Информация за проекти, финансирани по ОПРР, по които има налице пропуски,
сигнали за нередности и предложени и/или наложени финансови корекции, към 24 март 2011г.

От началото на програмата до настоящия момент УО е регистрирал 176 сигнала за
нередности, които касаят предимно:
 нарушения и допуснати грешки в провеждане на процедури по ЗОП и свързаните с
него подзаконови актове – като например: въведени дискриминационни критерии в
документациите; неправилно намаляване на крайния срок за получаване на оферти;
нарушения и грешки при формулиране на критерии за подбор, показатели за оценка,
както и в работата на оценителните комисии; грешки при сключване на договори с
изпълнители след проведени процедури по възлагане на обществени поръчки;
несъответствия в датите и информацията, съдържащи се в различни документи при
провеждане на процедури за избор на изпълнител; неправомерно разделяне на поръчки
с цел преминаване на по-лека процедура в нарушение на изискванията на чл. 15, ал. 6
от Закона за обществените поръчки; конфликт на интереси. С постановление на
Министерския съвет № 134 от 5 юли 2010 г. е приета 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.
 неспазване на изисквания, заложени в договорите с бенефициенти – като например:
смяна на членове на екипи по управление на проекти без спазване на процедурите,
разписани в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
несъобразяване с текстове от договорите, указващи задължително съдържание на
договорите с изпълнители; непредставяне на документации за обществени поръчки за
предварителен контрол от страна на УО; неспазване на мерките за информация и
публичност по ОПРР.
 дублиране на безвъзмездна финансова помощ – получено финансиране по национални
схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /напр. „Оптимизация на
училищната мрежа” на МОН или Постановление на Министерския Съвет № 72 от 30
март 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009
г. ;
 неточно изпълнение на договори от техническа гледна точка – незаконосъобразно
изпълнение на строително-монтажни работи; неспазване на работните проекти; липса
на работни проекти, когато такива се изискват от Закона за устройство на територията;
липса на строителен надзор; изпълнение на дейности по проекти без изискуемото се
предварително съгласие на УО на ОПРР.

По получените сигнали са извършени проверки, като:
 Четиридесет и шест случая са докладвани като установени нередности на Съвета за
координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейската общност и съответно до Европейската служба за борба с измамите
/OLAF/,

съгласно

изискванията

на

действащото

европейско

и

българско

законодателство.
 Два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са развалени поради
нередности.
Във връзка с установени нарушения на процедури по възлагане на обществени поръчки,
по ОПРР са наложени общо 33 финансови корекции,
Общият размер на наложените финансови корекции по договори с изпълнители до
момента е 3 693 334,91 лв.
По някои от договорите има наложени финансови корекции за повече от едно нарушение – в
случаите, когато са нарушени процедури по различни договори за възлагане на обществени
поръчки.
В казусите, възникнали преди влизане в сила на промяната от 11.01.2011 г. на ПМС №
134/2010 г., финансовите корекции са налагани по реда на чл. 98 от Регламент № 1083/2006 г.
и съответните разпоредби на Насоки COCOF 07/0037/03-BG.
В казуса на Кирково има наложена финансова корекция, която е извън хипотезите на ПМС
№134/2010 г.

