
BG    BG 

 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ 

Брюксел, 30.4.2015 г. 
C(2015) 2771 final 

  

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 
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за изменение на Решение C(2013) 1573 за одобряване на насоки относно 
приключването на оперативните програми, приети за подпомагане от 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 30.4.2015 година 

за изменение на Решение C(2013) 1573 за одобряване на насоки относно 
приключването на оперативните програми, приети за подпомагане от 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд (2007 — 2013 г.) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като има предвид, че: 

(1) С Регламент (ЕС) № 1297/2013 на Европейския парламент и на Съвета1 беше 
изменен Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета2, за да се предостави по-голяма 
гъвкавост по отношение на участието на Съюза чрез плащания на крайното 
салдо за всяка приоритетна ос, което налага изменението на приложението към 
Решение C(2013) 1573 от 20 март 2013 г. за одобряване на насоки относно 
приключването на оперативните програми, приети за подпомагане от 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд (2007 — 2013 г.). 

(2) С Регламент (ЕС) № 1297/2013 при определени условия се удължава до края на 
програмния период срокът на увеличението с 10 % на процента на 
съфинансиране на междинните плащания и плащанията на окончателното салдо 
чрез дерогация от член 53, параграф 2 и член 53, параграф 4, второ изречение от 
Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

(3) Насоките относно приключването следва да бъдат изменени, за да се опрости 
процесът на приключване и да се подобри неговата прозрачност, както и за да се 
предоставят допълнителни разяснения относно крайните срокове за изплащане 
на публичното участие и подбора на операциите, специфичните правила за 
разделяне на етапи, използването на наследени средства от инструментите на 
финансовия инженеринг, декларирането на допустимите разходи по 
инструментите на финансовия инженеринг при приключването, декларирането 
на предстоящите възстановявания, докладването във връзка с приложимите 
тавани, определени в регламента, тълкуването на членове 95 и 96 от Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 и нивото на корективните мерки, приложими за получаването 
на становище без резерви на одитиращия орган, 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 1297/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби 
относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват или са 
застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност, относно правилата за 
освобождаване на бюджетни задължения по отношение на някои държави членки и относно 
правилата за плащанията на окончателното салдо (ОВ, L 347, 20.12.2013 г., стр. 253). 

2 Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и 
за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (ОВ, L 210, 31.7.2006 г., стр. 25). 
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РЕШИ:  

Член единствен  

Приложението към Решение C(2013) 1573 се заменя с приложението към настоящото 
решение. 

Съставено в Брюксел на 30.4.2015 година. 

 За Комисията 
 Corina CREŢU 
 Член на Комисията  


