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Финансовите корекции по ОПОС и ОПРР  

(по данни от ИСУН 2020 към 27 април 2022 г.-

https://eumis2020.government.bg/)) 

През 2021 г., НСОРБ проведе проучване сред общините за наложени им финансови 

корекции по проекти по Програмите от програмен период 2014-2020. Резултатите 

показаха фрапиращи и куриозни примери, включително и такива, илюстриращи 

различно третиране на еднотипни нарушения- https://www.namrb.org/bulletin/online/4398. 

Широко анонсирахме и информирахме различни ведомства, включително институции на 

ниво ЕС за събраните от нас данни.  

През цялата 2021 г., както и в началото на 2022 г., НСОРБ, с решения на ръководните си 

органи, предлага многократно изменения в нормативната уредба за адресиране на 

ситуацията с корекциите и намаляването на натиска от тях върху общинските бюджети. 

Резултатът за момента, е само постреактивен: изменение в разпоредбата на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, чл. 84), позволяваща 

прилагането на 80% -то еднократно намаляване на размера им и спрямо проектите от 

програмен период 2014-2020. Въпреки „пробива“ в ЗДБРБ, който отне 3 години, Насоки 

за прилагането на разпоредбата все още няма, като мотив за това е „твърде широката 

норма на разпоредбата, приета от законодателя“. 

С напредването на програмния период и финализирането на инвестициите, сигналите за 

налагане на финансови корекции по общинските европроекти, традиционно зачестяват. 

Това се констатира и в годишните доклади за изпълнението на отделните 

инфраструктурни програми, подкрепящи общини, като данните за броя на корекциите 

по част от тях от по няколко хиляди, са фрапиращи.  

ИСУН 2020 поддържа информация за броя, стойността, статуса (съдебно оспорване или 

отменяне) и причните за налагането на финансовите корекции. Извличането и 

обобощаването на тези данни, които са налични във финановата информация на ниво 

индивидуален проект, е доста трудо и времеемка задача. Въпреки това, за да анализира 

ситуацията с корекциите по двете инфраструктурни общински оперативни програми- ОП 

„Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) и ОП „Региони в растеж”  2014-2020 (ОПРР), както 

и въздействието им върху общинските бюджети, екипът на НСОРБ по програми и 

проекти на общините обработи и обобщи наличните в системата данни за близо 900 

общински проекта, финансирани по двете Програми.  

Обработените данни показват, че към 27 април 2022 г. 1/3 (около 28%) от анализираните 

900 проекта по ОПОС и ОПРР са без финанови корекции. Обяснението за това, не се 
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дължи на перфектното им изпълнение, а е свързано с по-късното им във времево 

отношение договаряне, както и с все още неприключилите по тях процедури за възлагане 

на обществени поръчки или с такива по обработване на искания за възстановяване на 

плащания. Следва да се отбележи, че макар и единични, са налице и приключили проекти 

без наложени финансови корекции. 

Обобщени данни за наложени финансови корекции по 

общински проекти по ОПОС и ОПРР, към 27-ми април 2022 г.: 

o За програмен период 2014 – 2020 по ОПОС и ОПРР са подкрепени общо 894 

общински проекта, като по 639 от тях са наложени общо 2 858 финансови 

корекции, или средно по над 4.4 корекции на проект. От общият брой на 

корекциите, делът на тези по ОПОС е под 16%, съответно на ОПРР над 84%. 

На ниво индивидуален проект, броят на корекциите е в доста широк 

диапазон - налице са проекти с по една корекция, както и такива с по 27, 30, 

37,  дори и с 39 нарушения; 

o 94 % от корекциите по двете Програми са за нарушения при възлагането на 

обществените поръчки. По ОПОС има и 1 корекция за  нарушаване на правилата 

на държавната помощ, а по ОПРР- 5 такива. В рамките на ОПРР корекции са 

налагани и за шест други нарушения- липса на добро финансово управление, 

конфликт на интереси, неизпълнение на индикатори, нарушения при 

изпълнението на договор, липса на адекватна одитна следа и неизпълнение 

на мерки за публичност; 

o Около 4% от наложените корекции по двете Програми са отменени. Над 56% 

от корекциите по ОПОС се оспорват, като за ОПРР този тип данни не са 

налични в ИСУН 2020. В процентно съотношение, корекциите са от 2% до 

100% от засегнатите от съответното нарушение разходи, като по ОПОС 

преобладават тези от 5%, а по ОПРР от 10%; 

o Общата стойност на корекциите за програмния период към 27.04.2022 г. е 206 

млн. лв. 38% от общата стойност на корекциите е по ОПОС, като следва да се 

отбележи, че същата, както и всички данни за Програмата не включват ДДС. На 

ниво индивудуален проект и тук ситуацията е коренно различна, налице са 

отделни корекции от по 6 лв. до 11.6 млн.лв.; 

o В процентно съотношение общата стойност на корекциите по двете 

Програми е 5.6 % от  размера на безвъзмездната финансова помощ (общо  3.7 

млрд. лв. за 894 проекта). 
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Таблица 1: Финансови корекции по общински проекти по ОПОС и ОПРР, към 27-ми 

април 2022 г.: 

 

Програма Подкрепени 

общински 

проекти, бр. 

Стойност 

договори, 

в млн. 

лв. 

Стойност 

на БФП, 

в млн. 

лв. 

Проекти 

без 

корекци, 

бр. 

Брой 

корекции 

Стойност 

корекции, 

в млн.лв. 

Дял 

корекции 

/ БФП % 

ОПОС* 

215 2 565 1 938 

 

68 445 78.1 4.03 

ОПРР 

679 1 890 1 763 

 

187 2 413 128.3 

 

7.27 
ОБЩО 894 4 455 3 701 255 2 858 206.4 5.55 

 

*Финансовите данни за ОПОС са без ДДС. 

 

Финансови корекции по общинските проекти по ОПОС:  

o По програмата се реализират или са изпълнени 215 общински проекта по 27 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в т.ч. и по 6 

процедури по Стратегии на Местни инициативни групи (МИГ). 68 от проектите 

не са санкционирани към момента, т.е. с корекции са 147 проекта или 68% 

от общия брой на подкрепените инвестиции; 

o Общият брой на наложените корекции е 445.  От  тях 7 са отменени или 1.57% 

от общия брой, а 252 се оспорват по съдебен ред или 56.63% от общия брой. 

Само една от корекциите е за нарушаване на правилата на държавната помощ, 

всички останали са за нарушения при възлагането на обществените поръчки; 

 

 

 

 



 

4 
 

Графика 1: Статус на наложените финансови корекции по ОПОС, към 27-ти април 

2022 г.: 

 

o Наложените финансови корекции са в размер на 78 млн. лв. без ДДС. 

Съотнесена към общата стойност на безвъзмездната финасова помощ по 

Програмата, тази на наложените корекции възлиза на около 4%; 

o Най-висока е стойността на корекциите по Ос „Води“- 46.7 млн. лв. или от 

около 60% от общата стойност на корекциите, но тук подкрепените проекти са 

и на най-висока стойност. Това е и оста с най-висок размер на индивидуалните 

корекции по проектите- от 1 млн.лв., 3.9 млн. лв. до 11.6 млн. лв.  В 

допълнение само 1 проект от общо 19 по Оста е без санкции и то защото е 

договорен в началото на 2022 г.; 

o Най-голям е броят на корекциите по приоритетна ос „Отпадъци“- 254 или 

57% от общия брой на корекциите, но това е и остта с най-голям брой общински 

проекти-131. Почти половината от тях (105 броя) са по Комбинираната 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, по която се 

изпълняват едва 16 проекта. Причините за този голям брой корекции биха 

могли да са дължат и на многото общини партньори по проектите, които в 

допълнение към водещия също са възложители и то на множество обществени 

поръчки за реализацията на инвестициите; 

o Прави впечатление, че по 5 от общо 7 процедури за БФП по Оста, няма 

несанкциониран проект. По останалите 2 процедури, за рекултивацията на 

депата обект на наказателната процедура на ЕС и за демонстрационните 

проекти за отпадъци, проектите без санкции са над 51% от общия брой 

подкрепени такива, или 87% по първата процедура и съответно 24% по 

втората. Обяснение за това са опростените правила за реализацията на 

проектите, в т.ч. прилагането на единна ставка и максимален размер на 

разходи за СМР;  

56,6%
1,6%

Наложени финансови корекции по ОПОС

Наложени корекции Оспорвани по съдебен ред Отменени корекции
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o С минимален брой корекции са проектите, изпълнявани по Оста за Натура 2000. 

От 14-те договорени проекта, само 6 са санкционирани и то само с 82 хил.лв; 

o С най-голям относителен дял на наложените корекции спрямо размера на 

БФП са проектите по процедура „Превенция на риска от свлачища“ – 15.3%, 

която е в рамките на Оста за превенцията на риска. И тук, както при 

Комбинираната процедура за компостиращите инсталации и на 

инсталациите за предварително третиране на битови отпадъци, въпреки 

малкият брой на договорите няма несанкциониран проект; 

o Най-нисък е размера на наложените корекции спрямо този на договорената БФП 

по Оста за подобряването на качеството на атмосферния въздух- около 0.6%. По 

Оста и 27% от договорените проекти за момента са без санкции. 

 

 

Таблица 2: Наложени финансови корекции по общински проекти по ОПОС*, към 27-ми 

април 2022 г.: 

Приоритет

на Ос 

Проекти, 

бр. 

Стойност 

договори, в 

млн лв. 

Стойност 

на БФП, в 

млн. лв. 

Брой 

корек

ции 

Стойнос

т 

корекци

и, в млн. 

лв. 

% ФК 

спрямо 

БФП 

Проекти 

без 

корекци

и, бр. 

Отмене

ни 

корекц

ии, бр. 

Оспорван

и 

корекции, 

бр. 

Води 19 916 692 108 47 6.75 1 4 60 

Отпадъци 131 857 587 254 23 3.96 48 2 148 

Натура 

2000  14 7 7 7 0.08 

 

1.16 

 

8 

 

0 

 

5 

Въздух 41 728 623 57 3.8 0.62 11 0 29 

Превенци

я на риска 10 58 29 19 4.2 

 

14.53 

 

0 

 

1 

 

10 

ОБЩО  207 2 566 1 938 445 78.08 4.03 68 7 252 

 

*Данните са без ДДС. 

 

Финансови корекции по общинските проекти по ОПРР: 

o По ОПРР са подкрепени 679 общински проекта по 10 процедури за БФП. Към 

27.04.2022 г. 187 са проектите без финансови корекции, т.е. санкционирани са 

492 проекта или 72% от общия брой на финансираните общински 

инвестиции; 
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o Наложените финансови корекции са 2 413, като на проект се падат средно по 

5 броя корекции. На ниво индивидуален проект фигурират такива с 30, 37, 

дори 39 броя корекции; 

o Корекции са наложени за 8 типа нередности- нарушения при възлагането на 

обществените поръчки (2 255 корекции или 93% от общия брой корекции), липса 

на добро финансово управление (142 корекции или 5.88% от общия брой 

корекции), неизпълнение на индикатори (5 корекции или 0.21% от общия брой 

корекции), нарушения на правилата на държавната помощ (5 корекции или 0.21% 

от общия брой корекции), липса на адекватна одитна следа (3 корекции), липса на 

публичност (1 корекция), нарушения в изпълнението на сключен договор (1 

корекция) и конфликт на интереси (1 корекция). Санкциите за липсата на добро 

финансово управление от своя страна са 2 вида- едните са за нарушения на 

екипите по проектите, удържани са от възнагражденията на физическите 

лица, включени в тях и са на малки стойности, другите са на ниво проект, 

като достигат някъде и суми в размер на около 1.5 млн. лв.; 

 

 

 

 

 

 

Графика 2: Типове финансови корекции по ОПРР, към 27-ми април 2022 г.: 

 

 

93,45

5,88

0,21

0,21

0,12

0,004

0,0040,004

Типове корекции по ОПРР, в %

нарушения при възлагането на 
обществените поръчки

липса на добро финансово 
управление

неизпълнение на индикатори

нарушения на правилата на 
държавната помощ

липса на адекватна одитна следа

липса на публичност

нарушения в изпълнението на 
сключен договор

конфликт на интереси
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o 115 са отменените корекции, представляващи под 4.8% от общия брой на 

корекциите. Информация в ИСУН 2020 за корекции, обект на съдебни 

оспорвания по ОПРР не е налична; 

o Стойността на финансовите корекции по програмата е 128 млн. лв. Същата, 

съотнесена към размера на БФП по сключените договори, представлява 

7.3%. На ниво индивидуален проект корекциите са в много широк диапазон от 6 

лева до 11.5 млн. лв. Преобладават корекциите от по 10% от стойността на 

засегнати от нарушенията разходи, като при определени нарушения при 

възлагането на обществените поръчки са налице и корекции от по 100%; 

o Най-голям е броят на финансовите корекции в рамките на Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – 1 126, представляващи близо 

47% от общия брой на корекциите. Същите са на стойност от 103 млн. лв., 

възлизащи на над 80% от общия размер на корекциите по Програмата. От 

подкрепените 259 проекта, 80 са без корекции към момента, като същите масово 

са по проекти за културна инфраструктура, договорени през 2021 г., както и за 

социална такава със статус „временно спрени“. С най-голям брой и стойност са 

корекциите по проектите за образователна инфраструктура; 

o По Приоритетната ос 2 за подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони, броят на корекциите от 931 е над 38% от 

общия по Програмата. 729 корекции са наложени по първата процедура за 

енергийна ефективност, в рамките на която са подкрепени 170 проекта, като само 

5 от тях са без корекции. По втората процедура за енергийна ефективност от 32 

проекта само 1 не е санкциониран, а корекциите възлизат на над 9% от стойността 

на БФП по проектите. В рамките на третата процедура за енергийна ефективност, 

от 20 проекта без санкции за момента са 16; 

o Оста с най-висок дял на наложени финансови корекции спрямо 

предоставена БФП е тази за регионалната социална инфраструктура- 9. 6%. 

По процедурата за подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 

възрастни и хора с увреждания, този процент е близо 11 пункта от стойността на 

БФП; 

o Към датата на анализа без финансови корекции са всичките 16 проекта по 

Оста за регионален туризъм, които все още са в най-ранен стадий на 

изпълнение. Под 1% е и стойността на корекциите спрямо БФП по мерките за 

техническа помощ. 
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 Таблица 3: Наложени финансови корекции по общински проекти по ОПРР, към 27-ми 

април 2022 г.: 

Приоритетна 

Ос 

Проект

и, бр. 

Стойнос

т 

договори

, в млн 

лв. 

Стойност 

на БФП, в 

млн. лв. 

Брой 

корек

ции 

Стойност 

корекции, 

в млн. лв. 

% ФК 

спрямо 

БФП 

Проекти 

без 

корекци

и, бр. 

Отмене

ни 

корекц

ии, бр. 

Градско 

развитие 259 1 439 1 317 1 126 103 

 

7.83 

 

80 

 

63 

Енергийна 

ефективност 222 229 226 931 16 

 

6.9 

 

22 

 

34 

Регионална 

образователна 

инфраструктур

а  37 57 56 7 3 

 

 

 

5.49 

 

 

 

7 

 

 

 

4 

Регионална 

социална 

инфраструктур

а 81 67 66 233 6 

 

 

 

9.6 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

Регионален 

туризъм 16 90 90   

 

 

 

16 

 

 

ТП 64 8 8 24 0.08 0.9 49  

ОБЩО  679 1 890 1 763 2 413 128 7.27 187 115 

 

 

Изводите: 

o Наложените над 2 800 финансови корекции в диапозона от 6 лв. до 11.6 млн. 

лв., всичките обект на последващо оспорване, а повечето и на съдебно 

обжалване ангажират огромен административен капацитет, както на ниво 

Управляващи органи, така и на ниво общини. Това има и доста други 

негативи -от забавяния и то солидни в сроковете за реализацията на 

инестициите, през излишно разходване на публичен ресурс за съдебни 

разноски, до демотивация на професионално ангажираните с подготовката и 

изпълнението на европроектите; 

o Над 94% от наложените корекции са за нарушения при възлгането на 

обществените поръчки. За недопускането им в бъдеще могат да бъдат 

разгледани различни превантивни мерки на хоризонтално ниво: изготвяне на 

типови тръжни досиета по видове обществени поръчки; предоставянето на 

консултанстски услуги от мобилни екипи (по модела на проект на НСОРБ). 

Вариант е и въвеждането на задължителен или по избор на бенефициента 
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предварителен контрол на обществените поръчки, с отчитане на негативите му, 

които се проявиха през програмен период 2007-2013- огромни забавяния при 

осъществяването му и поемането на последващата отговорност при откриване на 

нарушения само от възложителя; 

o Въпреки придобитият опит, все още макар и само да са единични, се 

допускат хоризонтални нарушения на правилата за реализацията на 

проектите- липса на мерки за публичност, допускане на конфликт на 

интереси, липса на адекватна одитна следа. Това само по себе си е индикация 

за необходимостта от продължаващо укрепване на административния капацитет 

в общините за изпълнението на европроектите. Вариант е обмислянето на 

съвместни звена/ екипи между няколко общини за подготовка, изпълнение и 

отчетност на проектите (по подобие на проектите за патронажна грижа по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ или чрез различни форми на междуобщинско 

сътрудничество, за които НСОРБ има разработени модели). Подобно решение е 

особено наложително предвид необходимостта през следващите 5 до 7 години 

общините да подготвят и изпълнят огромен обем проекти с различни източници 

на финансиране (Фондовете на ЕС на споделено управление, Механизма за 

възстановяване и устойчивост, национални и международни фондове и др.) 

o Проектите, в които участват множество партьори, които са и самостоятелни 

възложители на част от договорените инвестиции, се отличават и с много 

голям брой на корекциите. Това би следвало да се отчете при структурирането 

и последващото изпълнение на интегрираните териториални инвестиции през 

програмен период 2021-2027, в основата на които е принципа на партньорство, 

чрез „здравословно ограничаване“ на броя на партньорствата, съвместно 

възлагане на обществени поръчки и др.; 

o Прилагането на опростени правила за реализацията на проектите, в т.ч. на 

единна ставка и максимален размер на разходи за СМР/ оборудване, 

значително намалява броя на финансовите корекции. 

 

 

 


