарност“ на ЕС не е уредена възможност за докладване на нередности до Европейската
служба за борба с измамите (ОЛАФ). В проекта на ПМС се предвижда за Фонд „Солидарност“
на ЕС, регистрите за сигнали и нередности да се поддържат във формат, съгласно приложение
№ 1 от Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и
инвестиционни фондове (НАНЕСИФ) (Обн. ДВ. бр. 57 от 2016 г.) и докладването на
нередности по фонда да се извършва чрез изпращане на копие от регистъра за нередностите до
дирекция АФКОС.
В проекта на Постановление са предвидени правила относно начина за съставяне
на националните идентификационни номера на нередностите по програмите и фондовете от
програмен период 2014-2020, които не са финансирани от ЕСИФ. Това е продиктувано от
необходимостта от уеднаквяване на тези правила с правилата, които са разписани в НАНЕСИФ
за останалите програми от програмен период 2014-2020.
Във връзка с предвиденото в новоприетите регламенти, касаещи докладването на
нередности за програмен период 2014-2020, използване на еврото като единствена парична
единица, се предлага и допълнение, с което в НОПАНФИПСЕС да се добави, че в системата
IMS сумата, засегната от нередността е в евро.
Проектът на ПМС няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно
приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА, одобрена от министъра на
финансите.
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С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което към проекта на ПМС не е изготвена и приложена таблица за съответствие с
европейското законодателство.
В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове,
проектът на ПМС, проектът на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския
съвет, формулярът за частична предварителна оценка на въздействието и становището на
дирекция „Модернизация на администрацията“ бяха публикувани на интернет страницата на
Министерство на вътрешните работи и на Портала за обществени консултации на
Министерския съвет.
Проектът на ПМС е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от УПМСНА, като
получените становища са отразени в приложената справка-таблица.
С оглед изложеното, на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА,
ПРЕДЛАГАМ:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление за
изменение и допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на
нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз.

МИНИСТЪР:
ВАЛЕНТИН РАДЕВ
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