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1. Дефиниране на проблема:
Необходимо е приемането на подзаконова нормативна рамка, която да
отговаря на новите изисквания, въведени с приемането на Закона за управление
на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ.
бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ.
бр.74 от 20 Септември 2016г.), свързани с определянето на част от случаите, й
когато следва да се налагат финансови корекции, както и приложимите
проценти показатели при определянето на финансови корекции по
пропорционалния метод.
(1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
С приемането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове беше преодоляна фрагментираността на нормативната
уредба, засягаща управлението на европейските средства, както и беше осигурена
необходимата
устойчивост
и
предвидимост
на
регулаторната
среда.
В обхвата на закона са включени Европейският фонд за регионално развитие,
Европейският социален фонд, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейският фонд за морско дело и рибарство.
Законът има процесуален характер, разписващ основно административни
производства. Структуриран е в пет глави, Административно-наказателни
разпоредби, Допълнителни разпоредби и Преходни и заключителни разпоредби. В
първата глава са изведени общите положения и принципите, на които се основава
управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ), а в глави от втора до пета са уредени както следва: националната
институционална рамка за управление на средствата от ЕСИФ; редът за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ (БФП); специални правила за определяне на

изпълнител от бенефициента на БФП; правилата за верифициране и сертифициране на
допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции.
Особен акцент е поставен върху установяването на ясни административно-правни
отношения между управляващите органи и бенефициентите. Предвидено е тези
отношения да възникват въз основа на два различни института на административното
право – административния договор, който е основната форма при предоставянето на
БФП, и финансовите корекции, които се определят по основание и размер с
индивидуален административен акт. Именно поради тази причина е необходимо
приемането на предлагания подзаконов нормативен акт, който да послужи като правна
рамка при издаването на индивидуалните административни актове с които се
определят по основание и размер финансовите корекции на бенефициентите.
Съществуващата подзаконова нормативна рамка обслужва процеса по определяне и
налагане на финансови корекции на плоскостта на гражданско-правните отношения,
които се наложиха между управляващите органи и бенефициентите през изминалия
програмен период. Тя ще продължи да се прилага, до колкото не противоречи на поновото законодателство, по отношение на сключените с бенефициентите договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа
и др.)
Регламент (ЕС) №1303/2013г. определя общата нормативна рамка на Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския
фонд за морско дело и рибарство. В чл. 4 от Регламент (ЕС) №1303/2013г изрично е
посочено, че държавите-членки гарантират, че подкрепата от европейските
структурни и инвестиционни фондове е съгласувана със съответните политики, с
хоризонталните принципи и със съответните приоритети на Съюза и че тя допълва
другите финансови инструменти на Съюза, като държавите-членки спазват принципа
за добро финансово управление в съответствие с член 30 от Финансовия регламент.
В раздел III от Регламент (ЕС) №1303/2013г. посочва общо правила за допустимост на
разходите, финансирани със средства от ЕСИФ. С Постановление № 119 от 28 юли
2016 година на Министерския съвет са приети национални правила за допустимост на
разходите.
В чл. 72 от същия регламент са изброени основните принципи, на които следва да
отговарят въведените от държавите членки системи за управление и контрол. Един от
тях е предотвратяването, откриването и поправянето на нередности, включително и на
измами, и събиране на неправомерно платени суми, заедно с всички дължими лихви
за просрочени плащания във връзка с дейностите, финансирани със средства от ЕСИФ.
В съответствие с тези принципи, чл. 8, ал.5 от ЗУСЕСИФ възлага на управляващите
органи на оперативните програми отговорност за цялостното управление и
изпълнение на програмата, в това число и за предотвратяването, откриването и
коригирането на нередности и за извършването на финансови корекции.

В чл. 85 от Регламент (ЕС) №1303/2013г. Европейската комисия коригира заявените
пред нея разходи, които са извършени в нарушение на приложимото право като
коригира частично или напълно приноса на Европейския съюз и съответно събира от
държавата-членка възстановените неправомерни разходи.
В съответствие с общите принципи за разходване на средства от фондовете на ЕСИФ
а и с общоприложимите правила на Регламент (ЕС) №1303/2013г., чл. 70 от изрично
допуска, че финансовата подкрепа от фондовете може да бъде частично или напълно
оттеглена, чрез определяне на финансова корекция.
За да се гарантира правната сигурност и предвидимостта, в чл. 70, ал.1 от ЗУСЕСИФ
изчерпателно са посочени основанията за определяне на финансови корекции.
Изброените основания за определяне на финансови корекции се отнасят до онези
нарушения на приложимото право, които са пряко или косвено свързани с
допустимостта, редовността и законността на разходите, свързани с изпълнението на
проекти, финансирани със средства от ЕСИФ.
В чл. 70, ал.1, т.1-8 са изброени конкретни нарушения, представляващи основания за
определяне на финансова корекция. Разпоредбата на чл. 70, ал.1, т.9 предвижда като
основание за определяне на финансова корекция и друга нередност, съставляваща
нарушение на приложимото европейско или национално право, извършено чрез
действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за
последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ. В чл. 7, ал.2 е предвидена
законова делегация за издаване на подзаконов нормативен акт, в който да се посочат
съответните нарушения, които попадат в обхвата на чл.70, ал.1. т.9.
С цел гарантиране на пропорционалност на определената финансова корекция спрямо
естеството и тежестта на нарушението, в ЗУСЕСИФ е предвидена и друга законова
делегация за издаване на подзаконов нормативен акт, с който се определят
минималните и максимални процентни показатели за определяне на финансовите
корекции.
ЗУСЕСИФ за първи път урежда института на финансовите корекции на законово ниво.
До приемането на закона, уредбата на финансовите корекции беше изцяло с
подзаконова нормативна уредба, като основният акт е Постановление №134 на МС
от 05.07.2010 г. с което е приета 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 фонд за развитие
на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма
„Солидарност и управление на миграционните потоци“ (Методология за определяне
на финансови корекции).
В съответствие с § 8, ал.2 от ПЗР на ЗУСЕСИФ Методология за определяне на
финансови корекции е приложим нормативен акт по отношение на програмния период
2007 – 2013 г. Методологията намира приложение и за програмен период 2014-2020
на основание § 8, ал.2 от ЗУСЕСИФ, която допуска до приемането на предвидената в
закона нормативната уредба нормативните актове от програмен период 2007 – 2013 г.
се прилагат и по отношение на програмния период 2014 – 2020 г., доколкото те не
противоречат на разпоредбите на този закон.
Важен аспект на Методологията е, че финансовите корекции се налагат при
извършени нарушения на Закона за обществените поръчки или на приложимите
правила за избор на изпълнител, ако получателят на средствата от фондовете на ЕС не

е възложител по ЗОП. В този смисъл Постановление №134 на МС от 05.07.2010 г., с
което е приета Методологията съответства на изискването на чл. 70, ал.2, във връзка с
чл. 69, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ.
Минималните и максималните стойности на приложимите процентни показатели за
финансовите корекции определени на някое от основанията на чл.70, ал.1, т.1-8 нямат
нормативна регламентация към настоящия момент.
Поради това, към момента е невъзможно посочените проблеми да бъдат решени в
рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа
и/или въвеждане на нови технологични възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Наредбата за определяне на нередности, представляващи основания за извършване
на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на
финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове е нов нормативен акт и не са изготвяни
съответни последващи оценки на въздействието.
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? )
1. Изпълнение законовата делегация предвидена в чл. 69, ал.2 и чл. 71, ал.4 от
ЗУСЕСИФ;
2. Определяне на правната рамка на приложимите процентни показатели приложими
по отношение на определянето на финансовите корекции;
3. Създаване на необходимите условия за единен подход при определяне на финансови
корекции по различни оперативни програми;
Целите, които ще се постигат с приемането на наредбата изцяло съответстват на
стратегическите и оперативни цели, заложени в провежданата от правителството
политика.
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.)
Преки заинтересовани страни:
Получателите на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ - всички административни
структури на централно, областно и местно ниво, и всички частноправни субекти,
които изпълняват проекти, финансирани със средства от ЕСИФ.
Косвени заинтересовани страни:
Органите, отговорни за контрола и управлението на средствата от ЕСИФ –
управляващи органи/междинни звена, сертифициращи органи и одитни органи.

4. Варианти на действие:
(Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително и варианта „без действие“.)
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани други варианти,
различни от предложения вариант за приемане на наредбата и вариант „без намеса“.
Вариант за действие 1 „Без намеса“.
Приемането на този вариант ще доведе до:





Възприемане на различен подход при определяне на финансови корекции в
зависимост от източника на финансиране;
Определяне на размери на финансови корекции определени в различните
Насоки за кандидатстване;
Риск от определяне на процентни показатели без правно основание;
Неизпълнение на законовоустановените задължения;

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“.
Приемането на този вариант ще доведе до:






Изпълнение на законовата делегация;
Преодоляване на законовата празнина по отношение на минималните и
максималните процентни показатели на определените финансови корекции;
Определяне на единни минималните и максималните процентни показатели;
Предвидимост в действията на органите свързани с управлението на средствата
от ЕСИФ;
Гарантиране на единен подход при определяне на финансовите корекции на
основание чл. 70, ал.1, т.1-8;



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.)
Вариант за действие 1 „Без намеса“.
Икономически негативни въздействия:

Риска от отмяна на финансови корекции, определени без правно
основание, което ще доведе до възстановяване на разходи, които не отговарят на
нормативната уредба относно;

Разходи, които не отговарят на общите и специфичните изисквания за
допустимост не могат да бъдат заявени за възстановяване от държавата-членка към
Европейската комисия и следва да останат за сметка на държавата-членка.

Възстановените от ЕСИФ разходи, които не са в съответствие с правната
рамка са основание Европейската комисия да коригира частично или изцяло приноса

си в определена оперативна програма;
Социални негативни въздействия:

Без приемането на наредбата единствените финансови корекции, чиито
размери ще бъдат определяни въз основа на нормативни изисквания, са тези свързани
с нарушения в областта възлагането на обществените поръчки или нарушаване на
правила за избор на изпълнител, за получатели на безвъзмездна финансова, които не
са възложители по ЗОП.

Без нормативно основание за определяне на процентните показатели на
финансовите корекции, при изпълнение на разпоредбите не чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ,
управляващите органи следва да определят приложимите размери в Насоките за
кандидатстване, което ще е в противоречие със законовата делегация на чл. 72, ал.4 от
ЗУСЕСИФ;

Прилагане на различен подход при определяне на приложимия размер
на финансова корекция;
Екологични негативни въздействия:


Няма такива;

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“.
Икономически негативни въздействия:
Самото приемане на наредбата няма да доведе до икономически въздействия.
Определянето на финансови корекции намалява приноса на ЕСИФ във финансирането
на различни проекти. В този смисъл финансовия принос на безвъзмездната финансова
помощ ще доведе до увеличаване на собствения принос на бененфициентите по
проектите.
От друга страна определянето на финансови корекции от страна на държавата-членка
в лицето на управляващите органи/междинните звена позволява освободения ресурс
да бъде повторно използван за финансирането на други операции в рамките на същата
програма.
Основанията за определяне на финансови корекции за регламентирани в ЗУСЕСИФ, а
наредбата е изготвена в съответствие със законовата делегация и като самостоятелен
акт не оказва икономическо въздействие.
Социални негативни въздействия: Няма такива.
Екологични негативни въздействия: Няма такива.
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.)
Вариант за действие 1 „Без намеса“

Няма идентифицирани ползи от липсата на нормативния акт. Макар липсата на
наредбата да поставя под въпрос основанията за определяне на размера на
финансовите корекции от страна на управляващите органи, самите основания са
законово определени, самите процентни показатели е на практика се определят от
различните управляващи органи в насоките за кандидатстване, които представляват
административни актове. Този подход създава предпоставка за разнопосочна практика
по различните оперативни програми и по различните процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“.
Икономически положителни въздействия:
Определянето на финансови корекции от страна на държавата-членка в лицето на
управляващите органи/междинните звена позволява освободения ресурс да бъде
повторно използван за финансирането на други операции в рамките на същата
програма, което на практика позволява със средства от ЕСИФ да бъдат реализирани
повече национални проекти.
Нормативно определяне на минималните процентни показатели покрива риска от
възстановяване от ЕСИФ на недопустими разходи и осигурява на бенефициентите
зашита от прекомерност при определяне на приложимия процентен показател на
финансовите корекции, чрез посочване на минимални и максимални размери на
показателите.







Социални положителни въздействия:
Изпълнение на законовата делегация;
Преодоляване на законовата празнина по отношение на минималните и
максималните процентни показатели на определените финансови корекции;
Определяне на единни минималните и максималните процентни показатели;
Предвидимост в действията на органите свързани с управлението на средствата
от ЕСИФ;
Гарантиране на единен подход при определяне на финансовите корекции на
основание чл. 70, ал.1, т.1-8;
Екологични положителни въздействия:



Няма идентифицирани такива.

7. Потенциални рискове:
(Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.)
Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемането на наредбата,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали
╳Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Няма да се създадат нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Ако отговорът е „да“. Посочете колко и кои са те…
С нормативния акт не се създават нови регистри.
10. Как въздейства акта върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
× Актът засяга пряко МСП, в качеството им на получатели на безвъзмездна
финансова помощ.
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на
въздействието:
☐ Да
╳Не
12. Обществени консултации:
(Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на
цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове; посочете индикативен график за тяхното
провеждането и видовете консултационни процедури.)
……………….
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на ЕС.
☐ Да
╳Не
(Моля, посочете изискванията на правото на ЕС, включително информацията по т.
8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или
връзка към източник).)
14. Име, длъжност, дата и подпис на директор на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Малина Крумова, директор на дирекция „Централно
координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет
Дата:
Подпис:

