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1. Дефиниране на проблема:
Необходимост от актуализиране на релевантната нормативна уредба във връзка с
производствата по определяне на размера на финансовите корекции, определяни при
изпълнението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Със свое Решение C (2019) 3452 от 14.5.2019 г. Европейската комисия прие
нови Насоки за определяне на финансови корекции, които следва да бъдат извършвани
върху финансираните от Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в
случай на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки. Тези насоки
отразяват опита, натрупан при прилагането на предходните насоки относно
финансовите корекции за неспазване на правилата за обществените, поръчки приети с
Решение на Комисията от 19 декември 2013 г. и изясняват нивото на корекциите,
които следва да се прилагат в съответствие с принципа на пропорционалност и
Директиви 2014/23 / ЕС, 2014/24 / ЕС и 2014/25 / ЕС.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Не са идентифицирани проблеми при прилагането на Наредбата за посочване на
нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и
процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове. Промяната се налага от приемането на нови Насоки за определяне на
финансови корекции, които следва да бъдат извършвани върху финансираните от
Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в случай на неспазване на

правилата за възлагане на обществени поръчки.
Европейската комисия ще извърши финансови корекции, за да изключи от
финансиране от Съюза разходи, които са в нарушение на приложимото право (вж.
Член 144 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 101, параграф 8 от Финансовия
регламент). Нередността може да бъде количествено определена с точност или не.
Финансовото въздействие на дадена нередност се определя количествено с точност,
ако въз основа на проучване на отделните случаи е възможно да се изчисли точният
размер на неправомерно декларираните разходи пред Комисията за възстановяване на
разходите. В такива случаи финансовата корекция трябва да се изчисли точно. Счита
се обаче, че в случай на нередности в обществените поръчки не е възможно да се
определи точно финансовото въздействие, дължащо се на естеството на нередността.
Следователно в такива случаи се прилага корекция с фиксирана ставка за засегнатите
разходи, като се вземат предвид естеството и сериозността на нередностите.
Нередностите в областта на обществените поръчки се анализират в съответствие с
целта за защита на финансовите интереси на Съюза и спазването на правото на Съюза
(по-специално принципите на прозрачност, недискриминация, равно третиране,
пропорционалност и правна сигурност). Освен това финансовите корекции могат да се
прилагат само ако въпросната нередност има или би могла да има финансово
отражение върху бюджета на Съюза. Следователно видовете нередности, посочени в
Решението на Европейската комисия (или подобни на тези нередности) и за които в
раздел 2 е определена фиксирана корекция, са тези, за които се счита, че имат
финансово въздействие. В случаите, в които нарушението на правилата за
обществените поръчки е само от формален характер, без действително или
потенциално финансово въздействие, не е оправдана финансова корекция.
Целта на насоките е също така да насърчи съгласуваността на третирането на
грешките в обществените поръчки между съответните служби на Комисията,
Европейската сметна палата и държавите-членки. Държавите-членки отговарят на
първо място за разследване на нередности и за прилагане на необходимите финансови
корекции.
Действащата в момента нормативна уредба се съдържа в нормативния акт на
Министерския съвет, чието изменение се предлага с проекта на акт. Конкретните
изисквания на Директиви 2014/23/ЕС и 2014/25/ЕС са транспонирани в българското
законодателство с приемането на Закона за обществените поръчки. Механизмът за
определяне на размера на финансовите корекции се съдържа в ЗУСЕСИФ и не е
предмет на промяна чрез предлагания проект на подзаконов нормативен акт.
Транспонирането на директиви на ЕС не се извършва посредством подзаконови
нормативни актове и не е засегнато от предлагания акт. Промяната в процентните
показатели не може да подобри или влоши определянето на размера на финансовите
корекции.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки на посочения нормативен акт.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
Целта на промяната е синхронизирането на националната уредба с приетата на
европейско ниво. Постига се еднакво третиране на всички участници в процеса по

управление и използване на средствата от Европейския съюз. Гарантира се спазването
на принципът на правна сигурност.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
Постановлението ще окаже въздействие върху бенефициентите на безвъзмездна
финансова помощ по програмите за програмен период 2014-2020 г., както и на
органите на държавна власт, които имат правомощия в процеса по управлението на
средствата от ЕС, а именно управляващите и одитните органи, както и
сертифициращия орган. Броят на бенефициентите по програмите, финансирани със
средства от ЕС може да бъде обобщен на около 5000. Невъзможно е да се предвиди
броят на засегнатите бенефициенти от предлаганите промени, предвид
обстоятелството, че прилагането на механизма за определяне на финансови корекции
спрямо отделен бенефициент зависи от две бъдещи несигурни събития –
извършването на нередност и квалифицирането на деянието като нередност от страна
на управляващите органи.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
Вариант 0: (Без действие) При този вариант е възможно да се стигне до нарушаване
на принципа за еднаквото третиране на всички бенефициенти на финансиране по
оперативните програми. Ще се наруши и принципът на правна сигурност поради
разминаване между националното и европейското право, уреждащи едни и същи
обществени отношения.
Вариант 1: С приемането на нормативните промени ще се осигури ефективно
противодействие на негативните резултати от реализирането на описаните във
Вариант 0 рискове. С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират
европейски директиви, нито се променя начина по който се уреждат съществуващите
процедури, нито подходът при определяне на конкретните размери на финансови
корекции. Не се въвежда нова регламентация, а единствено се изменят процентните
показатели, приети от ЕК и нови случаи на нередности.
5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
Не се очакват негативни въздействия от въведените изменения и допълнения с
нормативния акт спрямо заинтересованите страни. Невъзможно е да се предвиди
положителното или негативното въздействие върху бенефициенти от предлаганите
промени, предвид обстоятелството, че прилагането на механизма за определяне на
финансови корекции спрямо отделен бенефициент зависи от две бъдещи несигурни

събития – извършването на нередност и квалифицирането на деянието като нередност
от страна на управляващите органи.
6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
Проектът на акт ще окаже положително въздействие по отношение на
заинтересованите страни предвид приложимата нормативна рамка – законова и
подзаконова по отношение на всички програми за програмен период 2014-2020 г.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани потенциални рискове при реализирането на вариант 1.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
 Ще се намали (въвежда се възможност за противодействие на негативните ефекти
върху гражданите от реализирането на риск.)
X Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на
регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те .
Не
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
X Актът засяга пряко МСП (промяната засяга МСП, в качеството им на бенефициенти
по проекти съфинансирани от ЕС)
МСП са допустими бенефициенти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП
„Развитие на човешките ресурси“. Наредбата и предлаганото нейно изменение не
предвиждат различен режим или условия, специфични за МСП. Невъзможно е да се
предвиди положителното или негативното въздействие върху бенефициенти – малки и
средни предприятия- от предлаганите промени, предвид обстоятелството, че
прилагането на механизма за определяне на финансови корекции спрямо отделен
бенефициент зависи от две бъдещи несигурни събития – извършването на нередност и
квалифицирането на деянието като нередност от страна на управляващите органи. Не
се въвеждат нови административни или други задължения.
 Актът не засяга МСП
 Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
X Не
12. Обществени консултации:
Проектът на постановление ще бъде публикуван за обществена консултация на
Портала за обществени консултации (http://www.strategy.bg/PublicConsultations)
съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове. Проектът на акт ще се съгласува в
съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация. Проектът на нормативен акт не изисква цялостна оценка на
въздействието.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
 Да
X Не
С предлаганите промени не се транспонират директиви на ЕС. Решението на ЕК не е
с нормативен характер и като такова не е част от приложимата европейска
нормативна рамка.
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Иван Иванов директор на дирекция „Централно
координационно звено“
Дата: 26.06.2019г.
Подпис:

