Министерство на икономиката

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И НА
НЕРЕДНОСТИ
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

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), Глава пета „Финансово управление и
контрол“, Раздел III „Администриране на нередности и извършване на финансови
корекции“;



Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и
инвестиционни фондове (НАНЕСИФ, приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., обн. ДВ,
бр. 57 от 2016 г., посл. изм. ДВ, бр. 55 от 2017 г., бр. 90 от 30.10.2018 г., в сила от
30.10.2018 г.);



Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“ от Наръчника по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“.



Декларация за нередности – приложение към Условията за изпълнение на
договорите за безвъзмездна финансова помощ
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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 (определението е съгласно параграф 1, точка 3 от Допълнителните разпоредби
на НАНЕСИФ).

*

На интернет страницата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020 (http://www.opic.bg), в рубрика „Обратна връзка“, подрубрика „Нередности“ са
публикувани подробни указания към лицата, желаещи да подадат сигнал за нередност,
инсталирано е и електронно приложение за подаване на сигнали;

*

На интернет страницата на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския
съюз“ (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи (http://www.afcos.bg) е налично
приложение „Сигнали за нередности“, чрез което също може да се подава информация
в случаите на съмнение за нередност;

*

Сигнали могат да бъдат подавани от всяко лице - граждани, юридически лица, държавни
институции и др.;

*

Сигналите могат да бъдат устни или писмени.
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Процедури след получаване на сигнал за нередност
Всички сигнали за нередности се регистрират в деловодната система на МИ, в
Регистър на сигнали за нередности на УО и в ИСУН 2020;
Съгласно разпоредбите на НАНЕСИФ, се извършва
обстоятелствата, обект на сигнала, при която УО може:

проверка

на

фактите

и

*

да изиска от бенефициента, на основание чл. 10.3 от Общите условия, да спре
временно изпълнението на проекта в цялост или отчасти.

*

да спре срока за произнасяне по искане за плащане на основание чл. 132,
параграф 2, б. „б“ от Регламент № 1303/2013 г. и чл. 13.2, буква „в“ от Общите
условия, за което уведомява писмено бенефициента.

Съгласно настоящата практика на УО, основана на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от
ЗУСЕСИФ, при започната процедура по администриране на нередност, УО издава
решение, с което отказва да верифицира разхода, засегнат от сигнала за нередност,
като в зависимост от заключението по сигнала за нередност, разходът може да бъде
предявен в следващо искане за плащане.
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ПРОВЕРКА И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ
Съгласно НАНЕСИФ, проверката по сигнал за нередност приключва в срок до 3
месеца от датата на получаването му. При правна и фактическа сложност
Ръководителят на УО може еднократно да удължи срока на проверката с до 45
дни (съгл. последното изменение на НАНЕСИФ).
Проверката по сигнал за нередност приключва с установяване на
наличие или липса на нередност. Заключението се обективира в първа
писмена оценка, като може да бъде преразгледано или отменено
впоследствие, в хода на административната процедура.
Препис от първата писмена оценка се предоставя на засегнатите лица в
тридневен срок от издаването ѝ.

Установените нередности се вписват в Регистър на нередности на УО и в ИСУН
2020 и се докладват до АФКОС и до ОЛАФ.
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*

*

Финансови корекции съгласно чл. 70 от ЗУСЕСИФ и съгласно
Наредбата за посочване на нередности, представляващи
основания за извършване на финансови корекции, и
процентните показатели за определяне размера на
финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ (приета с ПМС
№ 57 от 28 март 2017 г., обн. ДВ, бр. 27 от 2017 г., посл.
изм. ДВ, бр. 68 от 2017 г.)
Едностранно прекратяване на договора за безвъзмездна
финансова помощ:

•
•
•

в случай на съмнение за измама;
участие в корупционни практики;
деклариране на неверни или непълни данни с цел да бъде
получена безвъзмездната финансова помощ, предмет на
договора, или представяне на отчет с невярно съдържание.

ВАЖНО!
В случай на установена нередност, представляваща
съмнение за измама, се уведомяват компетентните
органи!
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*

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

*

Конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на
Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза, за изменение на Регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) №
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Съгласно посочената разпоредба, конфликт на
интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите по
договора е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот,
политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг
пряк или косвен личен интерес;

*

Представяне на неверни данни, използване или представяне на фалшиви, неточни или
непълни декларации или документи;

*

Неспазване на принципа за добро финансово управление (включващ принципите на
икономичност, ефикасност и ефективност) - препродажби без добавена стойност, отчитане
на завишени стойности и др.;

*

Отчитане на недопустими разходи, фиктивни доставки и дейности, двойно финансиране на
дейности.
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