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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ

СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №…
от ……………………… 2018 година
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн. в ДВ, бр.
13 от 2003 г., изм. ДВ, бр. 49 от 2003 г., доп. ДВ бр. 95 от 2004 г., изм. ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. доп.
ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. доп. ДВ, бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 39, 71, 97 и 101 от
2009 г., изм. ДВ бр. 5, 31 и 90 от 2010 г., изм. ДВ, бр. 7 и 54 от 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 2012 г.,
изм. и доп. ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 65 от 2013 г., изм. ДВ, бр. 60, 76 и 101 от 2014 г., изм.
и доп. ДВ, 77 от 2015 г., изм. ДВ. 68 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 думите „заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна
администрация и министър“ се заменят с „министърът“;
б) в ал. 4 се правят следните изменения:
аа) в т. 2 думите „заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна
администрация и министър“ се заменят с „министъра“;
бб) в т. 7 думите „земеделието и храните“ се заменят със „земеделието, храните и горите“;
вв) в т. 18 думите „по рибарство и аквакултури“ се заменят със „Сертификационен одит на
средствата от Европейския съюз“.
2. В чл. 15, ал. 1 след думите „нередност и измама“ съюзът „и“ се заличава и се поставя
запетая, а в края на изречението се добавя „и с Наредбата за администриране на нередности по
Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ), приета с Постановление № 173
на Министерския съвет от 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. ДВ, бр. 55 от 2017 г.).
3. В чл. 18, ал. 1 се създава т. 3
„3. с НАНЕСИФ – по отношение на Европейските структурни и инвестиционни фондове.“.
§ 2. В Правилника за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз, приет с Постановление №
214 от 2012 г. (Обн. ДВ, бр.71 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 60 от 2014 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) По инициатива на председателя, на член на Съвета или на Секретаря на Съвета по
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въпроси от компетентността на Съвета може да се вземат решения чрез неприсъствена процедура.“.
2. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Неприсъствената процедура за вземане на решения е съгласувателна
процедура, която започва по инициатива на лицата по чл. 3, ал. 4.
(2) Лицата по чл. 3, ал. 4 изпращат до членовете на Съвета въпроса от компетентността на
Съвета, по който следва да се вземе решение.
(3) По представените за съгласуване въпроси членовете на Съвета изразяват становище в
определения им срок.
(4) Въпросите се считат за съгласувани без бележки, когато в посочения срок не е получено
становище.
(5) Решението се счита за прието, ако бъде подкрепено с „да“ от повече от половината
членове на Съвета, представили становища.
(6) В случаите, когато въз основа на получените становища се измени съществено
представения за съгласуване проект на решение или се подготви нов проект, лицата по чл. 3, ал. 4 са
длъжни да го изпратят за повторно съгласуване заедно със справка по тези становища.“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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