УКАЗАНИЯ
за прилагане на чл. 84 ал. 3 от ЗДБРБ за 2017г.
Основание
В съответствие с изискванията на чл. 84, ал. 3 от Закона за Държавния бюджет на Република
България за 2017г., за намаляване на размера на задълженията на общини-бенефициенти за
наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет
за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период
2007-2013 г. с 80 на сто чрез сключване на Тристранно споразумение между управляващия
орган на оперативна програма (УО)), министъра на финансите и кмета на съответната община и
Насоките за прилагане на разпоредбата, дадени от министъра на финансите с писмо № 91-0096/15.02.2017 г.
Цел
Да се опишат условията и основните стъпки при сключване на Тристранно споразумение, за
намаляване на задълженията на общини за наложени финансови корекции и/или предоставени
безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени
финансови корекции за проекти по програмен период 2007-2013, между Управляващия орган
(УО) на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” , Бенефициентите и Министерство на
финансите.
Да се изработи Методика за изчисление на размера на задължението за финансова корекция,
неразплатено към 31.12.2016 год., което може да бъде намалено, чрез сключване на тристранно
споразумение.
Страни по споразумението
1. Министерство на финансите.
2. Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“, Министерство на околната
среда и водите
3. Бенефициент – община

Предмет на споразумението
Задължения, за които ЗДБРБ за 2017г. е заложил следните кумулативни изисквания:
1. задължението да е за наложени финансови корекции и/или за предоставени
безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащанията по
проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г.;

2. за финансовата корекция УО на ОПОС е издал индивидуален административен
акт (в.т.ч. писмо, решение, уведомление и др.) преди 31.12.2016 г.;
3. задължението да е неразплатено към 31.12.2016 г,;

Други специфични условия
1. Намаляването на задължението е само и единствено за главницата по наложената
финансова корекция.
2. Могат да бъдат намалени задължения по финансови корекции, предадени за събиране
от Национална агенция за приходите /НАП/. След сключване на споразумение Бенефициентът
го представя на НАП.
3. Оспорени по съдебен ред задължения за наложени финансови корекции не могат да
бъдат предмет на споразумение до решаването на спора. В приложното поле на чл. 84 ал. 3 от
ЗДБРБ за 2017 г. попадат случаите , в които съдът е потвърдил наложената финансова корекция
с влязъл в сила съдебен акт по решение, издадено от УО на ОПОС, преди 31.12.206 г.
4 . Подписването на споразумение за намаляване размера на задължението на
бенефициента не отменя акта на УО за налагане на финансова корекция. Същият остава в сила,
като чрез подписването на споразумението единствено се намалява задължението за
възстановяване на средства от страна на бенефициента по наложената финансова корекция.
5. След приспадане на 80 на сто от главницата по дължимата финансова корекция ,
останалите 20 на сто от размера на финансовата корекция, заедно с всички дължими лихви и
други дължими плащания подлежат на възстановяване на УО на ОПОС. За този остатъчен
размер може да се предприемат действия за разсрочване на задължението, но всички тези
действия са извън обхвата на споразумението по чл. 84 ал. 3 от ЗДБРБ за 2017 г.
6. За всички проекти по ОПОС на даден бенефициент, за който задължението е за
наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет
за финансиране на плащанията по проекта с наложени финансови корекции за програмен
период 2007-2013 г., се изготвя едно споразумение.
7. Когато бенефициентите по ДБФП са повече от един, Длъжникът може да подпише
споразумение и за останалите бенефициенти/партньори общини, ако е надлежно упълномощен
от тях. В противен случай то се подписва от всички.
Процедура за иницииране и сключване на споразумение по чл. 84 ал. 3 от ЗДБРБ за 2017 г.
1. Бенефициентът инициира искане за сключване на споразумение за намаляване на
размера на задълженията за наложени финансови корекции и/или предоставени безлихвени
заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови
корекции за проекти по програмен период 2007-2013 на ОПОС, като изпраща писмо до УО на
ОПОС и прилага към него Приложение 1 Таблица „ Информация за задълженията, предмет на
споразумението“ по образец и (ако е приложимо) и/или Приложение 2 Таблица „ Информация

относно безлихвен заем“ . В Приложение 1 и Приложение 2 се попълват данни за всеки
проект , за който се иска намаляване на задължението.
2. УО на ОПОС проверява за съответствие стойностите посочени в Приложение 1
Таблица „ Информация за задълженията, предмет на споразумението“ по образец и (ако е
приложимо) и Приложение 2 Таблица „ Информация относно безлихвен заем“. Ако
задължението на бенефициента по проекта е предадено за събиране от НАП, УО отправя
запитване към НАП за актуалния статус на производството (остатък за събиране, лихви, статус
на предприетите действия по събиране и др.) и проверява верността на попълнените стойности
в Приложение1, колона 7.
3. УО на ОПОС изготвя проект на Споразумение и го изпраща за съгласуване на
официалния адрес на електронната поща на бенефициента. Едновременно се правят бележки,
задават се въпроси и се дават указания за промяна на Приложенията към искането за сключване
на споразумение.
а) В случай, че задължението е за предоставен безлихвен заем от централния бюджет за
финансиране на плащания по проект с наложени финансови корекции в проекта на
споразумението УО на ОПОС информира бенефициента за следното:
- по отношение на дължимия остатък от 20 на сто от размера на безлихвения заем за
финансиране на плащания по проекта с наложени финансови корекции, че дължимият остатък
може да се погаси еднократно, като посочва срок за погасяването в рамките на 28 дни от
подписването на споразумението.
- за погасяването на дължимия остатък от 20 на сто УО на ОПОС информира
Министерство на финансите (МФ) в срок до един месец от влизане в сила на споразумението
- ако дължимият остатък от 20 на сто не е погасен в указания от УО на ОПОС срок и по
тази причина УО не информира МФ погасяването, то МФ може да пристъпи към прилагане на
разпоредбата на чл. 84, ал.4 от ЗДБРБ за 2017 г.
4. Бенефициентът подписва проекта на Споразумение и го изпраща до УО на ОПОС по
електронна поща сканирано , заедно с Приложение 1 Таблица „ Информация за задълженията,
предмет на споразумението“ по образец и (ако е приложимо) Приложение 2 Таблица „
Информация относно безлихвен заем“. Оригиналът на документите се представя с
придружително писмо в УО на ОПОС.
5. УО на ОПОС изпраща на МФ подписания от бенефициента проект на Споразумение
за съгласуване. Ако в срок до пет работни дни МФ не изпрати бележки по проекта, УО на
ОПОС пристъпва към подписване на Споразумението. При наличие на забележки, същите се
обсъждат с Бенефициента и отразяват в окончателен проект на Споразумение като се повтаря
процедурата по т. 2 и т. 3.
6. В срок до 5 работни дни от датата на подписване на Споразумението от Ръководителя
на УО на ОПОС, същото се изпраща на МФ за подпис.
7. МФ подписва Споразумението в срок до 5 работни дни от получаването му и го
изпраща на УО.
8. УО на ОПОС изпраща подписаното Споразумение на бенефициента в срок до 5
работни дни от получаването му от МФ.

9. Бенефициентът представя подписаното Споразумение на НАП, в срока упоменат в
него.
Изчисляване на размера на задължението, което може да бъде намалено чрез сключване
на Тристранно споразумение.
1. При определяне на размера на задълженията на общини-бенефициенти за наложени
финансови корекции по проекти по програмен период 2007- 2013 г. се следват стъпките:
а) Бенефициентът следва да определи Договорите с изпълнители, по които има наложени
Финансови корекции и да ги опише в Приложение 1 Таблица „ Информация за
задълженията, предмет на споразумението“;
б) Описват се всички ДБФП и предмета им, към които се отнасят договорите с изпълнители;
в) Посочва се номера и датата на акта на УО на ОПОС за налагане на финансова корекция;
г) Определя се абсолютната стойност на наложените финансови корекции по договор с
изпълнител. За проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС, за които ДДС е недопустим
разход, следва да се посочи стойността на наложените финансови корекции без ДДС.
/Приложение1, колона 6/
д) Определя се стойността на дължимите от Бенефициента суми към УО на ОПОС към
31.12.2016 г. и се попълва в колона 7, но не повече от стойността на наложените ФК
посочени в Приложение1, колона 6.
е) Определя се размера на ФК, която подлежи на намаляване чрез споразумение /80% от
колона 7/.

2. При намаляване на размера на задълженията на общини-бенефициенти за предоставени
безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с
наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. се следват стъпките:
а) Бенефициентът попълва Приложение 2 Таблица „ Информация относно безлихвен
заем“
б) Описват се всички ДБФП и предмета им, за които има предоставени безлихвени заеми
от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови
корекции за програмен период 2007-2013 г.
в) Посочва се номера и датата на писмото на УО на ОПОС, с което Бенефициентът е
уведомен за сумата на одобрения заем и условията на погасяване / Приложение 2, колона 4/;

