
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 9 6 5* 
 

от 16 декември 2005 година 
 
 

ЗА определяне на централното координационно звено, одитния орган по 
оперативните програми, централния информационен офис, 
управляващите органи на оперативните програми и междинните звена 
за управление на средствата от Структурните фондове на Европейския 
съюз в Република България  

 
 

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

Р Е Ш И: 
 
 

1. Определя дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз” в 
Министерството на финансите за централно координационно звено за управление на 
средствата от Структурните фондове на Европейския съюз и за отговорно звено за 
представянето в Европейската комисия на годишните обобщения за проведените одити 
и издадените декларации за сертифицирани разходи по смисъла на чл. 53b(3) от 
Регламент на Съвета (EО, Евратом) № 1995/2006 г., изменящ Регламент на Съвета (EО, 
Евратом) № 1605/2002 г., във връзка с управлението на средствата от Структурните 
фондове, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони и Европейския фонд за рибарство. 

2. Определя за управляващи органи на Оперативните програми: 
а) Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството - управляващ орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие”; 

б) дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерството 
на икономиката и енергетиката - управляващ орган на Оперативна програма „Развитие 
на конкурентноспособността на българската икономика”; 

в) Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” 
на Министерството на труда и социалната политика - управляващ орган на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”; 

г) дирекция „Координация на програми и проекти” на Министерството на 
транспорта - управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт”; 

                                                           
* Представена е консолидирана версия на РМС № 965 от 2005 г. с всички последващи 
изменения и допълнения (РМС № 747 от 2006 г., РМС № 886 от 2007 г. и РМС № 113 
от 2008 г.) 



д) дирекция „Кохезионна политика за околна среда” на Министерството на 
околната среда и водите - управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда”; 

е) дирекция „Управление на проекти и програми” на Министерството на 
държавната администрация и административната реформа - управляващ орган на 
Оперативна програма „Административен капацитет”; 

ж) дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз”, отдел 
„Оперативна програма „Техническа помощ” на Министерството на финансите – 
управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ”. 

3. Определя за междинни звена за работа със Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз:  
 а) Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към 
министъра на икономиката и енергетиката - за Оперативна програма „Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика;  
 б) дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на 
Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта към министъра на 
труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане към министъра на 
труда и социалната политика - за Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”; 
 в) дирекция “Фондове на Европейския съюз за околна среда” на Министерството 
на околната среда и водите - за Оперативна програма „Околна среда”; 
 4. Определя дирекция „Одит на средствата от Европейския съюз” на 
Министерството на финансите за одитен орган по Оперативните програми, 
финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз. 
 5. Определя дирекция “Връзки с обществеността и протокол” на 
Министерството на финансите за централен информационен офис. 
 
 
 
 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
/Сергей Станишев/ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  

/Севдалин Мавров/    
 


