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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   №  5 6 8  

 

от     2     август     2021 година 

 

 

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА НА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ В МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

 

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

Р Е Ш И: 

 

 

1. Координацията по въпросите, свързани с участието на 

Република България в Механизма за възстановяване и устойчивост на 

Европейския съюз, се осъществява съвместно от заместник министър-

председателя по управление на европейските средства и министъра на 

финансите. 

2. Дирекция „Централно координационно звено“ в 

администрацията на Министерския съвет координира подготовката, 

планирането и комуникацията на участието на Република България в 

механизма по т. 1, като: 

2.1. подготвя проекта на Плана за възстановяване и 

устойчивост; 

2.2. изпраща Плана за възстановяване и устойчивост на 

Европейската комисия в съответствие със заложените в член 18, 

параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на 

Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за 

възстановяване и устойчивост срокове, както и при необходимост 

изпраща изменения по него;  

2.3. при идентифицирана необходимост изготвя проект на 

изменение на Плана за възстановяване и устойчивост;  
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2.4. изготвя стратегическа рамка за осъществяване на 

информационни и комуникационни дейности по отношение на 

изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост.  

3. Дирекция „Икономическа и финансова политика“ в 

Министерството на финансите: 

3.1. координира изпълнението и докладването на напредъка в 

рамките на Европейския семестър по изпълнението на заложените в 

плана по т. 2.1 общи показатели за напредък, в това число етапи и цели 

в съответствие с чл. 24 от Регламента (ЕС) 2021/241, като за целта: 

3.1.1. министерствата и ведомствата, в областите от своя 

компетентност и в рамките на одобрените области на интервенция, 

предоставят информация за изпълнението на етапите и целите, както и 

индикаторите към тях чрез своите представители в РГ 31 „Европейски 

семестър“ към Съвета по европейски въпроси“; 

3.1.2. разглежда предоставената информация и при 

необходимост изисква допълнителна такава и/или изисква 

предприемането на коригиращи действия;  

3.2. извършва анализ на ефекта от Плана за възстановяване и 

устойчивост върху икономическите показатели. 

4. Дирекция „Национален фонд“ на Министерството на 

финансите изпълнява функциите на централно координиращо звено на 

национално равнище, като отговаря за: 

4.1. подготовката на единна система за управление, контрол и 

одит на механизма по т. 1 на национално равнище, включително по 

отношение на мерките за превенция, установяване и коригиране на 

случаи на конфликт на интереси, корупция, измама и двойно 

финансиране и възстановяване на неправомерно получени средства от 

крайните получатели, която се одобрява от министъра на финансите; 

4.2. планирането, бюджетирането и финансово-счетоводната 

отчетност на средствата по механизма по т. 1 като част от сметката за 

средствата от Европейския съюз на Националния фонд; 

4.3. определянето на структурата и съдържанието на данните 

на Информационната система за механизма по т. 1, включително на 

правилата за работа и правата за достъп на потребителите, съвместно с 

дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на 

Министерския съвет.  
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5. Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ в 

Министерството на финансите съгласува документите по 

инвестиционните проекти, включени в Плана за възстановяване и 

устойчивост, за съответствие с приложимите правила за държавните 

помощи преди тяхното утвърждаване. Съгласуването се извършва по 

ред, определен от министъра на финансите и съобразно правомощията 

му по Закона за държавните помощи. 

6. След приемане на решение от Съвета на Европейския съюз 

за изпълнение на плана по т. 2.1 дирекция „Национален фонд“ на 

Министерството на финансите отговаря за: 

6.1. координацията на подготовката и подписването на 

споразумения за изпълнение на инвестиционните проекти, включени в 

Плана за възстановяване и устойчивост, между Министерството на 

финансите и съответното компетентно ведомство; 

6.2. извършването на плащанията към крайните получатели 

съгласно сключените споразумения по т. 6.1; 

6.3. извършването на проверки и контролни дейности на 

крайните получатели в съответствие със системата по т. 4.1;   

6.4. определянето на изисквания за аналитичната счетоводна 

отчетност за средствата по механизма по т. 1; 

6.5. подготовката и изпращането на пакета документи с искане 

за плащане към Европейската комисия; 

6.6. получаването на средствата от Европейската комисия. 

7. Функции по т. 6.2 и 6.3 може да бъдат делегирани на 

структура в друго ведомство със споразумение между двете ведомства. 

Изпълнението на тези функции подлежи на проверка и контрол от 

страна на дирекция „Национален фонд“. 

8. В случаите по т. 7 структурите извършват подбор на крайни 

получатели за изпълнение на проект по Плана за възстановяване и 

устойчивост при спазване на установени правила и процедури по 

механизма по т. 1.  

9. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския 

съюз“ към министъра на финансите: 

9.1. осъществява независимо потвърждение на предвидените 

разходи по проектите;  

9.2. извършва одитната дейност по механизма по т. 1.  
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10. Министерствата и ведомствата изготвят и представят на 

„дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на 

Министерския съвет предложения за инвестиции и реформи по Плана за 

възстановяване и устойчивост в рамките на одобрените области на 

интервенция, с която подпомагат дейността по координацията по т. 2. 

11. Министерствата и ведомствата в областите от своя 

компетентност съгласно подписаните споразумения по т. 7 и системата 

за управление и контрол по т. 4.1 изготвят и предоставят  обобщена 

информация за реформите и инвестициите от Плана за възстановяване 

и устойчивост, включваща напредък по изпълнението и постигането на 

заложените етапи и цели и индикаторите към тях, с която подпомагат 

дейността на административните звена по т. 3 - 8. 

12. Крайните получатели, както и структурите с делегирани 

функции по т. 7 въвеждат информацията, свързана с управлението, 

изпълнението, наблюдението и контрола на одобрените за изпълнение 

инвестиции и реформи по Плана за възстановяване и устойчивост в 

Информационната система за механизма по т. 1. 

13. Решение № 757 на Министерския съвет от 2020 г. за 

организацията и координацията на участието на Република България в 

Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз се 

отменя. 

 

 

 
 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев 
 
И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов 


