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Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ 
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 Писмо от 17.10.2013 г. на ГД „Регионална и 
градска политика“  на ЕК 

 обхват на промяната - нарушения за смесване на 
показатели за оценка с критерии за подбор и нарушения 
за незаконосъобразна методика за оценка на офертите 

 от анализ на реалния финансов ефект към налагане на 
финансови корекции в съответен размер заради 
разубеждаващия ефект на тези нарушения 

 Мисии на одитори от ГД „Регионална и 
градска политика“ от 2013 г. и 2014 г., 

в резултат на които са спрени плащанията по ОПОС и 
ОПРР (І-ва и ІІІ-та оси) 
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 Насоки за определяне на финансовите 
корекции, които се прилагат спрямо разходите, 
финансирани от ЕС в рамките на споделеното 
управление, при неспазване на правилата за 
възлагане на обществени поръчки, приети с 
Решение на Европейската комисия от 19.12.2013 

 
 Одитният орган прилага новите насоки за 

всички одитни ангажименти, стартирали 
след 1 януари 2014 г. 
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 Нови моменти в насоките 

 еднакво третиране на поръчките, обявени в ЕС, и тези, 
обявени само в Република България - едни и същи 
типове нередности 

  индивидуализиране на финансовото влияние на 
нарушението в зависимост от тежестта му – 25 %, 10 % 
или 5 % финансова корекция върху разходите по 
засегнатия договор 

 нови типове нередности – по т. 4 (срок за закупуване на 
документацията за участие), т. 21 (конфликт на 
интереси) и др. 
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 Незаконосъобразен срок за получаване на 
офертите, поради: 
 непълно предварително обявление – при липса на 

прогнозна стойност за поръчки за услуги, при липса на 
количество или обем на поръчката 

 липса на електронно изпращане на обявлението за 
поръчка 

 липса на осигурен пълен достъп до документацията за 
участие на интернет страницата на възложителя 

 неизпълнение на задължение за удължаване на срока 
при промени в критериите за подбор, изискванията към 
офертите или изпълнението на поръчката, при късно 
изпратени разяснения по документацията и др.; 

 незаконосъобразно намаляване на срока с решение за 
промяна 
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 Незаконосъобразен срок за получаване на 
офертите - финансово влияние: 

 съотношение между законосъобразния срок и 
незаконосъобразното намаление; 

 25 % (за >= от 50 % незаконосъобразно намаление),  

 10 % (за >= 30 % незаконосъобразно намаление) или  

 5 % (за друго по-малко намаление) финансова 
корекция; 
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 Незаконосъобразен срок за закупуване/ 
получаване на документацията за участие (този 
срок следва да е >= на 80 % от срока за получаване 
на офертите съгласно т. 4 от Насоките),  
финансово влияние: 

 съотношение между срока за получаване на офертите и 
срока за закупуване на документацията за участие 

 финансови корекции от 25 % (за < от 50 %), 10 % (за < от 
60 %) или 5 % (за < от 80 %) 

 без финансова корекция – при формално нарушение, 
ако до документацията е осигурен пълен и неограничен 
достъп на интернет страницата на възложителя и 
същата не се закупува 
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 Ограничителни и незаконосъобразни 
изисквания 
 изискване за регистрация в ЦПРС и във всякакви други 

национални регистри без „или еквивалентно“ за 
чуждестранните икономически оператори 

 изискване за осигуряване на сервизна база на 
територията на Република България или конкретно 
населено място като критерий за подбор, а не като 
изискване към участника, определен за изпълнител 

 Финансово влияние 
 винаги има финансово влияние - в зависимост от 

тежестта на нарушението 25 %, 10 % или 5 % финансова 
корекция; 

 тежестта се преценява основно спрямо броя на 
получените оферти в процедурата, както и спрямо др. 
относими факти; 
 

 
8 



 Незаконосъобразна методика за оценка на 
офертите: 
 Смесване на критерии за подбор с показатели за оценка 

 Методика на „средните величини“ 

 Показатели за оценка, които не са свързани с предмета 
на поръчката - например, оценяват се бонуси, др. 
предложения, които не са свързани с техническите 
спецификации 

 Грешки във формулите или цялата методика 
(неправилно съотношение между относителната тежест 
на показателите, посочена в обявлението, и тежестта 
им, заложена във формулите за комплексна оценка на 
офертите); др. 
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 Незаконосъобразна методика за оценка на 
офертите (финансово влияние) 
 
 винаги има финансово влияние 
 в зависимост от тежестта на нарушението 25 %, 10 

% или 5 % финансова корекция 
 тежестта се преценява основно спрямо броя на 

получените оферти в процедурата, както и спрямо 
др. относими факти 
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 Незаконосъобразно изменение на условия от 
документацията за участие 
 изменения на критерии за подбор или документи за 

доказването им, технически спецификации и др. с 
разяснение по документацията за участие 

 разяснението не се обявява в ОВ на ЕС и РОП, което 
води до неравно третиране на икономическите 
оператори – тези, които са закупили документация за 
участие, и тези, които не са 

 Финансово влияние 
 когато с разяснение е изменена информация от 

обявлението за обществена поръчка (количество или 
обем, критерии за подбор и документите, с които се 
доказват) се нарушават принципите за публичност, 
прозрачност и равнопоставеност и винаги има 
финансова корекция - 25 %, 10 % или 5 % 
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 Неравно третиране на участниците  
 дали са третирани равно участникът, определен за 

изпълнител, и отстранените участници; 
 финансова корекция в зависимост от тежестта на 

нарушението – 25 %, 10 % или 5 %; 
 Незаконосъобразно изменение на сключените 

договори  
 договорът следва да е изпълнен съобразно 

изискванията, заложени в документацията за участие, и 
предложенията на участника, определен за изпълнител  

 особено внимание на срок, цена, други оценявани 
предложения, включително експертите от екипа за 
изпълнение на поръчката 

 в зависимост от тежестта на нарушението финансова 
корекция от 25 %, 10 % и 5 %; 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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