
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 на МС от 05.07.2010 г. за 
приемане на 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"  

(Загл. изм. - ДВ, бр. 52 от 2014 г., в сила от 24.06.2014 г.) 
Обн. - ДВ, бр. 53 от 13.07.2010 г., в сила от 13.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 3 от 

11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г.; изм., бр. 52 от 24.06.2014 г., в сила от 24.06.2014 
г.  

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ  
ПОСТАНОВИ: 
Член единствен. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2014 г., в сила от 24.06.2014 г.) Приема 

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".  

Заключителни разпоредби  
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) (1) Методологията 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 се прилага за договори за безвъзмездна помощ, 
сключени след влизането в сила на постановлението.  

(2) Методологията се прилага и за договори за безвъзмездна финансова помощ, 
сключени до влизането в сила на постановлението, при съгласие между договарящите 
страни.  

(3) Извън случаите по ал. 2 по договори за безвъзмездна финансова помощ, 
сключени преди влизане в сила на постановлението, могат да се налагат финансови 
корекции в съответствие с чл. 98 от Регламент № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 
г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд или чл. 33 от Регламент № 1290/2005 
на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска 
политика и Насоките на ЕК 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), като договарящите и одитните органи съответно прилагат чл. 12 - 
14 от методологията.  

§ 2. (Предишен пар. 1 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) 
Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове във 
връзка с чл. 98 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета относно определянето на 



общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999.  

§ 3. (Предишен пар. 2 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) 
Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".  

Министър-председател: Бойко Борисов 
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков 

Преходни и заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 339 на МС от 30.12.2010 г. за изменение и допълнение на 

Методологията 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  

(ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) 
§ 10. Постановлението се прилага и за договори за безвъзмездна финансова 

помощ или за анекси към такива договори, сключени след влизането в сила на 
Методологията 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., при съгласие между 
договарящите страни.  

§ 11. В заключителните разпоредби на Постановление № 134 на Министерския 
съвет от 2010 г. за приемане 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 (ДВ, бр. 53 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:  

1. Създава се нов § 1:  
„§ 1. (1) Методологията 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 се 
прилага за договори за безвъзмездна помощ, сключени след влизането в сила на 
постановлението. 

(2) Методологията се прилага и за договори за безвъзмездна финансова помощ, 
сключени до влизането в сила на постановлението, при съгласие между договарящите 
страни.  

(3) Извън случаите по ал. 2 по договори за безвъзмездна финансова помощ, 
сключени преди влизане в сила на постановлението, могат да се налагат финансови 
корекции в съответствие с чл. 98 от Регламент № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 
г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд или чл. 33 от Регламент № 1290/2005 
на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска 
политика и Насоките на ЕК 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), като договарящите и одитните органи съответно прилагат чл. 12 - 
14 от методологията."  



2. Досегашните § 1 и 2 стават съответно § 2 и 3.  

Преходни и заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 162 на МС от 17.06.2014 г. за изменение и допълнение на 

Методологията 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  

(ДВ, бр. 52 от 24.06.2014 г., в сила от 24.06.2014 г.) 
§ 24. В Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане 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 (обн., ДВ, бр. 53 от 
2010 г.; доп., бр. 3 от 2011 г.) се правят следните изменения:  

1. Наименованието се изменя така: 
„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". 

2. Член единствен се изменя така: 
„Член единствен. Приема 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"." 


