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ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за разглеждане Проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на
нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и
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процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (Наредбата).
Със свое Решение C (2019) 3452 от 14.5.2019 Европейската комисия (ЕК) 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 и
изясняват нивото на корекциите, които следва да се прилагат в съответствие с
принципа на пропорционалност и Директиви 2014/24 / ЕС и 2014/25 / ЕС. С
изменението на наредбата от август тази година тя беше синхронизирана с посочените
нови насоки на комисията, което беше отразено с изменението на Приложение № 1,
към чл. 2, ал. 1 от наредбата.
Впоследствие, след проведени срещи с представители на ЕК, беше изяснен
подхода на комисията по отношение на установени нередности по сключени договори
за обществени поръчки, попадащи в приложното поле на директивите на ЕС в
областта на обществените поръчки от 2004 г. и наложи извода, че при определянето
на финансови корекции за нередности по тези договори са приложими предишните
насоки на комисията, приети с Решение С (2013) 9527 от 19.12.2013 г. Изискванията
на директивите на ЕС от 2004 г. бяха заложени в отменения на 15.04.2016 г. Закон за
обществените поръчки, което на практика предполага и прилагане на диференциран
подход при посочването на нередностите и финансовите корекции за тях в случаите
на нарушения при възлагането по реда на отменения Закон за обществените поръчки
и такива по реда на актуално действащият закон.
Това обстоятелство предполага на национално ниво да бъде осигурен единен
подход с този, прилаган от ЕК и след направен анализ при отделните управляващи
органи за съществуващи към момента договори за обществени поръчки, възложени
по реда на отменения Закон за обществените поръчки беше установена необходимост
от допълнителна нормативна регулация по отношение на установени нередности при
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възлагането на тези договори и процентните показатели на финансови корекции,
съответни на тези, посочени в предходните насоки на комисията.
Прилагането на действащото Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата,
съдържащо нови състави на нередности и значително по-високи процентни
показатели на финансови корекции, по отношение на установени нередности при
възлагането на обществени поръчки по реда на отменения Закон за обществените
поръчки, би било необосновано с оглед спазване на принципа на пропорционалност и
постигане на общата цел при извършване на финансови корекции, изведена от
легалното определение за нередност.
В тази връзка с проекта за изменение в наредбата се предлага създаване на
отделно приложение № 1а, с което се въвежда паралелен режим по отношение на
случаите, които представляват нередности и съответните процентни показатели на
финансови корекции при установени нарушения при възлагането на договорите по
реда на отменения Закон за обществените поръчки.
С въвеждането на отделно приложение за случаите попадащи в посочената погоре хипотеза ще се избегне извършването на финансови корекции в значително
завишени размери и риска от установяване на необоснован негативен финансов
резултат за бенефициентите.
В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена
частична предварителна оценка на въздействието на проекта на постановление.
Във връзка с предложения проект на Постановление на Министерския съвет не са
необходими допълнителни разходи /трансфери/ други плащания. Проектът на акт не
води до въздействие върху държавния бюджет.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
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Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление за
изменение и допълнение 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.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Одобрена финансова обосновка в съответствие с
изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б „б“ от
УПМСНА;
3. Справка за отразените становища по чл. 32 от
УПМСНА;
4. Съгласувателни писма;
5. Частична предварителна оценка на въздействието
на проекта на постановлението;
6. Справка за отразяване на коментарите от Портала
за обществени консултации;
7. Проект на Съобщение за средствата за масово
осведомяване.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Томислав Дончев)
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