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С П Р А В К А 

 

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-3 от 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за 

възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване 

на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество (ДВ, бр. 44 

от 2018г.) 
 

Участник в 

обществената 

консултация 

 

Предложение / Мнение Приема/не приема 

предложението/мнението 

Мотиви 

Национално 

сдружение на 

общините в 

Република 

България  

Някои общини споделят, че 

предложеното допълнение на чл. 

19 за създаване на нова алинея 3 

предвиждаща „че при 

верифициране на разходите, 

включени в окончателното искане 

за плащане, се извършва преглед 

за спазване на условията по акта 

по чл. 2, ал. 1, независимо от 

отчетените разходи в 

окончателното искане за 

плащане“, представлява 

допълнителна административна 

тежест изискваща 

осъществяването на повторни 

проверки за законосъобразност и 

целесъобразност на вече 

извършени и верифицирани 

разходи включени междинни 

искания за плащания. В 

Приема становището по принцип Мотивите за допълнение на чл. 19 са 

свързани с прецизиране на съществуващи 

разпоредби, които регламентират 

утвърдената практика и извършваните 

контролни дейности на равнище УО при 

приключване на проект, а не създаване на 

нови. В този смисъл, новата редакция на 

чл. 19, ал. 3 от проекта не следва да се 

разглежда като допълнителна 

административна тежест, която може да 

„доведе до допълнително удължаване на 

немалките срокове за възстановяване на 

извършени от бенефициентите разходи“.  

Срокът за възстановяване на извършени от 

бенефициентите допустими разходи е 

регламентиран както в европейското 

законодателство - чл. 132 от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013, така и в националното с 

разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕСИФ. 

Предложен е прецизиран текст. 
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допълнение се изразява и мнение, 

че това изискване ще доведе до 

допълнително удължаване на 

немалките срокове за 

възстановяване на извършени от 

бенефициентите разходи. С оглед 

на това, предлагаме допълнението 

в чл. 19 за създаване на нова 

алинея 3, да отпадне.  

 
 

 

 

 

 

 


