
МОТИВИ 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 22.05.2018 

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 (обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г., изм. и доп., бр. 83 от 22.10.2019 г.) 

 

 

 В изпълнение разпоредбата на чл. 7, ал. 4, т. 4 от Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове e издадена от 

министъра на финансите Наредба № Н-3 от 22.05.2018 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 /Наредбата/. 

Промените в  Наредбата са продиктувани от публикуваните през октомври  2021 

г. от Европейската комисия Насоки за приключването на оперативните програми, приети 

за подпомагането по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство 

(2014—2020 г.). Целта на насоките е да се улесни процеса на приключването, като се 

предостави методологическата рамка, съгласно която следва  да  се  извърши  

приключването  за  финансовото  уреждане  на  неизпълнените  бюджетни  задължения  

на  Съюза  чрез плащане  на  окончателното  салдо  на  държавата  членка  по  отношение  

на  дадена  програма  и/или  отмяна  на  бюджетни задължения, или събиране на 

неправомерно платените от Комисията суми на държавата членка. С промените в 

Наредбата се въвеждат норми, с които се цели да се подпомогнат органите по 

оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество за 

успешното приключване на оперативните програми. 

В допълнение, въз основа на натрупания опит и направена констатация от 

дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” в Министерството на финансите 

бяха прецизирани текстове с цел по-голяма яснота и коректност.  

С предлаганите изменения и допълнения на Наредбата се цели въвеждането и 

прецизирането на разпоредби в контекста на възстановяване и отписване на 

неправомерни разходи, както и оптимизирането на процесите по верификация, 

сертификация, приключване на счетоводната година и осчетоводяване по програмите, 

които се отнасят до:  

 Приключването на оперативните програми, приети за подпомагането по 

линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд (2014—2020 г.) 

 Обхвата на проверките и документите, които се представят на 

Сертифициращия орган; 

 Промяна в сроковете за предоставяне на междинни доклади по 

сертификация и декларации за допустимите разходи. 

Очакваните положителни резултати от приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № Н-3 от 22.05.2018 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 са: 

 оптимизиране на системата за управление на средствата от ЕСИФ; 

  успешно приключване на оперативните програми на програмен период 

2014 -2020 г. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния 

бюджет, не са необходими допълнителни разходи/трансфери/ други плащания по 

държавния бюджет за прилагането му, както и не се очаква същият да доведе до 

финансовото въздействие спрямо задължени лица извън бюджетния сектор.  

Проектът на Наредба е съобразен с правилата за финансово управление и контрол 

по съответните програми, които се определят основно в европейските регламенти и 

насоки, както и с действащото законодателство относно разходването на публични 

средства, приложимо и по отношение изпълнението на програмите и проектите, 

съфинансирани от Европейския съюз. 

 

С проекта на наредба не се въвеждат актове на Европейския съюз. 

 

 


