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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо
разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани
от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с
Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г.

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 Методология за определяне на финансови корекции,

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22

които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с
Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г.
Методологията беше разработена в съответствие с насоките на Европейската комисия
за определяне на финансовите корекции, които следва да се прилагат спрямо разходите,
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, при неспазване на правилата
относно обществените поръчки (COCOF 07/0037/03).
Същевременно с Решение С (2013) 9527 от 19.12.2013 г. Европейската комисия
одобри нови Насоки за определяне на финансови корекции, които да бъдат извършвани от
Европейската комисия, на разходите, финансирани от Европейския съюз съгласно принципа
на споделено управление, при неспазване на правилата за обществени поръчки. Съгласно
мотивите в Решението на Комисията целта на насоките е да отрази натрупания до момента
опит от прилаганите от Kомисията насоки за финансови корекции, като с новите насоки се
определят

критерии

пропорционалността

и

размери

на

корекции,

в

съответствие

с

принципа

на

и практиката на Съда на ЕС, обосноваваща прякото прилагане на

правилата и принципите, заложени в Договора за функциониране на ЕС при провеждане на
процедури за възлагане на договори. Вследствие на тези обстоятелства, новите насоки на
Kомисията въвеждат разширяване на обхвата на случаите, за които следва да се извършват
финансови корекции и по – ясни критерии за определянето им.
В т. 1.1 от Насоките, Kомисията препоръчва на държавите членки да осигурят
прилагането от съответните компетентни национални органи на определените в тях
критерии и проценти при извършване на финансови корекции, свързани с неспазване на
правилата за възлагане на договори, в случай че не се прилагат по-строги правила на
национално ниво.
Предвид изложеното възниква необходимостта приетата с Постановление № 134 от
2010 г. на Министерския съвет методология да бъде съобразена с цитираното решение и
нови насоки на Европейската комисията.
В тази връзка проектът на акт въвежда следните основни изменения в методологията:


Прецизирана е целта на методологията, която е да посочи общите принципи,

чието неспазване е в пряка и непосредствена връзка с конкретно определени случаи на
нарушения при възлагането на договори, всеки един от които е предпоставка за извършване
на финансова корекция. В тази връзка определянето и извършването на корекции следва да е
обосновано не само от нарушаването на сега съществуващите принципи в актовете от
националното законодателство и Директивите на ЕС в областта на възлагането на договори,

а и от принципите, произтичащи пряко от Договора за функциониране на ЕС, които изискват
осигуряване на достатъчна степен на публичност и конкуренция по отношение на
потенциалните изпълнители при наличие на сигурен трансграничен интерес особено при
възлагане на договори, които са извън обхвата на Директивите;


Прецизиран е подходът при извършване на корекциите по пропорционалният

метод, като се предлага изчисляването на корекцията да е на база стойността на разходите,
подадени от бенефициента за възстановяване от договарящият орган, а не върху стойността
на сключения договор;


Въвежда се допълнителен елемент в процеса по установяване на нарушението

и определяне на финансовата корекция, при който бенефициентът има право да поиска
провеждане на процедура по изслушване пред договарящият орган, в случай че резултатът от
разглеждане на възражението му не го удовлетворява – в случаите, когато договарящият
орган не променя становището си да извърши финансовата корекция или когато прави
корекция на размера й, с която бенефициентът също не е съгласен;


Предлага се промяна и в посочените способи за възстановяване на

неправомерно изразходваните/изплатените суми от безвъзмездната финансова помощ, като
изпращането на покана до бенефициента за доброволно изпълнение се поставя като
задължително изискване (а не алтернативна възможност, както предвижда сега действащата
методология) към договарящият орган преди да пристъпи към някой от останалите способи
за изпълнение. Мотивите за промяна са свързани с установяването на единен подход при
събиране на дължимите суми, като способът за доброволно изпълнение (изпращането на
покана) не следва да бъде алтернативен на принудителните действия. От друга страна чрез
поканата за доброволно изпълнение се определя началният момент на изискуемост на
задължението;


В съответствие с насоките на комисията с проекта на постановление се отменят

досегашните приложения към нея и се въвежда ново единно приложение за всички договори
за възлагане, съдържащо основните видове нередности и съответния размер на финансовите
корекции, групирани според трите основни етапа при възлагане на договорите: обявяване,
оценяване на предложения и изпълнение на договора. Приложението към акта
възпроизвежда приложението към Насоките на Европейската комисия;


Предлагат се терминологични и правно-технически редакции.

С приемането на акта се цели унифициране в прилаганият подход и критериите при
извършване на финансови корекции от националните органи и службите на Комисията,
което ще гарантира намаляване на риска от неблагоприятния финансов резултат при
извършване на финансови корекции директно от Комисията.

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи норми на правото на
Европейския съюз в българското законодателство, поради което не е приложена справка за
съответствие с европейското законодателство.

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 Министерският съвет да
разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Приложения:
1.

Проект на Постановление на Министерския съвет;

2.

Одобрена финансова обосновка в съответствие
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.

Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:

Зинаида Златанова
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