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АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ 

 

 РЕГЛАМЕНТ (EС) № 1303/2013 от 17 декември 2013 г. на Европейския 
парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, 
КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ и 
ЕФМДР, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. 

* Нередност: Член 2, параграф 36 от Регламент (EO) № 1303/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета, съгласно който нередност означава всяко нарушение на правото 
на Съюза или на националното право, произтичащо от действие или бездействие 
на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни 
или инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на 
вреда на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза. 

 

 ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЗУСЕСИФ), обн. ДВ, бр. 101, 22.12.2015 г., Раздел 
III. Администриране на нередности и извършване на финансови  корекции 

 

 Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по 
фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз 
(НОПАНФИПСЕС), приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г., посл. изм. в сила от 
20.01.2012 г.; 
* Подозрение за измама е нередност, даваща основание за образуване на 

административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се определи 
съществуването на определено умишлено действие или бездействие 

 
 Глава 10 „Администриране и управление на нередности“ от наръчника по ОП 

„Конкурентоспособност“, вариант 1, март 2015 г. 
 

 Декларация за нередности – към Насоките за кандидатстване 
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АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ 
 

 

 

СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТ:  Постъпила, включително от анонимен източник, 
информация за извършена нередност, която трябва да съдържа ясна 
референция за конкретния проект, финансиращата програма,  

административното звено и описание на нередността. (Определение в 
параграф едиствен, т. 4 от Допълнителните разпоредби на НОПАНФИПСЕС) 

* На интернет страницата на МИ, раздел ОП „Конкурентоспособност” 2007 - 
2013, рубрика “Нередности” са публикувани подробни указания към лицата, 
желаещи да подадат сигнали за нередност, както и е инсталирано 
електронно приложение за подаване на сигнали; 

 

* Дирекция АФКОС към администрацията на МВР, съвместно със Съвет АФКОС, 
поддържат интернет базирано приложение „Сигнали за нередности“ за 
подаване на сигнали, където може да се подава информация в случаите на 
съмнение за нередност или разкрита нередност; 

 

* Сигнали, могат да бъдат получавани от различни източници- граждани, 
юридически лица, държавни институции и др.;   

 

* Сигналите могат да бъдат устни или писмени, като могат да бъдат и 
анонимни. 
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АДМИНИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕРЕДНОСТИ  

Процедури след получаване на сигнал за нередност 
 

Всички сигнали се регистрират в деловодната система на МИ и в 
Регистър на получени сигнали за нередности на УО; 

 

На основание чл. 12, ал. 1 от НОПАНФИПСЕС се стартира 
проверка на фактите и обстоятелствата, обект на сигнала, при 
която УО може: 

 

* Да спре срока на произнасяне по искане за плащане на основание чл. 
4, ал.1 от ПМС № 179/2010 г. и чл. 13.2, буква „в“ от Общите условия, 
за което бенефициентът се уведомява писмено; 

 

* Да спре плащанията по договора за БФП, на основание чл. 4, ал. 3 от 
ПМС № 179/2010 г. до изясняване на обстоятелствата свързани с 
нередността, за което бенефициентът се уведомява писмено; 

 

* Временно да изиска спиране изпълнението на проекта – на основание 
чл. 10.3 от Общите условия - допълнително споразумение към 
договора. 
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АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ 

ПРОВЕРКА И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ 

 

На основание чл. 12, ал. 2 от НОПАНФИПСЕС, проверката на сигнала 
приключва в срок до 3 месеца от датата на получаването му; 

Администрирането на сигнал за нередност може да приключи с: 

1. Прекратяване на сигнала, поради липса на нарушение; 

2. Приключване на сигнала с налагане на финансова корекция, без да се 
регистрира нередност; 

3. Регистриране на нередност. 

* Въз основа на конкретни факти и заключения, наличието или липсата  
на нередност се обективира в писмен акт на административния орган 
(Решение на Ръководителя на УО), или в съдебен акт, без да се 
засяга възможността за неговото преразглеждане или отмяна в хода на 
развитието на административната или съдебната процедура; 

* препис от акта се представя на заинтересованата страна на основание 
чл. 14, ал. 2 от НОПАНФИПСЕС, ; 

* Установените нередности се вписват в Регистър на нередности на УО и 
се докладват до АФКОС и до ОЛАФ. 

* УО регистрира нередности, сумата на финансовото изражение на които 
е верифицирана и платена. 

* Регистрират се всички случаи на нередности - подозрение за измама.    
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АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ 
 

 

* Финансови корекции, съгласно Методология за налагане на финансови корекции, 
приета с ПМС 134 от 5 юли 2010, изм. и доп. ПМС № 352 от 3 ноемврви 2014 г.,   

* Неверифициране на дейности/разходи, обект на нередността; 

* Едностранно прекратяване на договора за безвъзмездна финансова помощ – като 
крайна мярка:  

• в случай на измами; 

• когато нарушението влияе върху постигането на целите и резултатите от проекта; 

• нарушението се повтаря; 

• установен конфликт на интереси, когато са замесени  лица от УО, свързани с бенефициента 
или негови доставчици. 

Възстановяване на изплатена субсидия - при неизпълнение на заложените 

индикатори (вътрешна норма на възвръщаемост, нарастване на 

производителността, изменение на средните генерирани приходи от износ 

вследствие на инвестицията по проекта, повишаване на ефективността на 

производствените разходи), три приключили финансови години следващи 

годината на изпълнение на проекта.    

 

ВАЖНО! 

В случай на установена нередност - подозрение за измама се уведомяват 
компетентните органи! 
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АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ 
 

 

* Нарушения при избор на изпълнител, водещи до налагане на финансови 
корекции; 

 

* Сключване на договори за доставка на стоки/услуги със свързани лица; 

 

* Представяне на неверни данни, фалшифициране на документи 
(декларации по ЗМСП, за държавни помощи и др.); 

 

* Неспазване на принципите за добро финансово управление -  
препродажби без добавена стойност, отчитане на завишени стойности и 
др.; 

 

* Отчитане на недопустими разходи, фиктивни доставки и дейности, 
двойно финансиране на дейности; 

 

* Доставка на оборудване “втора употреба”; 

 

* Конфликт на интереси с лица от УО; 
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АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ 

 
Член 4 – “Конфликт на интереси и свързаност” 

 

ВАЖНО! 

* БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да предприеме всички мерки за 
избягване и предотвратяване на конфликт на интереси и/или 
свързаност. 

* При изпълнение на договора, БЕНФИЦИЕНТЪТ няма право да 
сключва договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1 от 
Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са обект на 
конфликт на интереси – Декларация по чл. 9, ал. 8, т. 1 от ПМС 
107/10.05.2014 

* Сключване на трудов/друг договор (когато бенефициентът не е 
бюджетно предприятие ) за изпълнение на ръководни или 
контролни функции с лице на трудово или служебно 
правоотношение в УО,  докато заема съответната длъжност и 
една година след напускане; 

* Придобиване на акции или дялове от капитала на бенефициент 
от такова лице, докато заема съответната длъжност и една година 
след напускането; 

* Сключване на договор за консултански услуги с лице на 
трудово или служебно правоотношение в УО докато заема 
съответната длъжност и една година след напускането й. 
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АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ 
 

Член 11 „Прекратяване на договора“ 

ВАЖНО! 

 

Управляващият орган има право да прекрати договора без 
предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения, в 
случай на нередност, както и в случаите: 

  

* Когато  е налице неоснователно неизпълнение на някое от задълженията си 
по договора и бенефициентът продължава да не ги изпълнява или не 
представя задоволително обяснение в срок от 5 работни дни след 
изпращането на писмено уведомление от страна на Управляващия орган; 

 

* Когато съществува подозрение за измама, корупционни действия, участие в 
престъпни организации или всякакви други действия в ущърб на 
финансовите интереси на ЕС. Това условие се отнася и до партньорите, 
изпълнителите и представителите на бенефициента;  

 

* Неспазване на разпоредбите на член 2, 9 и 14 от Общите условия на ДБФП; 

 

* Когато бенефициентът декларира неверни или непълни данни с цел да 
получи безвъзмездната финансова помощ и/или представя отчети с невярно 
съдържание; 

 

* Установено нарушение на разпоредбите на чл. 4 от Общите условия. 
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АНТИКОРУПЦИЯ 

Сигнали за корупционни практики и конфликт на интереси – Рубрика 
„Антикорупция и сигнали“, подрубрика „Връзка с инспектората“ 

ул. "Славянска“ №8, тел.: 02 940 7500 

Е-mail: anticorruption@mi.government.bg; факс: 02 981 1719; 

 

Чрез пощенските кутии, намиращи се във всяка една от сградите на МИЕ; 

Чрез деловодството на министерството; 

На денонощен безплатен телефон: 0800 11 070. 

 

ВАЖНО: Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от АПК "Не се образува 
производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, 
отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години". 

 

Закон за държавния служител  

Закон за администрацията  

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 
(ЗПУКИ)  
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