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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 

от 14 май 2019 година 

 

за установяване на насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат 

извършени спрямо финансирани от Съюза разходи в случай на неспазване на 

приложимите правила за възлагане на обществени поръчки 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като има предвид, че: 

(1) Установените в настоящото решение насоки за определяне на финансовите корекции 

следва да осигурят ръководство за съответните служби на Комисията относно 

принципите, критериите и ставките, които следва да се прилагат във връзка с 

финансовите корекции, направени от Комисията по отношение на разходите, 

финансирани от Съюза в рамките на споделеното управление, в случай на неспазване на 

приложимите правила за възлагане на обществени поръчки, по-специално на директиви 

2014/23/ЕС
1
, 2014/24/ЕС

2
 и 2014/25/ЕС

3
 на Европейския парламент и на Съвета, както е 

посочено в настоящите насоки.  

(2) В съответствие с член 144 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 101, параграф 8 от 

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета
4
 Комисията е 

задължена да прави финансови корекции по отношение на държавите членки с цел 

изключване от финансиране от Съюза на разходите, направени в нарушение на 

приложимото право, като отчита пропорционалното използване на административни 

ресурси. Финансовите корекции трябва да се определят въз основа на установяването на 

недължимо платените суми и на финансовите последици за бюджета. Когато такива суми 

не могат да бъдат установени точно, Комисията може да приложи корекции, основани на 

екстраполация, или корекции с единна ставка в съответствие със специалните секторни 

правила. Накрая, при определяне на размера на финансовата корекция Комисията трябва 

да вземе предвид естеството на нарушението на приложимото право и доколко 

съществено е то, както и финансовите последици за бюджета, включително в случай на 

недостатъци в системите за управление и контрол.  

                                                 
1
 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори 

за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1). 

2
 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки 

и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65). 

3
 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на 

поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и 

пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014, стр. 243).  

4
 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) 

№ 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и 

(ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.( ОВ L 193, 

30.7.2018 г., стр. 1). 
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(3) Настоящите насоки следва да обхващат всички фондове със споделено управление.  

(4) Настоящите насоки отразяват опита, натрупан от прилагането на предходните насоки за 

определяне на финансовите корекции в случай на неспазване на правилата за възлагане 

на обществени поръчки, приети с решение на Комисията от 19 декември 2013 г.
5
, и 

внасят яснота относно нивото на корекции, което трябва да се прилага в съответствие с 

принципа на пропорционалност и директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС. 

Когато е целесъобразно, настоящите насоки следва да обхващат поръчките, възложени 

съгласно Директива 2009/81/ЕО
6
. 

(5) Настоящите насоки следва да се прилагат по отношение на процедури за финансови 

корекции, стартирани след датата на приемане на настоящото решение.  

(6) Настоящите насоки следва да се използват от Комисията за осигуряване на равно 

третиране между държавите членки и прозрачност и пропорционалност при прилагането 

на финансови корекции във връзка с разходи, финансирани от Съюза, 

РЕШИ:  

Член 1 

С настоящото решение се установяват определените в приложението насоки за определяне на 

финансови корекции по отношение на разходи, финансирани от Съюза в рамките на 

споделеното управление, в случай на неспазване на приложимите правила за възлагане на 

обществени поръчки. 

Член 2 

Комисията ще прилага настоящите насоки по отношение на процедури за финансови корекции, 

стартирани след датата на приемане на настоящото решение.  

Съставено в Брюксел на 14 май 2019 година. 

 За Комисията  

 Corina CREŢU 

 Член на Комисията 

                                                 
5
 С(2013) 9527 final. 

6
 Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на 

процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или 

възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76). 


