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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    №  1 5 6  

от   21 март   2014 година 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ, ОДИТ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) ЗА 

ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, В КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

УЧАСТВА ЗА 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. За всяка от 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 

Македония определя: 

а) Главна дирекция „Управление на териториалното 

сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие за 

единствен Управляващ орган; 

б) дирекция „Национален фонд" на Министерството на 

финансите за единствен Сертифициращ орган и орган, отговорен 

за получаване на средствата от Европейската комисия по 

програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници 

на Европейския съюз; 

в) Изпълнителна агенция „Одит на средствата от 

Европейския съюз" към министъра на финансите за единствен 

Одитен орган и независим одитен орган за оценка на 

съответствието на звената по букви „а“ и „б“. 

2. За всяка от двустранните програми за трансгранично 

сътрудничество по вътрешните граници на Европейския съюз между 

Република България и Република Гърция и между Република 

България и Румъния определя Главна дирекция „Управление на 

териториалното сътрудничество" на Министерството на 

регионалното развитие за Национален орган. 

3. За многостранната програма за трансгранично 

сътрудничество „Черноморски басейн 2014–2020“ определя Главна 

дирекция „Управление на териториалното сътрудничество" на 

Министерството на регионалното развитие за Национален орган и 

Национално информационно звено.  

4. За всяка от оперативните програми за 

транснационално сътрудничество „Дунав“ и „Балкани – Средиземно 

море“ определя Главна дирекция „Управление на териториалното 



 
 

мб-ЦД  “РМС156.DOC ОТ 21.03.2014.DOC”  

2 

сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие за 

Национален орган и Национално звено за контакт. 

5. За всяка от оперативните програми за 

междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“, „ИНТЕРАКТ 

III“, „ЕСПОН след 2013“ и „УРБАКТ III“ определя Главна 

дирекция „Управление на териториалното сътрудничество" на 

Министерството на регионалното развитие за Национален орган и 

Национално звено за контакт. 

6. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 

„Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на 

финансите определя българските представители в групите на 

одиторите по програмите на ЕС за териториално сътрудничество. 

7. В съответствие с приложимите документи и 

установените процедури по съответните програми на ЕС за 

териториално сътрудничество министърът на регионалното 

развитие определя поименно българските представители в 

Комитетите за наблюдение и в Направляващите комитети. 

8. В съответствие с приложимите документи и 

установените процедури по съответните програми на ЕС за 

териториално сътрудничество се създават съвместни структури за 

изпълнение на програмите, в т.ч. съвместни секретариати, 

клонове или регионални офиси на съвместни секретариати и 

информационни звена. 

9. За всяка от програмите на ЕС за териториално 

сътрудничество министърът на регионалното развитие определя 

структура или физически лица за извършване на първо ниво на 

контрол за българските бенефициенти.  

10. В съответствие с приложимите документи и 

установените процедури по съответните програми на ЕС за 

териториално сътрудничество министърът на регионалното 

развитие определя физически лица за независими оценители на 

проектни предложения. 

 
ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Зинаида Златанова 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Нина Ставрева 


