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Българска асоциация на
консултантите по европейски
програми /БАКЕП/
Изх.№ 10-БП-МС/17.10.2014г.

ОТНОСНО: необходимостта от синхронизация в правната уредба касаеща реда и начина на обжалване
на финансовите корекции наложени по реда на ПМС №134/2010 г. и приетата Методология за
определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и
изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните
фондове, Кохезионния Фонд на Европейския Съюз, Европейския Земеделски Фонда за Развитие на
Селските Райони, Европейския Фонд за Рибарство и Фондовете от Общата Програма „Солидарност и
Управление на Миграционните потоци“.

Следа направен обстоен преглед и анализ на действащата в момента правна уредба касаеща реда и
начина на обжалване на финансовите корекции наложени по реда на ПМС №134/2010 г. и приетата
Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането
и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните
фондове, Кохезионния Фонд на Европейския Съюз, Европейския Земеделски Фонда за Развитие на
Селските Райони, Европейския Фонд за Рибарство и Фондовете от Общата Програма „Солидарност и
Управление на Миграционните потоци“, БАКЕП изразява своето официално становище по въпроса в
настоящият документ.
Един от основните проблеми пред функционирането на системата за налагане на финансови корекции по
проекти, съфинансирани от европейските фондове, е свързан с:
1. противоречивите правила на действащото законодателство;
2. неяснотата относно характера на правоотношението между управляващите
бенефициентите, във връзка с извършването на финансовите корекции;

органи

и

3. противоречивата съдебна практика относно компетентните съдилища за разглеждане на
искове/жалби срещу извършени финансови корекции.
С цел преодоляване на съществените проблеми пред бенефициентите, които на практика са лишени от
адекватна защита на своите законни права и интереси, предлагаме да се обмисли необходимостта от
синхронизиране на законодателството, въвеждане на ясни и точни правила за налагане/извършване на
финансови корекции по ДБФП и механизми за адекватна правна защита на бенефициентите. Мнението ни
е, че това най-добре би могло да бъде извършено при приемане на единен нормативен акт на законово
ниво, който да определя всички обществени отношения, във връзка с подготовката и изпълнението на
проекти, съфинансирани от европейските фондове. Докато няма изрична законова регламентация в
специален закон, предвид изложеното по-долу, трябва да се приведат текстовете на Методологията в
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съответствие с нормативните актове от по-висок ранг и преди всичко Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (ДОПК) и Закона за Национална агенция по приходите (ЗНАП). Извършването на финансовите
корекции от УО, без да има акт за установяване по основание и размер на държавното вземане
(независимо дали то е публично или частно) по реда на ДОПК или на ЗНАП е незаконосъобразно. Редът за
принудително събиране на частните и публичните държавни вземания също е изрично предвиден в
Гражданско процесуалния кодекс (ГПК )и ДОПК и това което е предвидено в Методологията (едностранно
прихващане, упражняване на права по обезпечения) също считаме, че е незаконосъобразно.
Смятаме, че следва да се обмисли ред, по който всеки един бенефициент ще има възможност да обжалва
по административен ред процедурата и основанията за налагане на финансовата корекция, преди да се
пристъпи към нейното реално извършване, след което би могъл да е приложим гражданскоправният ред.
Тук е важно да посочим аналогиите между ДБФП и един договор по ЗОП, например както един договор,
сключен по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) няма чисто облигационен характер, така и един
договор за безвъзмездна финансова помощ няма чисто облигационен характер. На практика за да бъде
сключен един договор за обществена поръчка е необходимо преди това да бъде проведена процедура по
реда на ЗОП, чието стриктно спазване е обуславящо за сключването на договора и за която процедура
законодателят е предвидил особен ред за обжалването й – пред особена юрисдикция Комисия за защита
на конкуренцията (КЗК) и съответно – пред Върховен административен съд (ВАС). Смесеният характер на
правоотношението е мотивирал законодателя да предвиди особен ред за обжалване на процедурите за
сключване на договори по ЗОП. Смятаме, че характерът на процедурата за извършване на финансови
корекции има по подобен начин особен характер, въпреки наличието на вече сключен договор за
безвъзмездна помощ, поради което се налага да бъде предвиден особен ред за нейното обжалване.
Правоотношението, което възниква и се развива между Управляващия орган и бенефициента във връзка с
установяването на нередност и извършването на финансова корекция по своя характер е административно
(а не гражданско правоотношение). В рамките на това правоотношение Управляващият орган (УО) действа
като орган на власт, като упражнява (и е длъжен да упражнява) властнически правомощия, възложени му
по силата на административноправни норми (каквито са нормите на Методологията и на Наредбата за
определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми,
съфинансирани от европейския съюз, които са административни нормативни актове). Процедурите по
установяване, регистриране и съобщаване на нередности и по извършване на финансови корекции са
нормативно
регламентирани
административноправни
процедури.
Преписването
на
административноправните норми (респ. на правомощията на УО и задълженията на бенефициента) в
договора за безвъзмездна финансова помощ не превръща правоотношението, произтичащо от тях в
гражданско правоотношение между равнопоставени субекти. Волеизявленията и действията на УО в това
правоотношение са волеизявления и действия на административен орган (орган в изпълнителната власт) в
изпълнение на нормативно регламентирани негови задължения. За коректно тълкуване на характера на
процедурата, на осъществяващото се във връзка с нея правоотношение и на актовете на компетентните
органи може да служи становището, изразено в Определение № 13222 от 18.10.2011 г. на Върховния
административен съд (ВАС) на Република България по адм.д. № 13279/2011 г., което гласи: „Структурните
фондове са създадени по РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1083/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и
Кохезионния фонд, като за целта са създадени органи за управление и контрол-управителни органи по
оперативните програми, одитиращи органи, създадени са правомощия за проверки, контрол, спирания на
плащания, извършване на необходимите финансови корекции във връзка с отделни или системни
нередности, установени в операциите или оперативните програми. Реграментирана е отговорност за
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държавата-членка за разследване на нередностите, установени по операциите и оперативните програми
(чл. 98), като една от последиците може да е финансова корекция, анулиране на цялото или на част от
участието в общността (чл. 99). Поради това извършването на последващ контрол над операциите и
изпълнението на програмите представлява управленска дейност на органи в изпълнителната власт, с
актовете на които се регулират правоотношения свързани с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от европейски фондове“.
По-долу в настоящото становище ще изложим подробно конкретните проблеми и несъответствия с
действащото законодателство, които създават противоречива съдебна практика, както и неспазване на
реда, предвиден към момента в действащото законодателство, във връзка с начина на установяване и
събиране на държавните вземания, в резултат на наложени финансови корекции по договорите.
1. Противоречиви правила на действащото законодателство и неяснота относно характера на
правоотношението между управляващите органи и бенефициентите, във връзка с извършването
на финансовите корекции.
Нормативните актове на законово ниво, които определят реда за събиране на вземанията на държавата,
във връзка с недължимо платените и надплатените суми, както и за неправомерно получените или
неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови
инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния
финансов инструмент, са следните:
А) Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 НА СЪВЕТА от 18 декември 1995 година относно защитата на
финансовите интереси на Европейските общности:
Регламентът определя общи правила, отнасящи се до единните проверки и до административните мерки и
санкции, касаещи неправомерностите по отношение на правото на Общността. Самият регламент използва
термина „административно производство” и „административни санкции”. Съгласно чл. 2, т. 4 от
Регламента, при условията на приложимото право на Общността, процедурите за извършването на
проверките на Общността, мерките и санкциите се регламентират от правото на държавите-членки.
Б) Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 162, ал. 2, т. 8, който определя характера на
публичните държавни вземания от този тип, когато същите са възникнали въз основа на админстративен
акт:
„(2) Публични са държавните и общинските вземания:
8. за недължимо платените и надплатените суми, както и за неправомерно получените или неправомерно
усвоените средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти,
оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските
земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов
инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на
административен акт, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в националното
законодателство и в правото на Европейския съюз;”
Съгласно чл. 166, ал. 2 от ДОПК, „ако в съответния закон не е предвиден ред за установяване на
публичното вземане, то се установява по основание и размер с акт за публично вземане, който се издава
по реда за издаване на административен акт, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.” В
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случая „закон” следва да се чете именно в тесния смисъл на законов акт (не и подзаконов). Поради факта,
че не е налице законов текст, който определя ред за установяване на публичното вземане, то следва да е
налице именно такъв акт, издаден по реда на ДОПК. Както е известно, такива актове не се издават, като
събирането на вземането се извършва по съвсем различен ред, посочен в подзаконов нормативен акт.
В) Закон за Национална агенция за приходите – чл. 3, ал. 7, т. 6, който определя като частни държавни
вземания следните:
(7) Агенцията събира следните частни държавни вземания:
6. на изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови инструменти, управляващите органи
на оперативни програми и държавните органи, администриращи средства от европейски фондове за
недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно
усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти,
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и
Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително
от свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на договор;”
Съгласно чл. 3, ал. 8, „вземанията по ал. 7, с изключение на вземанията по ал. 7, т. 5, се установяват с акт за
установяване на частно държавно вземане, който се издава от изпълнителния директор на агенцията или
оправомощено от него лице. Въз основа на акта за установяване на частно държавно вземане агенцията
може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския
процесуален кодекс.”
На подзаконово ниво редът за събиране на вземанията на УО във връзка с наложени финансови корекции,
се определя именно в Методологията. В проекта на ПМС за изменение на Методологията изрично е
посочено, че „извършване на финансова корекция, е намаляването на размера на безвъзмездната
финансова помощ от Европейския съюз за съответната операция с размера на определената финансова
корекция. Когато това се извършва за сметка на бенефициента корекцията се прилага към проекта,
засегнат от нарушението чрез финансово и счетоводно коригиране на бюджета му.”

Проблеми и несъответствия между цитираните нормативни актове:
На първо място като проблем отчитаме неяснотата на законовите разпоредби относно определяне
на характера на вземането – публично или частно такова.
Както е видно от цитирания текст на чл. 162, ал. 2, т. 8, характерът на вземането като публично държавно е
обособено от два алтернативно посочени белега:
а) ако вземането произтича от административен акт:
По отношение на това дали вземанията във връзка с наложени финансови корекции произтичат от
административен акт (ПМС за приемане на Методологията – нормативен административен акт) или от
сключения договор за безвъзмездна финансова помощ, е налице неяснота както у бенефициентите, така и
у съдилищата в държавата (в следващата точка ще изложим подробно противоречивата съдебна практика
по въпроса).
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Личното ни мнение е, че водещото в правоотношенията във връзка с налагането на финансовата корекция
е нормативният административен акт, въпреки наличието на сключен договор за безвъзмездна помощ.
Аргумент за това, наред с гореизложеното относно характера на процедурата и правоотношението, е и
обстоятелството че дори и да не бъдат преписвани в Договора за безвъзмездна финансова помощ,
разпоредбите на нормативния административен акт са задължителни за прилагане и изпълнение, т.е.
правоотношението възниква и се развива по силата на административноправните норми, независимо от
това дали те са преповторени в договора. Тази теза очевидно е доста спорна към момента и не се
възприема от административните съдилища. Една част от тях обаче обявяват, че подлежащият на
обжалване акт би бил именно този по чл. 162, ал. 2, т. 8 от ДОПК, с което на практика определят характера
на вземането като публично.
Въпреки описаните противоречия обаче, смятаме, че в случая е приложим вторият елемент, посочен в
текста на чл. 162, ал. 2, т. 8 от ДОПК, който е безусловен и който определя характера на вземането като
публично, независимо от основанието за възникването му:
б) глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото на
Европейския съюз:
Мнението ни е, че макар целта на финансовата корекция да е да се възстанови ситуацията, при
която всички разходи, извършени в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, са в
съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, то тя по съществото си
представлява парична санкция за бенефициентите. В този смисъл, би могло да се приеме, че вземането
попада в хипотезата на чл. 162, ал. 2, т. 8 от ДОПК. Очевидно такова е и мнението на административните
съдилища, определящи, че корекцията следва да се наложи именно с такъв акт, който бенефициентът ще
може да обжалва по административен ред (напр. Определение № 2447/02/20/2012 на ВАС)
Видно от посочените по-горе законови текстове, то съгласно законовите разпоредби, установяването по
основание и размер на дължимото вземане, във всички случаи следва да стане с издаване на акт или по
реда на ДОПК, или по реда на Закона за НАП, което на практика не се случва.
Не на последно следва да се обърне внимание на подзаконовия нормативен акт, който определя
един трети ред за установяване на вземането, съвършено различен от посочените по-горе, определени
на законово ниво – чрез процедурата за определяне на приложимия размер на финансова корекция,
съгласно приложението по чл. 6, ал. 1 от Методолгията. Редът за събиране на вземането също е
съвършено различен от посочения по горе, а именно – чрез намаляването на размера на безвъзмездната
финансова помощ от Европейския съюз за съответната операция с размера на определената финансова
корекция.
Определеният ред за събиране на вземанията във връзка с наложени финансови корекции, по съществото
си също представлява принудително събиране на вземането, но без наличие на акт нито по реда на ДОПК,
нито по реда на Закона за НАП. Намаляването на размера на безвъзмездната финансова помощ се
извършва въпреки възраженията на бенефициентите. Няма как да се приеме, че това има някакъв характер
на прихващане между страни по договора, тъй като основна предпоставка за извършване на прихващане е
наличието на взаимно признати изискуеми задължения между страните. При налагането на финансова
корекция, бенефициентите обикновено възразяват срещу нейното налагане, по реда, предвиден в
Методологията, но в крайна сметка, корекцията се налага едностранно от страна на УО, без наличието на
признато задължение от страна на бенефициента. С други думи – тук не е налице прихващане, а един
особен ред за принудително събиране на вземанията на УО. Методологията в чл. 13, ал. 4 предвижда като
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единствена друга възможност извън едностранното (незаконосъобразно) принудително събиране на
вземанията от страна на УО, „уведомяване на Националната агенция за приходите за предприемане на
действия по принудително изпълнение“, което противоречи на горепосочените разпоредби на ДОПК и
Закона за НАП, регламентиращи реда за установяване на частните и държавни вземания.
Във връзка със сериозните противоречия, които описахме по-горе, предлагаме да се обмисли, при
необходимост, да се изиска от компетентните органи, тълкувателно решение от съдилищата или наймалкото – официални указания от страна на НАП относно реда, по който следва да се извършват
финансовите корекции, както и подлежащите на обжалване актове, и редът за тяхното обжалване.
2. Противоречива съдебна практика относно компетентните съдилища за разглеждане на
искове/жалби срещу извършени финансови корекции
В съдебната практика към момента се наблюдават три различни тенденции:
А) Отказ на административните съдилища да разглеждат жалби във връзка с налагане на финансови
корекции, като се определя, че приложим е гражданскоправният ред за разглеждане на споровете:
Голяма част от определенията на административните съдилища категорично определят приложимостта на
ГПК по отношение на споровете във връзка с финансовите корекции, като се позовават на наличието на
договор между страните. Съображенията ни относно особения характер на договорите и на
правоотношенията във връзка с установяване на нередности и извършване на финансови корекции
изложихме по-горе подробно.
Б) Мнение на административните съдилища относно приложимостта на административния ред за
обжалване, като определят като подлежащ на обжалване акт – този по чл. 162, ал. 2, т. 8 от ДОПК.
В) Гражданските съдилища са на мнение, че в случая обжалването следва да се осъществява по
административния ред.

гр. София, 17.10.2014г.

Оставам с уважение,
КРИСТИНА ЦВЕТАНСКА
Председател на УС на БАКЕП
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