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ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО СТАНОВИЩА НА МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО
ПРОВЕДЕНИ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КОГАТО
ПОСЛЕДНИТЕ СА ОБЕКТ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПОС

Една от основните причини за ниското ниво на финансово изпълнение по ОПОС е
липсата на единна методология и национална законодателна основа за налагане на
финансови корекции при установяване на нередност. Като резултат, придвижването на
част от исканията за средства е блокирано, тъй като са установени нередности, но
липсва механизъм за налагане на финансови корекции на национално ниво. Това води
до спиране на плащанията по конкретния договор като цяло. Поради тази причина при
сключването на допълнителните споразумения към договорите за безвъзмездна
финансова помощ, МОСВ възприе механизъм за налагане от страна на Управляващия
орган /УО/ на финансови корекции по сключени договори между бенефициентите и
избрани изпълнители, след издадено становище по законосъобразност от Междинното
звено /МЗ/. Този механизъм се основава на Указанията на ЕК за налагане на финансови
корекции и представлява временен инструмент за въздействие, но същевременно
ускорява усвояването на средствата до изработването на единна национална
методология, приложима за всички оперативни програми.
Следва да се вземе предвид и факта, че контролът по законосъобразност върху
процедурите на бенефициентите, когато последните са общини, изначално е вменена на
съответните контролни органи, посочени в чл. 123 от ЗОП, а именно Сметна палата и
АДФИ. Обръщаме внимание, че налагането на финансови корекции, във връзка с
издадени становища на МЗ и одобрени размери на корекциите от УО, се използват
единствено за целите на ОПОС в съответствие с Регламент 1083/2006 (ЕО) и следва да
се разграничават от възможността за налагане на санкции, вменена на АДФИ и Сметна
палата.
В случаите, в които бенефициент изразява несъгласие със становище на МЗ по
проведена обществена поръчка, на базата на което е наложена финансова корекция и
същият е уведомен за разплатената до размера на финансовата корекция сума, той
следва да информира МЗ с писмено обосновано възражение. МЗ ще предприеме
действия по сезиране на АДФИ, която да извърши проверка по процедурата на
бенефициента и излезе с доклад от извършената проверка.
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