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ПОПРАВКИ
Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/655 на Комисията от 23 април 2015 година в
съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на
Съвета, относно предлагана на пазара формулация за борба с комарите на основата на
полидиметил силоксан
(Официален вестник на Европейския съюз L 107 от 25 април 2015 г.)
На корицата и на страница 75, в заглавието на решението и в датата и подписа на решението датата на приемане се
заменя, както следва:
вместо:

„23 април 2015 година“

да се чете: „24 април 2015 година“.

Поправка на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година за определяне
на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и
Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета
относно Европейския фонд за регионално развитие
(Официален вестник на Европейските общности L 371 от 27 декември 2006 г.)
(Специално издание 2007 г., глава 14, том 03, поправен в Официален вестник на Европейския съюз L 163
от 30 юни 2010 г.)
Всички посочени по-долу цитати са част от акта, публикуван в Специално издание 2007 г., глава 14, том 03.
На страница 30, в член 17, параграф 4, втора алинея:
вместо:

„Когато, за дадена оперативна програма, процентът на предвидената грешка надхвърля определен значим
праг, одитиращият орган анализира значимостта му и предприема необходимите дейности, като поконкретно формулира съответните препоръки, които ще бъдат съобщени в годишния одиторски доклад.“

да се чете: „Когато за дадена оперативна програма общият прогнозен процент на грешка надхвърля определен значим
праг, одитиращият орган анализира значимостта му и предприема необходимите дейности, като поконкретно формулира съответните препоръки, които ще бъдат съобщени в годишния одиторски доклад.“
На страница 30, в член 17, параграф 6, трета алинея, второто изречение:
вместо:

„По-специално, откритите нередности в допълнителната извадка не се вземат предвид при изчисляването на
процентната грешка по отношение на произволната извадка.“

да се чете: „По-специално, откритите нередности в допълнителната извадка не се вземат предвид при изчисляването на
процента на грешка по отношение на произволната извадка.“
На страница 53, в приложение IV, точка 2, третото изречение:
вместо:

„Одитиращият орган следва да оцени първо надеждността на системите (висока, умерена или слаба) като се
придържа към резултатите от одитите на системите, с цел определянето на техническите параметри на
представителната извадка, и по-специално нивото на доверие и разчетна процентна грешка.“

да се чете: „Одитиращият орган следва да оцени първо надеждността на системите (висока, умерена или слаба), като се
придържа към резултатите от одитите на системите, с цел определянето на техническите параметри на
представителната извадка, и по-специално нивото на доверие и разчетен процент на грешка.“

