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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Като основни проблеми биха могли да бъдат изведени следните негативни тенденции:
- Наличие на затруднения при приключването на процедурите за администриране на
нередности в случаите, когато е отпаднала възможността за принудително събиране на
недължимо платените и надплатени суми, както и неправомерно получените или
неправомерно усвоените средства, включително лихвите върху тях;
- Не са уеднаквени процедурите за администриране на нередности 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.
- Наличие на административна тежест за Управляващите органи (УО) на програмите и
фондовете от програмен период 2014-2020, които не са включени в ЕСИФ.
При администрирането на нередности по програмите, за които процедурите за
администриране на нередности са уредени в Наредбата за определяне на процедурите за
администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от
Европейския съюз (НОПАНФИПСЕС) (нередностите по програми от програмен период
2007-2013 и нередностите от програмен период 2014-2020 по програми, които не са

финансирани от ЕСИФ), се срещат трудности, свързани с приключване на процедурата по
администриране на нередности, в случаите, когато е отпаднала възможността за
принудително събиране на недължимо платените и надплатени суми, както и
неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, включително лихвите
върху тях. Съгласно сега действащата уредба по НОПАНФИПСЕС не е предвидена
хипотеза, която да урежда възможност за приключване на процедурата за
администриране на нередност, в случаите когато са изчерпани всички способи за
принудително събиране на недължимо платените и надплатени суми, както и на
неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, представляващи суми
на нередните разходи по съответните нередности. Това от своя страна води до
практическата невъзможност на ръководителите на УО на програмите и фондовете да
приключат процедурите за администриране на нередности в разглежданите случаи. С
оглед гарантиране на правилното и своевременно приключване на процедурите за
администриране на нередности, уредени с НОПАНФИПСЕС е необходимо извършване
на нормативна промяна, с която да се даде възможност на УО да приключат случаите на
нередности, за които е отпаднала възможността за принудително изпълнение на
нередните суми.
Необходима е и промяна, която касае реда за докладване на нередностите. Правилата за
администриране на нередности, за програмите финансирани от ЕСИФ, за настоящия
програмен период 2014-2020 са въведени с Наредбата за администриране на нередности
по Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ). Посочената
наредба е издадена на основание чл. 69, ал. 6 от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, поради което не се прилага при
администриране на нередности по програмите и фондовете от програмен период 20142020, по които средствата, които се предоставят за финансиране не са от Европейските
структурни и инвестиционни фондове. Такива фондове и програми са: Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020; фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ 2014-2020; фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020; фонд
„Солидарност“ на ЕС 2014-2020. Администрирането на нередностите по цитираните
програми и фондове се извършва по реда на НОПАНФИПСЕС, тъй като те попадат в
обхвата на чл. 2, т. 11 от НОПАНФИПСЕС – други програми, съфинансирани от бюджета
на ЕС. Всичко това поражда необходимост от въвеждането на някои изменения и
допълнения на НОПАНФИПСЕС, свързани с уеднаквяване 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
ЕСИФ с процедурите за администриране на нередности, засягащи средства от ЕСИФ,
разписани в НАНЕСИФ. По отношение на горецитираните програми и фондове е
необходимо да се изменят редът за докладване на нередности, за поддържане на регистри
за сигнали и на регистри за нередности и правилата за съставяне на националните
идентификационни номера на нередностите.
Изменения се налагат и по технически причини, свързани с възможностите на системата
ИСУН 2020, която позволява електронно докладване, както и автоматичното генериране
на регистър от системата при въвеждането на данни за сигналите и за нередностите.
Използването на тези възможности ще облекчи съществуващата административна тежест,
породена от действащите понастоящем правила.
Необходимо е също така да 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 ОЛАФ.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и
др.).
Проблемите при прилагане на съществуващото законодателство се изразяват в следното:
1. За нередностите, които се администрират по реда на НОПАНФИПСЕС (нередностите
по програми от програмен период 2007-2013 и нередностите от програмен период 20142020 по програми, които не са финансирани от ЕСИФ) липсва правно основание за
приключването им, в случаите когато са изчерпани всички възможности за принудително
събиране на недължимо платените и надплатени суми, както и на неправомерно
получените или неправомерно усвоените средства, представляващи суми на нередните
разходи по съответните нередности. В резултат от посочения проблем към настоящия
момент са налице голям брой нередности, които не могат да бъдат приключени, поради
липсата на правно основание. Същевременно по отношение на тях не могат да се
предприемат никакви допълнителни правни или фактически действия. Следва да се
отбележи, че такава хипотеза е предвидена и съществува като основание за приключване
на процедурата за администриране на нередности в чл. 29, ал. 1, т. 8 от НАНЕСИФ.
2. УО на програмите и фондовете от програмен период 2014-2020, за които правната
регулация на администрирането (докладването) на нередности се съдържа в
НОПАНФИПСЕС, не могат да се възползват от възможностите, които ИСУН 2020
предоставя за докладване по електронен път.
Посоченият проблем следва да се разглежда в контекста на тенденцията в ЕС по
отношение на докладването, а именно – да се премахва докладването на хартиен носител
и постепенно да се премине изцяло към електронно докладване на нередности.
3. Наличие на различни правила за администриране на нередности по фондове и
програми в рамките на един и същи програмен период.
Поради наличие на част от изброените по-горе проблеми на заседание на Съвета за
координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз, проведено на 12.12.2016 г., по предложение на дирекция
„Централизирано възлагане и обществени поръчки“ при Министерство на финансите е
прието решение за изготвяне на проект за изменение и допълнение на НОПАНФИПСЕС.
В Плана за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и
измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014 - 2020
г., стратегическа цел 1: Подобряване на превенцията; мярка: 1.1. Приемане на нова
нормативна уредба, е заложена задача, свързана с изготвяне на проект за изменение на
НОПАНФИПСЕС, приета с ПМС № 285/30.11.2009 г.
Съществуващите проблеми не могат да бъдат преодолени в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна на организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности и други способи.
Изброените проблеми могат да бъдат преодолени единствено чрез предлаганите
изменения и допълнения на НОПАНФИПСЕС.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последваща оценка на въздействието не е извършвана.
2. Цели:
Проектът на постановление цели:
1. синхронизиране на процедурата за администриране на нередности по НАНЕСИФ и
НОПАНФИПСЕС. Това ще позволи въвеждането на някои нови положения и за
програмите, уредени в НОПАНФИПСЕС, което от своя страна ще доведе до улеснение

при докладването на нередности и при поддържането на регистър на постъпилите
сигнали и установените нередности, както и до уеднаквяване на правилата, по които се
съставят националните идентификационни номера на нередностите за програмите от
програмен период 2014-2020.
2. облекчаване на административната тежест за УО при администрирането на нередности;
3. въвеждане на правно основание за приключване на нередностите, в случаите когато са
изчерпани всички възможности за принудително събиране на недължимо платените и
надплатени суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените
средства, представляващи суми на нередните разходи по съответните нередности.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“ (АФКОС) – Министерство на
вътрешните работи;
Дирекция „Международни проекти“ – Министерство на вътрешните работи;
Дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ при Министерство на
финансите;
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ при
Агенция за социално подпомагане;
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ при Министерство на регионалното
развитие и благоустройството;
Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерство на
регионалното развитие и благоустройството;
Дирекция „Добро управление“ в Администрация на Министерския съвет;
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерство на
икономиката;
Дирекция „Координация на програми и проекти" при Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
Агенция „Пътна инфраструктура“;
Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ при Министерство на околната
среда и водите;
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ при
Министерство на труда и социалната политика;
Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“;
Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“ при Агенция по
заетостта;
Дирекция „Развитие на селските райони“ при Министерство на земеделието и храните;
Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, в т.ч.:
1. дирекция „Финансова“, отдел „Нередности и Лоши вземания“;
2. дирекция „Противодействие на измамите“;
3. дирекция „Рибарство и аквакултури“;
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
Дирекция „Централно координационно звено“ в Администрация на Министерския Съвет;
Дирекция „Национален фонд“ при Министерство на финансите;
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“;
Агенция за държавна финансова инспекция;
Агенция „Митници“;
Агенция за обществени поръчки;

Национална агенция по приходите;
Държавна агенция „Национална сигурност“
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители,
държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариантите са следните:
Вариант 0. Без действие
При този вариант няма да се извършат необходимите нормативни промени за
подобряване на дейността по администриране на нередности, в това число и на
докладването на нередности, и осигуряване на ефективност на тази дейност, за
програмите и фондовете от новия програмен период 2014-2020, които не са включени в
ЕСИФ. Също така редица норми, които са възприети в НАНЕСИФ, практическата полза
от които е несъмнена, биха останали неприложими за програмите и фондовете от новия
програмен период 2014-2020, които не се финансират от ЕСИФ.
Голям брой нередности от програмен период 2007 – 2013, за които при действието на
НОПАНФИПСЕС, в сегашната му редакция, няма правно основание за приключването
им, въпреки че е налице фактическо такова, ще останат неприключени.
Вариант 1. Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на
нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз,
приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г. (обн. ДВ, бр. 97от 2009г., изм. и доп., бр. 5 и 90 от
2010, бр. 7 от 2011 г., бр. 6 от 2012г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 55 от 2017г.):
Ще се измени и допълни Наредбата за определяне на процедурите за администриране на
нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, с
което ще се подобри дейността по администриране на нередности, в това число и на
докладването на нередности, и ще се осигури ефективност на тази дейност, както за
програмите и фондовете от програмен период 2007-2013, така и за програмите и
фондовете от новия програмен период 2014-2020, които не се финансират от ЕСИФ.
Също така редица норми, които са възприети в НАНЕСИФ, практическата полза от които
е несъмнена, ще бъдат въведени и за програмите и фондовете от новия програмен период
2014-2020, които не се финансират от ЕСИФ.
С цел преодоляване на идентифицираните проблеми, описани по-горе следва да се
предприемат следните действия:
- Да се разшири 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. По този начин, за
нередностите от програмен период 2007-2013, за които при действието на
НОПАНФИПСЕС, в сегашната му редакция, няма правно основание за приключването
им, въпреки че е налице фактическо такова, ще възникне правно основание за
приключването им.
- Да се предостави възможност на УО да приключват процедурата за администриране на
нередности и при наличие на влязло в сила съдебно решение по гражданскоправен спор.
Настоящата редакция на НОПАНФИПСЕС позволява приключването единствено в

случаите на влязло в сила съдебно решение по административноправен спор.
- Да се уточни изрично, че процедурата за администриране на нередности се приключва в
случаите на възстановяване от бенефициента, а не от държавата към Европейската
комисия.
- По отношение регистъра за нередности за 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 да отпадне задължението да се
поддържат допълнително регистри за сигнали и нередности във формат, различен от
въведения с ИСУН 2020, както и да отпадне задължението за изпращане на копие от
същите регистри, записано на електронен носител до дирекция АФКОС. Това ще създаде
улеснение за служителите на структурите, администриращи горепосочените програми и
фондове, свързано с възможността за автоматично генериране на регистър под формата
на справка от електронната система ИСУН 2020.
- Да се създаде възможност за докладването на нередности, посредством въвеждане на
информацията в ИСУН 2020 по отношение на същите два фонда и програмата. Така ще
се премахне докладването на хартиен носител до дирекция АФКОС, с което също ще се
създаде улеснение за служителите по нередности на структурите, администриращи
горепосочените програма и фондове, и ще се премахне административната тежест.
- Да се уреди 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
ДАФКОС на писмо приложение № 3 да става директно чрез генериране на информацията
от системата ИСУН 2020.
- Да 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). Съответно да се
създаде улеснение при докладването на национално ниво като се въведе формат за
поддържане на регистрите за сигнали и нередности съгласно приложение № 1 от
НАНЕСИФ и докладването на нередности по фонда да се извършва чрез изпращане на
копие от регистъра за нередностите до дирекция АФКОС.
- Да се уеднаквят правилата 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 с правилата, които са разписани в
НАНЕСИФ за останалите програми от програмен период 2014-2020.
- Да се разпише, че в системата IMS (Irregularity management system) сумата, засегната от
нередността е в евро. С това се постига синхронизиране с предвиденото в новоприетите
регламенти, касаещи докладването на нередности за програмен период 2014-2020,
използване на еврото като единствена парична единица за докладване.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
5. Негативни въздействия:
Вариант 0. Без действие
Няма да се извършат необходимите нормативни промени за подобряване на дейността по
администриране на нередности, в това число и на докладването на нередности, което да
доведе до възможност за ефективното й изпълнение за програмите и фондовете от новия
програмен период 2014-2020, които не се финансират от ЕСИФ. Също така редица норми,
които са възприети в НАНЕСИФ, практическата полза от които е несъмнена, биха
останали неприложими за програмите и фондовете от новия програмен период 2014-2020,
които не се финансират от ЕСИФ.

Редица нередности от програмен период 2007 – 2013, за които при действието на
НОПАНФИПСЕС, в сегашната му редакция, няма правно основание за приключването
им, въпреки че е налице фактическо такова, ще останат неприключени.
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 за Фонд
„Вътрешна сигурност“ 2014-2020 е разработена възможност за използването на ИСУН
2020 за целите на докладването, както и за попълването на информация за сигналите и за
нередностите в ИСУН 2020, при което регистърът се генерира автоматично чрез справка
от електронната система и предоставя информацията за сигналите и за нередностите като
съдържание и форма съгласно приложение № 1 от НАНЕСИФ. Към настоящия момент
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 и Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020
докладват нередностите, подлежащи на докладване на национално ниво съгласно
изискванията на чл. 18, ал. 2, т. 2 от НОПАНФИПСЕС, т.е. до дирекция АФКОС чрез
изпращане на уведомление на хартиен носител съгласно приложение № 1 от
НОПАНФИПСЕС. Това би означавало, че ако не бъдат извършени въпросните
изменения, структурите, администриращи европейски фондове и програми от програмен
период 2014-2020, които не се финансират от ЕСИФ ще имат едновременно задължението
да въвеждат информацията за сигналите и за нередностите в ИСУН 2020 съгласно
Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред
управляващите органи посредством ИСУН, приета с ПМС № 243 от 20.09.2016 г и
едновременно задължението да докладват на хартиен носител до дирекция АФКОС, както
и да поддържат отделни регистри за сигнали и за нередности при това в различен формат
от този, чрез който се генерира информацията от ИСУН 2020. Освен това, съгласно
действащия ред, разписан в НОПАНФИПСЕС, Управляващия орган на оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане и Отговорния орган на Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ следва да изпращат
записано на електронен носител копие от регистрите за сигнали и за нередности на
дирекция АФКОС. Последното е напълно ненужно и създава допълнителна
административна тежест за служителите на тези структури, тъй като е осигурен достъп на
служителите на дирекция АФКОС до ИСУН 2020 и съответно регистърът се генерира
автоматично чрез справка от електронната система.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
Вариант 1. Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на
нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз,
приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г. (обн. ДВ, бр. 97от 2009г., изм. и доп., бр. 5 и 90 от
2010, бр. 7 от 2011 г., бр. 6 от 2012г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 55 от 2017г.).
При вариант 1 няма да се наблюдават негативни въздействия върху заинтересованите
страни.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.

6. Положителни въздействия:
Вариант 0. Без действие
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант 1. Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на
нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския
съюз, приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г. (обн. ДВ, бр. 97от 2009г., изм. и доп., бр. 5
и 90 от 2010, бр. 7 от 2011 г., бр. 6 от 2012г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 55 от 2017г.).
- Ще се уеднаквят процедурите за администриране на нередности по отношение на
програмите и фондовете от новия програмен период 2014- 2020, които не са включени в
Европейските структурни и инвестиционни фондове с процедурите за администриране на
нередности, засягащи средства от ЕСИФ.
- Дейността по администриране на нередности, в това число и на докладването на
нередности ще се подобри, което ще доведе до възможност за ефективното й изпълнение
както за програмите и фондовете от новия програмен период 2014-2020, които не са
включени в ЕСИФ, така и за програмите и фондовете от програмен период 2007-2013.
- Редица норми, които са възприети в НАНЕСИФ, практическата полза от които е
несъмнена, ще намерят приложение за програмите и фондовете от новия програмен
период 2014-2020, които не се финансират от ЕСИФ.
- За нередностите от програмен период 2007 – 2013, за които при действието на
НОПАНФИПСЕС, в сегашната му редакция, няма правно основание за приключването
им, въпреки че е налице фактическо такова, ще възникне правно основание за
приключването им.
- При реализиране на този вариант ще се намали административната тежест и ще се
създаде улеснение за служителите на Отговорния орган на Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“, на Управляващия орган на Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане, както и за служителите на
Координиращия орган на дейностите, финансирани от Фонд "Солидарност" на ЕС.
Икономически положителни въздействия: не може да има.
Социални положителни въздействия: не може да има.
Екологични положителни въздействия: проектът няма отношение към екологията.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на вариант 1.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
 Ще се намали
Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги?
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове,
инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с ПМС № 285 от
30.11.2009 г. (обн. ДВ, бр. 97от 2009г., изм. и доп., бр. 5 и 90 от 2010, бр. 7 от 2011 г., бр. 6
от 2012г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 55 от 2017г.) не съдържа разпоредби, свързани с
въвеждане на регулаторни режими.

9. Създават ли се нови регистри?
Не.
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те ............................................................
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
 Актът засяга пряко МСП
 Актът не засяга МСП
Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
Не

12. Обществени консултации:
....................................................................................................
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове,
инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с ПМС № 285 от
30.11.2009 г. (обн. ДВ, бр. 97от 2009г., изм. и доп., бр. 5 и 90 от 2010, бр. 7 от 2011 г., бр. 6
от 2012г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 55 от 2017г.) ще бъде публикуван на Портала за
обществени консултации и на интернет страницата на МВР, в съответствие с чл. 26 от
ЗНА. За провеждане на общественото обсъждане ще се определи 30-дневен срок.
Проектът на Постановление на МС ще се съгласува в съответствие с чл. 32, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
 Да
Не

...........................................................................................................................................................
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Росица Грудева, директор на дирекция „Правно-нормативна
дейност“
Дата: ………..2017 г.
Подпис:

