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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРУКТУРИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО,
КОНТРОЛА,
ОТЧЕТНОСТТА,
КООРДИНАЦИЯТА
И
ОДИТА
НА
ПРОГРАМИТЕ,
СЪФИНАНСИРАНИ
ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ,
ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД+,
КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО,
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ФОНДА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ, ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”, ФОНД „УБЕЖИЩЕ И
МИГРАЦИЯ“ И ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ЗА ВИЗИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ ФОНДА
ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ ЗА ПРОГРАМЕН
ПЕРИОД 2021-2027 Г., И ПРОГРАМИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, В
КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
2021–2027 Г.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 3
управление
на средствата от Европейските
инвестиционни фондове
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

от Закона за
структурни и

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Функциите на управляващи органи на програмите,
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за
морско дело, рибарство и аквакултури, Фонда за справедлив преход,
Фонд „Вътрешна сигурност”, Фонд „Убежище и миграция“ и Инструмента
за финансово подпомагане на управлението на границите и за визите
като част от Фонда за интегрирано управление на границите за
програмен период 2021-2027 г., се изпълняват от:
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а)
Главна
дирекция
„Европейски
фондове
за
конкурентоспособност“ на Министерството на икономиката – Управляващ
орган на Програма за конкурентоспособност и иновации в
предприятията;
б) Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ – Управляващ орган на Програма
за образование;
в) Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ на
Министерството на околната среда и водите – Управляващ орган на
Програма за околна среда;
г) дирекция „Координация на програми и проекти“ на
Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията – Управляващ орган на Програма за транспортна
свързаност;
д) дирекция „Добро управление“ в администрацията на
Министерския съвет – Управляващ орган на Програма за техническа
помощ;
е) Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за
регионално развитие“ на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството – Управляващ орган на Програма за развитие на
регионите;
ж) Главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика
– Управляващ орган на Програма за развитие на човешките ресурси;
з) дирекция „Международно сътрудничество, програми и
европейска интеграция“ на Агенцията за социално подпомагане –
Управляващ орган на Програма за храни и/или основно материално
подпомагане;
и) Държавна агенция за научни изследвания и иновации –
Управляващ орган на Програма за научни изследвания, иновации и
дигитализация за интелигентна трансформация;
к) дирекция „Морско дело и рибарство“ на Министерството на
земеделието, храните и горите – Управляващ орган на Програмата за
морско дело, рибарство и аквакултури;
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л) дирекция „Международни проекти“ на Министерството на
вътрешните работи – Управляващ орган на Национална програма по
Фонд „Вътрешна сигурност”, Национална програма по Фонд „Убежище и
миграция“ и Национална програма по Инструмента за финансово
подпомагане на управлението на границите и за визите като част от
Фонда за интегрирано управление на границите.
2. Функциите на Управляващ орган на Стратегическия план за
развитие на земеделието и селските райони, съфинансиран от
Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, се изпълняват от
Министерство на земеделието, храните и горите.
3. Функциите на междинно звено за Програмата за морско дело,
рибарство и аквакултури се изпълняват от Държавен фонд „Земеделие“ Разплащателна агенция.
4. Функциите на Управляващ орган на двустранните програми
за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския
съюз между Република България и Република Сърбия, Република
България и Република Турция и между Република България и Република
Северна Македония се изпълняват от дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5. Функциите на национален орган и национално звено за
контакт/национално информационно звено се изпълняват от дирекция
„Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, по отношение на:
а) двустранните програми за трансгранично сътрудничество по
вътрешните граници на Европейския съюз между Република България и
Република Гърция и между Република България и Република Румъния;
б) Многостранната програма за трансгранично сътрудничество
„Черноморски басейн 2021–2027“;
в) програмите за транснационално сътрудничество „Дунав“ и
програмата/програмите за сътрудничество в района на Средиземно
море;
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г) програмите за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ
Европа“, „ИНТЕРАКТ“, „ЕСПОН“ и „УРБАКТ“.
6. Функциите на Счетоводен орган се изпълняват от:
а) дирекция „Национален фонд“ на Министерството
финансите - за програмите по т. 1, букви „а“ - „и“, и т. 4;

на

б) звено „Сертификация на разходите по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Държавен фонд
„Земеделие“ - за програмата по т. 1, буква „к“.
7. Функциите на Одитен орган се изпълняват от:
а) Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския
съюз“ - за програмите по т. 1, букви „а“ - „и“, и т. 4;
б) Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на
средствата от Европейските земеделски фондове“ - за програмата по
т. 1, буква „к“;
в) Звеното за вътрешен одит на Министерството на вътрешните
работи – за програмите по т. 1, буква „л“.
8. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския
съюз“ определя българските представители в групите на одиторите по
програмите на ЕС за териториално сътрудничество по т. 5.
9. Функциите на орган, който получава плащанията от
Европейската комисия, се изпълняват от:
а) дирекция „Национален фонд“ на Министерството
финансите – за програмите по т. 1, букви „а“ - „и“, и т. 4;

на

б) Държавен фонд „Земеделие“ – за програмата по т. 1,
буква „к“.

10. Функциите на Централно координационно звено по чл. 10 от
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове се изпълняват от дирекция „Централно
координационно звено” в администрацията на Министерския съвет.
11. В съответствие
установените процедури по

мб-ИА

с приложимото законодателство и
съответните програми на ЕС за
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териториално сътрудничество за периода 2021–2027 г. министърът на
регионалното развитие и благоустройството:
а) след упълномощаване води преговорите и подписва от името
на българското правителство споразумения и меморандуми за
разбирателство с правителствата на държавите – участнички в
програмите за териториално сътрудничество;
б) определя поименно българските представители в комитетите
за наблюдение и в направляващите комитети;
в) създава съвместни структури за изпълнение на програмите, в
т.ч. съвместни секретариати, клонове или регионални офиси на
съвместни секретариати и информационни звена;
г) определя структурата и лицата за извършване на първо ниво
на контрол за българските бенефициенти;
д) определя физически лица за независими оценители на
проектни предложения.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков
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