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Финансови корекции 
УРЕДБА 

Чрез извършването на финансови корекции се отменя предоставената финансова подкрепа 
със средства от ЕСИФ или се намалява размерът на изразходваните средства, допустими 
разходи по проект, с цел да се постигне или възстанови ситуацията, при която всички разходи, 
сертифицирани пред Европейската комисия, са в съответствие с приложимото право на 
Европейския съюз и българското законодателство 

 

ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ 

НЕ СА АДМИНИСТРАТИВНА САНКЦИЯ 

НЕ СА НЕУСТОЙКА ПО ДОГОВОРА 

НЕ ОТМЕНЯТ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗВЪРШИЛИЯ 
НАРУШЕНИЕТО И МОГАТ ДА БЪДАТ НАЛОЖЕНИ ЗАЕДНО С АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ 



Финансови корекции 

Финансова подкрепа по договора за БФП може да бъде отменена изцяло или частично 
чрез извършване на финансова корекция на основанията, посочени в чл. 70, ал. 1 от 
ЗУСЕСИФ 

Финансовата корекция 

може да се извърши за целия проект или за отделна дейност, отделен договор с 
изпълнител или за отделен разход 

определя се по основание и размер с мотивирано решение на ръководителя на УО 



Финансови корекции 

Размер на корекцията (дължимата сума). Два подхода за определяне: 

Пропорционален 

Диференциален 

Начин за възстановяване: 

Възстановяване; 

Прихващане; 

Съдебна процедура 

Вземанията на УО от наложени финансови корекции са публични държавни вземания. 



Кой налага финансови корекции? 

УО  

Отговаря за управлението и контрола на оперативната програма; 

Извършва документални проверки и проверки на място по 

проектите; 

При установено нарушение налага финансови корекции 

СО 

Отговаря за сертифициране на разходите по оперативните програми 

Извършва документални проверки и проверки на място, както на УО така и по проектите; 

При установено нарушение дава препоръка за налагане финансови корекции 



Кой налага финансови корекции? 

ОО  

Одитира системите и операциите; 

При одитите си извършва документални проверки и проверки на място както на УО така и  
на СО и на проектите;  

При установено нарушение дава препоръка за налагане финансови корекции; 

  

ЕК 

По отношение на налагане на финансови корекции се ръководи от разпоредбите на 
Регламентите. 



Процедура по налагане на финансови 
корекции 

Установяване на извършено нарушение  

Договарящият орган: 

Уведомява писмено бенефициента за съществуващо съмнение за нарушение, за което 
предстои да бъде наложена финансова корекция , като  посочва категорията нарушение, 
нормативните разпоредби , които са нарушени , и мотивира избрания метод за 
определяне на корекцията , както и нейния размер; 

 

Регистрира сигнал за нередност 



Процедура по налагане на финансови 
корекции 

Оспорване пред УО 

Преди издаването на решението за налагане на корекция УО осигурява възможност 
бенефициентът да представи в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две 
седмици, своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата 
корекция. 

 



Процедура по налагане на финансови 
корекции 

Налагане на финансова корекция 

Решението за налагане на корекция се издава в едномесечен срок от представянето на 
възраженията на бенефициента, като в мотивите се обсъждат представените от 
бенефициента доказателства и направените от него възражения. 

В случай на наложена финансова корекция се регистрира нередност 

 



Процедура по налагане на финансови 
корекции 

Оспорване по съдебен ред 

Решението за налагане на корекция може да се оспорва по реда на АПК, като при 
съдебното оспорване се прилагат съответно разпоредбите на чл. 27, ал. 3 и ал. 5-7 от 
ЗУСЕСИФ.   

 

 



Нередности 

НАРУШЕНИЯ                            НЕРЕДНОСТИ 

НАРУШЕНИЕ 

Неспазване изискванията на нормативен акт или на договора за БФП 

НЕРЕДНОСТ 

Всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането 
на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, 
участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има 
или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на 
неправомерен разход в бюджета на Съюза 



Нередности 

НОВО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

„СЪМНЕНИЕ ЗА ИЗМАМА“  

нередност, която води до започване на административно или съдебно производство на 
национално ниво, с цел да се установи дали става въпрос за умишлено поведение, по 
специално измама, както е определена в член 1 параграф 1 буква а) от Конвенцията, 
изготвена въз основа на член K.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности (чл.2 буква «а» от новия Делегиран 
регламент ( 2015/1970 на Комисията от 8 юли 2015 година) 



Нередности 

„ИЗМАМА“ 
всяко умишлено нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с 
прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на 
икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и 
инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на 
бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза. 

всяко умишлено действие или бездействие, свързано с използването или представянето 
на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба 
или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или 
от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности. 

укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат. 

използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са 
били отпуснати. 


