МОТИВИ
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2016 г. за
реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни
дейности по фондове и програми на Европейския съюз (ДВ, бр. 52 от 2016 г.)
Извършването на специфичните одитни дейности по фондове и програми на
Европейския съюз се урежда от глава пета на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор. Съгласно чл. 41, т. 1 от закона тези дейности включват одити на системите,
одити на операциите и одити на отчетите по всички оперативни програми,
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд,
Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Законодателят е делегирал на
министъра на финансите да уреди с наредба реда и начина за осъществяване,
координация и хармонизация на специфичните одитни дейности. Наредба № Н-2 от
2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на
специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (Наредба
№ Н-2 от 2016 г.) e издадена от министъра на финансите на основание чл. 44, ал. 2 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
С Решение № 792 на Министерския съвет от 2013 г. на Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от Европейския съюз“ са били възложени функциите на Одитен
орган по програмите, финансирани със средства от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство. В последствие, с Решение № 223 на Министерския съвет от
2017 г., функцията на Oдитен орган по „Програмата за морско дело и рибарство“,
съфинансирана със средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство, е
възложена на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от
европейските земеделски фондове“ към министъра на земеделието и храните.
Причината за предлаганите изменения и допълнения в Наредба № Н-2 от 2016г.
е промяната в системата на органите за управление и контрол на средствата от
Европейския съюз, като с акта се цели да се даде необходимата уредба за изпълнение
на Решение № 223 на Министерския съвет от 2017 г.
Проектът предвижда Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на
средствата от европейските земеделски фондове“ към министъра на земеделието и
храните да осъществява съответните специфични одитни дейности, регламентирани в
Наредба № Н-2 от 2016 г.
Предлага се също намаляване на срока, в който одитираната
структура/организация следва да представи становище по предварителния одитен
доклад от одит на системите, като се допуска възможността срокът да се удължи по
съгласие между съответната агенция и одитираната организация/структура.
Предлаганата промяна отразява съществуващата към момента практическа ситуация
във връзка с комуникацията на предварителните одитни доклади и дава възможност на
Одитния орган да определя оптимален срок за предоставяне на становище предвид
спецификата на съответната проверка.
Не се очаква предложеният проект на изменителна наредба да доведе до пряко
и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
С проекта на наредба не се транспонира европейско законодателство, поради
което не се налага анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
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