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Указания от Министерски съвет
по прилагане на пропорционалния метод за установяване на размера на
финансовата корекция
В отговор на запитване от НСОРБ за прилагането на пропорционалния метод за установяване на размера
на финансова корекция при наличие на собствен принос по определена обществена поръчка (съгласно чл.
9, ал. 3 от Методологията за определяне на финансови корекции (МОФК), приета с ПМС
№134/05.07.2010 г.), Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ към Министерския съвет ни
предостави следните указания:
Съгласно чл.9 ал. 1 от МОФК , размерът на финансовата корекция се установява по пропорционалния
метод в случаите, когато не е възможно да се направи точно количествено определяне на финансовото
отражение на нарушението върху изразходваната безвъзмездна финансова помощ по договора.
Съгласно указание на Дирекция „Национален фонд“ за отчитане на нередности по договори за
предоставяне на БФП с включен собствен принос на бенефициента, следва да се има предвид, че при
установено нарушение разходите следва да бъдат коригирани по всички източници, засегнати от
нарушението, включително и собствения принос.
С други думи, при определяне на финансова корекция по пропорционалния метод, процентният показател
се отнася първо към общия размер на допустимите разходи, засегнати от нарушението, след което тези
допустими разходи се диференцират по източници на финансиране.
Същевременно като дълг и нередност за сметка на бенефициента се регистрира само частта от
корекцията, която би засегнала безвъзмездната финансова помощ, тъй като само тя е недължима за
изплащане по договор за БФП.
Конкретен пример, илюстриращ казаното:
Има проект с обща стойност 120 лв., който се изпълнява с един договор за обществена поръчка.
Допустимите за финансиране по програма разходи по договора са 100 лв., а останалите представляват
недопустим разход (напр. ДДС по ОПОС). По процедурата има задължително собствено участие на
бенефициента в размер на 10%.
В посочения пример, при липса на нарушение, бенефициентът ще получи за изпълнението на проекта 90
лв., като трябва да осигури 30 лв., от които 20 лв. са недопустими и 10 лв. са собственото участие.
В случай на нарушение, което налага финансова корекция в размер на 25%, разпределението по
източници на финансиране ще се изчисли по следния начин: бенефициентът ще получи от съответната
програмата 67.5 лв. или 75% от размера на БФП, като трябва да осигури останалите 52.5 лв.
Изчислението, онагледено графично:
Обща стойност на договора –
120 лв., в т.ч. допустими и
недопустими разходи:

20 лв. ДДС
(недопустим
разход)

Допустими
разходи – общо
100 лв., от които:

90 лв. –
договорен
размер на БФП

Налагане на финансова корекция
от 25% – 25 лв. и определяне на
припадащата се част по категории
допустими разходи

22.5 лв. – част от
корекцията (за сметка на
бенефициента),
приспадана от дължимата
БПФ

Окончателно плащане по
договора:

67.5 лв. БФП (75% от
договорирания размер)

52.5 лв. от бенефициента

2.5 лв. – припадаща се
част върху собствения
принос

10 лв. – собствен
принос
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