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НЕРЕДНОСТИ



АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ

Регистър за сигнали
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Предложения за 

налагане на 

финансови корекции

Процедура за администриране на 

нередности



Нередности

 „Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредбите на чл. 1.5 от

Регламента за Норвежкия финансов механизъм, правото на

Европейския съюз или на националното право, произтичащо от

действие или бездействие на стопански субект, което има или би

имало като последица нанасянето на вреда на изпълнението на НФМ,

включително, но и не само изпълнението на/или бюджета на някоя от

програмите, проектите или дейностите, финансирани от НФМ.



Видове нередности, за които се налагат финансови корекции

 На етап обявление и документация за обществена 
поръчка/процедура за избор с публична покана

 На етап оценяване на предложения

 На етап изпълнение на сключения договор

 Определяне на финансовата корекция:

 Диференциален метод 

 Пропорционален метод



 - използването или представянето на грешни, неточни или непълни
декларации или документи, което води до злоупотреба или
неоправдано използване на средства от общия бюджет на програмите
по НФМ 2014-2021 или бюджетите, управлявани от офиса на
финансовия механизъм на НФМ или от негово име;

 - прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение,
водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;

 - разходване на такива средства за цели, различни от тези, за
които са отпуснати първоначално.

Измама



 докладване до Ръководителя на Програмния оператор по Програма 

„Вътрешни работи“, НФМ 2014-2021“;

 докладване до Ръководителя на Одитния орган или;

 докладване до Ръководителя на Националното координационно звено 

(дирекция „Централното координационно звено“ при 

администрацията на Министерски съвет).

Докладване на сигнали за нередности

и/или съмнения за измама
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Ограничителни изисквания

(ОСЕС)



Дирекция „Международни проекти“

Тел.: +359 982 74 12

Факс: +359 982 28 18

Е-mail: dmp@mvr.bg

https://www.mvr.bg/dmp

Благодаря за вниманието!

mailto:dmp@mvr.bg

