Становище на
администрацията на Министерския съвет
Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Проект на акт:
Наредба за посочване на нередности,
представляващи основания за извършване на
финансови корекции, и процентните показатели
за определяне размера на финансовите
корекции по реда на Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (Наредба)

Вид оценка:

Частична

Становище по ред:
Дата:
В отговор на №:
Институция:

Единствено съгласуване
30.05.2019
02.51-111/30.05.2019
АМС-ЦКЗ

Диспозитив: Съгласува с препоръки
Основание:

I.

Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация

Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
В следствие на това, че на този етап не са били идентифицирани конкретни проблеми при
прилагането на Наредбата, предлагаме в този раздел да се изложи информация за Решение С
(2019) 3452 от 14.05.2019 г. на Европейската комисия, където се съдържат новите насоки за
определяне на финансовите корекции при установяване на нарушения. В допълнение, може
да се включи и информация за констатирани проблеми при осъществяване на проверки на
европейски проекти, конкретни примери, данни или друга подходяща информация, с която се
доказва необходимостта от определяне на нов размер на финансови корекции при
неспазване на правилата за възлагане на обществените поръчки.
Предлагаме в т. 1.2. да се опише каква е действащата уредба, какви са конкретните
изисквания на Директиви 2014/23/ЕС и 2014/25/ЕС, които следва да бъдат въведени в
българското законодателство, какви са съществуващите механизми за определяне на размера
на финансовите корекции и как се очаква те да се подобрят след транспонирането на
Директивите в Наредбата.
Информацията в подраздел 1.3. следва да бъде допълнена с конкретни изводи и резултати от
съществуващи анализи за изпълнението на политиката, отчети или доклади.

II.

Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:
В този раздел следва да се посочи приблизителен брой на бенефициентите по програмите за
периода 2014-2020 г. , които ще бъдат пряко засегнати от промяната в Наредбата.

III.

Относно раздел 4 „Варианти на действие“:
Предлагаме предпочитаният Вариант 1 да не се представя само с формалното транспониране
на европейските директиви, а да обхваща самите мерки с конкретните нормативни промени в
Наредбата. С оглед на обстоятелството, че с промените ще се въведат нови размери на
финансови корекции, следва да се опише подходът, който ще бъде възприет при
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

определянето им, както и начина, по който ще бъдат уредени съответните процедури, а не
само да е посочено, че ще се регламентират.

IV.

Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия”:
Информацията в тези два раздела следва да се допълни, като се разгледат негативните и
положителните въздействия върху всички или поне върху основните групи заинтересовани
страни. Към момента информация е обща, без да се посочват конкретни въздействия.
Необходимо да се опишат качествено, а при възможност и количествено, всички значителни
потенциални икономически или други въздействия за всеки един от вариантите.

V.

Относно раздел „Въздействие върху микро, малки и средни
предприятия (МСП)”:
Маркирано е, че Актът засяга пряко МСП. Следва да се посочи конкретното въздействие
върху МСП по отношение на произлизащи от това финансови, административни или други
задължения. Ако МПС са засегнати в значителна степен, трябва да се извърши оценка и
измерване на действителното въздействие, съгласно точка 4.5 Специфични въздействия:
оценка на въздействието върху МСП от Методиката за предварителна оценка на
въздействието на нормативни актове и програми, достъпна на Портала за обществени
консултации.

VI.

Относно раздел 13 „Приемането на нормативния акт произтича ли от
правото на Европейския съюз”:
От една страна в оценката на въздействие е посочено, че финансовите корекции следва да се
прилагат в съответствие с Директиви 2014/23/ЕС и 2014/25/ЕС, а в т. 13 е маркирано, че
Приемането на нормативния акт НЕ произтича от правото на Европейския съюз. Необходимо е
тази информация да се ревизира и да се посочат изискванията на Директивите, включително
информацията по т.8.1 и 8.2 и дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски
съюз.
* Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна
оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация се съпоставят кръга от въпроси проблеми и решения, разгледани в
оценката на въздействието и кръга от въпроси, засегнати обхвата на нормативната намеса в
проекта на акт.
*** На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде
съобразена с препоръките от становището.
**** На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации,
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.
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