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ДОКЛАД
от
Министър на икономиката
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 (Приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., обн. ДВ. бр. 27 от 2017 г.,
посл. изм. и доп. ДВ., бр.19 от 2020 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 (УПМСНА), предлагам на Вашето внимание 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
(Наредбата за посочване на нередности), приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., обн. ДВ. бр.
27 от 31 март 2017г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 март 2020 г.
С 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, се уреждат случаите на нередности, които представляват
основания за извършване на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 1, 3 - 7 и 9 от ЗУСЕСИФ,
както и минималните и максималните стойности на процентните показатели на финансовите
корекции, съответно посочени в Приложения № 1, 1а и 2 от същата.
Съгласно т. 6 от Приложение № 2 на Наредбата за посочване на нередности,
приложимите процентни показатели на финансови корекции при неизпълнение на одобрени
индикатори, които са свързани с постигането на целите на програмата са, както следва:
„Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 90 и 99 на сто не се определя финансова корекция.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 80 и 89 на сто размерът на финансовата корекция е 5 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 70 и 79 на сто размерът на финансовата корекция е 10 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 60 и 69 на сто размерът на финансовата корекция е 15 на сто.
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Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 50 и 59 на сто размерът на финансовата корекция е 20 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 45 и 49 на сто размерът на финансовата корекция е 25 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е под 45 на сто - размерът
на финансовата корекция е 100 на сто“.
В цитираната част от Приложение № 2 обаче не е предвиден ред за изчисляване на
финансовата корекция в случай, че по одобрен проект и сключен договор за безвъзмездна
финансова помощ са заложени два, три или дори повече индикатори, които не са изпълнени.
На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, за констатирана
нередност по Приложение № 2 се определя самостоятелна финансова корекция, като се
прилага съответния процентен показател за всяка от тях. Натрупването на процента на
финансовите корекции по Приложение 2 обаче се извършва при установяване на няколко по
вид нередности от приложението, т.е. на няколко различни по вид нарушения (например при
установено нарушение едновременно по т. 1 за конфликт на интереси и по т. 3 за
дълготрайност на операциите по чл. 71 от Регламент 1303/2013 г., процентните показатели
се сумират до размера по чл. 71 от ЗУСЕСИФ), а в случай на установено неизпълнение на
няколко одобрени индикатора по проект, неизпълнените индикатори попадат в обхвата само
на един вид нередност, а не на няколко, каквато е хипотезата на чл. 8, ал. 1. В тази връзка
финансовата корекция за неизпълнение на повече от един индикатор по проект не може да
бъде сбор от финансовите корекции за отделните индикатори по силата на чл. 8, ал. 1 от
Наредбата за посочване на нередности, тъй като нарушението е едно и то е – по т. 6 за
„Неизпълнение на одобрени индикатори, които са свързани с постигането на целите на
програмата“.
В допълнение на посоченото, сумирането на финансовите корекции по т. 6 от
Приложение № 2 на Наредбата, за всеки отделен неизпълнен индикатор, би означавало
многократно надхвърляне размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от
определената корекция. Както е известно, финансовата корекция, с която се отменя или се
намалява предоставената финансова подкрепа, се извършва с мотивирано решение на
ръководителя на Управляващия орган одобрил проекта по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, което
като индивидуален административен акт следва да бъде издадено в съответствие с основните
принципи в административния процес.
Съгласно
принципа
за
съразмерност,
установен
в
чл.
6
от
Административнопроцесуалния
кодекс,
административните
органи
упражняват
правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо. Административният акт
и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от
най-необходимото за целта, за която актът се издава, а когато с административния акт се
засягат права или се създават задължения за граждани или за организации, прилагат се
онези мерки, които са по-благоприятни за тях, ако и по този начин се постига целта на
закона. От две или повече законосъобразни възможности органът е длъжен да избере тази
възможност, която е осъществима най-икономично и е най-благоприятна за държавата и
обществото. Административните органи трябва да се въздържат от актове и действия, които
могат да причинят вреди, явно несъизмерими с преследваната цел.
Производството по издаването на решението за финансова корекция, се извършва при
условията на оперативна самостоятелност, т.е. при наличието на обосновано предположение
за извършена нередност и в случай на преценка от страна на административния орган. В
тази връзка съобразяването на общите принципи от Глава втора на АПК и релевантните от
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гледна точка на пропорционалността обстоятелствата е абсолютно задължително за
Управляващия орган, одобрил проекта.
Извън разгледаните по-горе задължителни принципни положения в производството
по чл. 70 и сл. от ЗУСЕСИФ, определянето на размера и метода на изчисление на финансова
корекция по т. 6 от Приложение № 2 по преценка на Управляващия орган, без това да е
изрично уредено нормативно, както е направено за останалите случаи по приложение № 1,
1а и 2, би поставило под въпрос и законосъобразността на решението за определяне на
финансова корекция по чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕСИФ като индивидуален административен акт.
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 е приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г. и е обнародвана в ДВ. бр. 27
от 31 март 2017 г. Видно от извършеното през 2017 г. обществено обсъждане и
междуведомствено съгласуване по реда на УПМСНА, текстовете в нормативния акт, касаещи
метода на изчисление при неизпълнени индикатори и относимите към тях процентни
показатели на корекция са били дискутирани на ниво Управляващи органи и заинтересовани
лица и организации. При обсъждането, публично са изразени позиции от Министерството на
образованието и науката, от Министерството на труда и социалната политика, от Столичната
община, от заинтересовани организации и др.
Изразено е становище за непропорционалност в случай на изпълнение на одобрените
по проекта индикатори под 45 % да се налага 100 % финансова корекция.
Направено е предложение да се предвиди механизъм за определяне на финансова
корекция в случаите, когато има повече от един одобрен индикатор.
Предложено е още в наредбата да бъде уредено как следва да бъде изчисляван
процентът на изпълнение на одобрените по проекта индикатори.
Изразена е позиция, че предвидените в т. 6 от Приложение № 2 към чл. З. ал. 2 от
наредбата показатели, са твърде завишени и не отчитат спецификата на отделните проекти.
В тази връзка, приетият подход за оценка на изпълнението на одобрените индикатори не
позволява адекватното определяне на финансовото отражение на нарушението при проекти
с комплексен характер и множество индикатори, всеки от които е различен по същество и
като тежест.
Формирано е становище, че голяма част от индикаторите за резултат могат да бъдат
проверени едва след изтичането на няколко години от реализацията на проекта (например
ако се проверяват индикатори, базирани на бизнес план за 3-годишен времеви период).
Акцентирано е върху вероятността върнатият от бенефициентите ресурс да не може да бъде
преразпределен за изпълнение на други проекти (поради изтичане на програмния период) и
да бъде загубен и съответно върнат в европейския бюджет.
Апелирано е чрез приемането на Наредбата за посочване на нередности да се
постигне баланс между целите за финансиране и реализиране на качествени проекти с
висока устойчивост, и тези за високо ниво на усвояване на разполагаемия ресурс за развитие
на българската икономика и общество. Видно от материалите по провелото се обществено
обсъждане гореизброените предложения не са приети.
Във финансовата рамка, установена с Регламент (ЕС) № 1303/2013, в Глава III, чл.
85 на Общностно ниво са уредени само случаите на финансови корекции от страна на
Европейската комисия към държавите членки, но не и финансовите корекции в случай на
установено нарушение от страна на бенефициентите на помощта по оперативните програми.
С Делегиран Регламент (ЕС) 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 година, приет от ЕК въз
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основа на Регламент (ЕС)1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013, Комисията е посочила начина на определяне на размера на финансовата корекция,
както и процентите на финансова корекция, която трябва да бъде наложена съгласно
рамката за изпълнението. За определяне на размера на корекцията Европейската комисия
използва съотношението изпълнение/усвояване, като използва индикаторите за изпълнение,
ключовите етапи за изпълнение и финансовия индикатор, включени в дадена рамка на
изпълнението. Процентът на изпълнение се определя като средна стойност на крайните
проценти на изпълнение за всички индикатори и ключови етапи за изпълнение, включени в
рамката.
Размерът
на
финансовата
корекция
при
постигнат
процент
на
изпълнение/усвояване е както следва:

Съотношение на изпълнение/усвояване
Не по -малко от 65%
Под 65%, но не по -малко от 60%
Под 60%, но не по -малко от 50%
Под 50%

Процент на финансовата корекция
0
5%
10%
25%

От друга страна, освен на Общностно ниво и в националната законова рамка също
няма конкретизация на процентите финансови корекции, които следва да бъдат прилагани
от Управляващите органи към бенефициентите, в случай на достигнати различни нива в
изпълнението на индикаторите по одобрен проект. В тази връзка не е налице нормативна
пречка, процентните показатели и метода на определяне на процента на изпълнение,
прилагани от Европейската комисия към оперативните програми съгласно рамката за
изпълнението, да бъдат заложени и в Наредбата за посочване на нередности, на плоскостта
Управляващ орган – бенефициент.
Настоящият доклад и проектът на Постановление са съгласувани, съгласно чл. 32, от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Предлаганият проект на постановление на Министерския съвет не оказва въздействие
върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по Приложение
№ 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б, „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
С проекта на постановление не се въвеждат разпоредби на европейското право,
поради което не се налага изготвянето на справка за съответствие с европейското
законодателство.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното и на основание чл.8, ал.2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам да бъде приет приложения
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
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фондове (Приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., обн. ДВ. бр. 27 от 31 март 2017г., посл. изм.
и доп. ДВ,. бр.19 от 6 март 2020г.).

1.
2.
3.
4.
5.

Приложения:
Проект на Постановление на Министерския съвет;
Финансова обосновка;
Справка за отразените становища по чл.32 от УПМСНА;
Съгласувателни писма;
Съобщение за средствата за масово осведомяване.

С уважение,

Министър на икономиката
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