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Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  

Препис 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  7 9 2  

от     17 декември       2013 година 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, КОНТРОЛА, 

КООРДИНАЦИЯТА И ОДИТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ 

ФОНДОВЕ И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 

ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    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 и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство и от други инструменти и инициативи 

на Европейския съюз, се изпълняват от: 

а) Главна дирекция „Програмиране на регионалното 

развитие” на Министерството на регионалното развитие - 

управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”; 

б) Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” на Министерството на икономиката и 

енергетиката - управляващ орган на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност”; 

в) Главна дирекция „Европейски фондове, международни 

програми и проекти” на Министерството на труда и социалната 

политика - управляващ орган на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”, включително на средствата по 

инициативата за младежка заетост, както и на Оперативната 

програма, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на  

най-нуждаещите се; 

г) дирекция „Координация на програми и проекти” на 

Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията - управляващ орган на Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструктура”; 

д) дирекция „Кохезионна политика за околна среда” на 

Министерството на околната среда и водите - управляващ орган 

на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”; 

е) дирекция „Оперативна програма „Административен 

капацитет“ на Министерството на финансите - управляващ орган 

на Оперативна програма „Добро управление“; 

ж) Главна дирекция „Структурни фондове и международни 

образователни програми“ на Министерството на образованието и 

науката – управляващ орган на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“; 
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з) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – 

управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство, 

финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.  

2. Функциите на управляващ орган на Програмата за 

развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, се изпълняват 

от дирекция „Развитие на селските райони“ на Министерството на 

земеделието и храните. 

3. Функциите на Сертифициращ орган и орган, отговорен 
за получаване на средствата по програмите, финансирани със 

средствата от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за 

младежка заетост и Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се, се изпълняват от дирекция „Национален фонд“ на 

Министерството на финансите. 

4. Функциите на Сертифициращ орган за Програмата за 

морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, се изпълняват от звено „Сертификация 

на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор 

„Рибарство“ на Държавен фонд „Земеделие“. 

5. Функциите на Одитен орган за програмите, финансирани 
със средства от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство, както и функциите на независим 

одитен орган за оценка на съответствието на звената по т. 1, 3 

и 4 с критериите за определяне на управляващи и сертифициращи 

органи се изпълняват от Изпълнителна агенция  „Одит на 

средствата от Европейския съюз“. 

6. Функциите на Централно координационно звено за 

Европейските структурни и инвестиционни фондове се изпълняват 

от дирекциите „Програмиране на средствата от Европейския 

съюз“, „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“ и 

„Информация и системи за управление на средствата от 

Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет. 

7. Функциите на Централен информационен офис и 

Централен информационен и координационен офис се изпълняват от 

дирекция „Информация и системи за управление на средствата от 

Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет. 

8. Изпълнението на съответните функции от звената по т. 
1, 3 и 4 е временно до приемането на решението по т. 10. 

9. Звената по т. 1, 3 и 4 да подготвят системите за 

управление и контрол на програмите, финансирани със средства 

от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско 

дело и рибарство, Инициативата за младежка заетост и Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се като условие за 

определяне на управляващи и сертифициращи органи. 

10. Заместник министър-председателят и министър на 

правосъдието да внесе в Министерския съвет проект на решение 

за окончателно определяне на управляващ и сертифициращ орган 
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за всяка от програмите, финансирани със средства от 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, Инициативата за младежка заетост и Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се, на база становище 

без резерви на органа по т. 5 за съответствието с критериите 

за определяне на управляващи и сертифициращи органи.  

11. Заместник министър-председателят и министър на 

правосъдието да информира Европейската комисия за решението по 

т. 10.  

12. В т. 2 от Решение № 328 на Министерския съвет 

от 2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които 

да бъдат включени в Договора за партньорство на Република 

България за програмния период  

2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за 

разработването на всяка програма, изменено и допълнено с 

решения № 19, 57 и 595 на Министерския съвет от 2013 г., се 

създава буква „л”: 

„л) Оперативна програма, финансирана от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се, с водещо 

ведомство Министерството на труда и социалната политика.” 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Зинаида Златанова 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков 


