СТАНОВИЩЕ
от д-р Младен Иванов Младенов, гр. София, ж.к. “Хаджи Димитър“, бл.111А, ет.4,
ап.14, мобилен телефон: 0898 69 40 61, e-mail: mlivanovml@gmail.com
по

ПМС за приемане на Наредба за определяне на нередности,
представляващи основания за извършване на финансови корекции и
процентните показатели за определяне на размера на финансовите
корекции по реда на ЗУСЕСИФ
(както е изписано в сайта: Министерски съвет, Портал за обществени консултации,
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2375, дата на откриване: 18.11.2016 г.)

Становището ми по Проекта на Наредба 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 следното:
1. В наименованието на проекта за подзаконов нормативен акт изразът „определяне
на нередности“ да се замени с израза „посочване на (случаите на) нередности“,
като навсякъде в нормативния текст това се вземе предвид и редактира по
съответния начин.
Мотиви: Налице е несъобразяване с чл.9, ал.1 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), който постановява, че разпоредбите на нормативните актове се
формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно.
Съответно, не се следва правилото на чл.24, ал.1 от Указа № 883 за прилагане на
Закона за нормативните актове (Указ № 883), който посочва, че всеки нормативен
акт има наименование, което сочи вида на акта и главния му предмет. Това е така,
защото именно според общоупотребимият български език, глаголът „определям“
има субективно (вътрешно) отношение към нещо, в смисъл на „дефинирам,
характеризирам, оценявам“, т.е. – преценка на някой към нещо, като при тази
преценка може да е налице и произволен подход. Правилният термин е
„посочвам“, по аргумент от чл.70, ал.2 от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), където е
налична законовата делегация за създаване на подзаконовия нормативен акт на
Министерския съвет по тази правна материя. Същото се доказва и по аргумент
от обратното основание – процентните показатели за размера на финансовите
корекции се „определят“ по смисъла на чл.72, ал.4 от ЗУСЕСИФ, който препраща
към чл.70, ал.2 от собствения си нормативен строеж. Законодателят не би
използвал веднъж глаголът „посочвам“, а втори път – глаголът „определям“, ако
те биха имали един и същ смисъл. Напротив, те имат различен смисъл, значение
и последици, за което трябва да бъде съобразено правилото на чл.37, ал.1 от Указ
№ 883, което изисква думи или изрази с утвърдено правно значение да се
използуват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. След като
ЗУСЕСИФ използва в чл.70, ал.2 израза (структуриран там по друг начин)
„посочване на случаите на нередности“, то в Проекта на Наредба трябва да се
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използва същият израз, или съкратената му форма „посочване на нередности“ (за
което са и скобите вътре в израза на вариантността на предложението по-горе в
т.1).
2. В чл.1, т.2 изразът „управляващите органи (УО)“ да се замени с израза
„управляващият орган (УО)“.
Мотиви: В чл.1, т.2 е дадено наименованието „управляващите органи“ и неговото
съкращение в скоби „(УО)“, а в чл.4, ал.1 е записано, че „УО отчита естеството и
сериозността на нарушението“. Ако се следват правилата на граматиката, във
втората цитирана разпоредба записът би трябвало да е с глаголната форма в трето
лице множествено число – „отчитат“. По-удачно е да се даде съкращение на
наименование в единствено число, защото би било странно всички управляващи
органи едновременно и заедно „да отчитат естеството и сериозността на
нарушението“. Обичайно за нормотворчеството, съкращенията се отнасят за
термини в единствено число. По този начин звучи (и така трябва да се разбира и
прилага) и разпоредбата на чл.41, ал.1 от Указ № 883 - ако някое наименование се
повтаря, то се дава пълно в разпоредбата, в която се използува за пръв път, като
се посочва съкращението, с което ще се означава в следващите разпоредби.
3. В чл.2, т.1 съкращението „БФП“ да се замени с израза „безвъзмездна финансова
помощ (БФП)“.
Мотиви: В текстът съкращението не бе „развързано“, съобразно по-горе
посоченото изискване на чл.41, ал.1 от Указ № 883.
4. В чл.8, изречение второ изразът „процентният показател, предвиден за найсериозната установена нередност“ да се замени с израза „най-високият процентен
показател“.
Мотиви: Налице е непрецизно използване на израза „най-сериозната установена
нередност“. Тук не е приложимо по аналогия определението в чл.2, т.39 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за
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, и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (към който препраща
нееднократно ЗУСЕСИФ) - „сериозен недостатък в ефективното функциониране
на системата за управление и контрол" означава, за целите на прилагането на
фондовете и ЕФМДР по четвърта част, недостатък, по отношение на който са
необходими значителни подобрения в системата, който излага фондовете и
ЕФМДР на значителен риск от нередности и чието съществуване е несъвместимо
с одитно становище без резерви по отношение на функционирането на системата
за управление и контрол. Терминологично, изразите „сериозен недостатък в
ефективното функциониране на системата за управление и контрол“ и „найсериозната установена нередност“ не съвпадат. Със сигурност обаче те нямат
много общи неща в практиката на мениджмънта, контрола, верифицирането,
одита и други подобни практики. Затова, елегантният изход от горната проектонормативна ситуация е да се подходи директно към най-високия процентен
показател на корекцията. Всъщност, такъв е и обичайният юридически подход
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към санкционните или корекционните мерки – налице е ефектът на „поглъщане“
на по-ниските (малки, слаби, леки) мерки от по-високите (големи, силни, тежки)
подобни.
5. В Приложение 1, Раздел I, ред 3 и ред 4, в частта „Показател на корекцията в %“
трябва да се отрази единствено и само текстът „100 на сто“.
Мотиви: Няма никакво основание при нарушения от вида „Неспазване на
сроковете за получаване на офертите“ и „Недостатъчен срок за потенциалните
участници/кандидати за достъп до документацията за обществена поръчка“,
размерът на корекцията да е по-нисък от максималния такъв. В съвременния свят
времето се превръща в основна ценност. Правото трябва да отчита тази
особеност. Когато администрацията ощетява други субекти, като им „отнема“
дори и малка част от този ресурс, тя трябва да понесе изцяло
санкционната/корекционната си отговорност.
6. В Раздел I , ред 11 в частта „Показател на корекцията в %“ трябва да се отрази
единствено и само текстът „100 на сто“.
Мотиви: Не може при нарушение от вида „Дискриминационни технически
спецификации“, което по начало води до води до необосновано ограничаване на
конкуренцията за участие в обществената поръчка, да се носи по-ниска от
максималната санкционна/корекционна отговорност. Само това би било в
синхрон с чл.19, ал.2 от Конституцията на Република България (КРБ) вр. чл.1, ал.1
от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) вр. чл.2, ал.1, т.1 и 2 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) вр. чл.29, ал.1, т.1 и 2 от ЗУСЕСИФ.
7. В Раздел II, ред 15, в частта „Показател на корекцията в %“ трябва да се отрази
единствено и само текстът „100 на сто“.
Мотиви: При нарушение от вида „Оценяване на участниците / кандидатите при
използване на незаконосъобразни критерии за подбор или показатели за оценка“
грубо се погазват принципите на свободна и лоялна конкуренция;
равнопоставеност и недопускане на дискриминация; публичност и прозрачност,
всичките по смисъла на чл.29, ал.1 от ЗУСЕСИФ. Нещо повече, нарушава се
общия принцип за действие на публичните власти, съответно – на
административните органи, визиран в чл.13 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) – принципът на последователност и предвидимост. Същият
императивно изисква административните органи своевременно да огласяват
публично критериите, вътрешните правила и установената практика при
упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и
постигане на целите му. Този директен сблъсък с основни правни положения в
публичното право би трябвало да бъде последван само от максималната възможна
санкционна/корекционна отговорност.
София, 22 ноември 2016 година

С уважение:
(д-р Младен Иванов Младенов)

3

