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ФИНАНСОВ МЕМОРАНДУМ:1 
 
 
 
Европейската комисия, наричана по-долу “КОМИСИЯТА”, действаща за и от името 
на Европейската общност, наричана по-долу “ОБЩНОСТТА”, 
 
от една страна и 
 
Правителството на Република България, наричано по-долу “ПОЛУЧАТЕЛ”, 
 
от друга страна, 
 
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 
Мярката, спомената в чл.1 по-долу, ще бъде изпълнявана и финансирана с бюджетни 
средства на ОБЩНОСТТА в съответствие с условията, предвидени в този Меморандум. 
Техническата, правната и административна рамка, в която мярката, посочена в чл.1 по-
долу ще бъде изпълнявана, е описана в “Общите условия”, приложени към Рамковото 
споразумение между КОМИСИЯТА и СТРАНАТА-ПОЛУЧАТЕЛ, и допълнена от 
разпоредбите на този Меморандум и анекса “Специални разпоредби” към него. 
 
 

ЧЛЕН 1 – СЪЩНОСТ И ПРЕДМЕТ 
 

: 
Като част от програмата си за помощи ОБЩНОСТТА ще подпомогне безвъзмездно 
финансирането на следната МЯРКА 
 
Номер на програмата: BG 2004/016-917 
 
Заглавие:   Специална програма ФАР за 2004 за подкрепа на   

извеждането от експлоатация на блокове в Ядрената 
електроцентрала и последващи мерки в енергийния 
сектор в Република България 

 
 
Срок на действие:  до 30 ноември 2006 
 
 

ЧЛЕН 2 – АНГАЖИМЕНТ НА ОБЩНОСТТА 
 

Финансовото участие на ОБЩНОСТТА се определя на максимум 85 млн. евро, 
наричано по-долу за краткост “ПОМОЩ НА ЕО (Европейската общност)”. 
 
 

                                                           
1 The Financing Memorandum structure is as follows : 1. the coverpages with the references to the country 
concerned, amount and authority to sign, 2. Framework Agreement incl. Annex A and Annex B; Annex C –
Special Conditions (the text of the adopted financing proposal starting from Description and Objectives 
onwards; and Annex D 'Visibility/Publicity. 
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ЧЛЕН 3 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ 
 

 
За настоящата МЯРКА, ПОМОЩТА НА ЕО ще бъде валидна за договаряне до 30 
ноември 2006 г. за сключване на Споразумението за финансова помощ с ЕБВР при 
условията на този Меморандум. Всички договори следва да бъдат подписани до тази 
дата. Тази част от средствата от ПОМОЩТА НА ЕО, която не е договорена дотогава, 
ще бъде анулирана.  
 
Крайният срок за разплащане на ПОМОЩТА е 30 ноември 2011 г. КОМИСИЯТА 
КИМИСИЯТА може, при изключителни обстоятелства, да разреши съответно 
удължаване на периода за договаряне или срока за извършване на разплащанията, при 
условие, че това е поискано в разумен срок и е аргументирано от ПОЛУЧАТЕЛЯ. Този 
Меморандум престава да бъде в сила с изтичането на срока за разплащане на 
ПОМОЩТА. Всички средства, които не са изразходвани, трябва да бъдат върнати на 
Комисията 
 

 
ЧЛЕН 4 – АДРЕСИ 

 
Кореспонденцията, свързана с изпълнението на МЯРКАТА, в която се посочва номера 
и наименованието на МЯРКАТА, се адресират както следва: 
 
 
За ОБЩНОСТТА: 
 
Г-н Димитрис Куркулас 
Делегация на Европейската комисия  
ул. “Московска” № 9 
1000 София 
България 
 
 
За ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
 
г-н Милен Велчев 
Министър на финансите (Национален координатор на помощта) 
Министерство на финансите 
ул. “Раковски” № 102 
1040 София 
България 
 

ЧЛЕН 5 – БРОЙ ОРИГИНАЛНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ 
 
Този Меморандум е съставен в два еднакви екземпляра на английски език. 
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ЧЛЕН 6 – ВЛИЗАНЕ В СИЛА 
 
Този Меморандум влиза в сила на датата, на която бъде подписан и от двете страни. 
Никакви разходи, направени преди тази дата, няма да бъдат покрити от ПОМОЩТА 
НА ЕО. 
 
Приложенията са неразделна част от този Меморандум. 
 
 
 
 
Изготвен в ................     Изготвен в .................  
 
Дата       Дата 
 
 
За ПОЛУЧАТЕЛЯ     За ОБЩНОСТТА 
............................     .............................. 
............................      .............................. 
 
Приложения: 
1 Рамково споразумение (с неговите Приложения А и Б) 
2 Специални условия (Приложение В) 
3 Прозрачност и публичност (Приложение Г) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

1. ЦЕЛИ И ОПИСАНИЕ 
 
Основни цели 
 
Общата цел на “Специална Програма” е да подпомогне подготовката на България за членството в ЕС 
що се отнася до ядрения и енергийния  сектор, особено чрез улесняване на подготовката и 
изпълнението на решението на България за ранно закриване на тези блокове и краткосрочните 
приоритети по Партньорството за Присъединяване в тези области. Тази подкрепа се използва за 
финансиране на редица проекти, свързани с процеса на извеждането от експлоатация на блоковете и 
енергийния сектор. 
 
Това се постига чрез подкрепа за извеждане от експлоатация на посочените блокове в АЕЦ Козлодуй 
и необходимите мерки за необходимото реструктуриране, обновяване и модернизация на 
енергийната продукция, трансмисионните и разпределителните сектори, и чрез подобряване на 
енергийната ефективност. 
 
“Специалната Програма” допринася да се споделят международните усилия за финансовото 
намесване заедно с българските власти за ранното закриване. 
 
Специфични цели 

 
Целта на Фонда е да финансира или съфинансира, чрез специфични отпуснати грандове, две основни 
сфери на действие: 
 

(i.) Дейности по извеждане от експлоатация, отнасящи се до блок 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй 
(“прозорец” ядрени проекти); 

(ii.) Мерки, които са резултат от взетото решение за затваряне и изваждане от експлоатация на блок 
1 до 4, и които биха подпомогнали необходимото реструктуриране, обновяване и модернизация 
на енергийната продукция, трансмисионните и разпределителните сектори, както и подобряване 
на енергийната ефективност (“прозорец” не-ядрени проекти); 

 
чрез осигуряването на стоки, дейности (конструиране) и услуги. 
 
Международен фонд Козлодуй: 
 
Международният фонд Козлодуй е основан с одобрението на Борда на Директорите на ЕБВР от 12 
Юни 2000 година. Управлява се от Асамблеята на  Донорите като предоставя стратегическо 
управление по начин, който е съвместим с правилата. ЕБВР, като Ръководител на Фонда, предоставя 
технически, проекто-управленски, финансови, законови и административни услуги. Финансирането 
на проектите зависи от Асамблеята на Донорите, в случай, че България се съобразява със 
задълженията си по закриването. Всеки член на ЕБВР и всяка заинтересована страна могат да дадат 
своя принос във Фонда. Няколко страни предоставиха техния общ принос. Минималният 
индивидуален начален принос е € 1,5 милиона. Дяловете могат да бъдат насочени към някоя от 
целите на Фонда, но не могат да се отнасят за отделни специфични проекти.  
Политиката на ЕБВР в сферата на обществените поръчки и правилата се отнасят за използването на 
фондовете с общото правило, че обществените поръчки се ограничават за страни с дарители или 
страни, където ЕБВР оперира. 
Фондът остава в сила в период от десет години, освен ако не се прекрати по-рано с решение на 
Асамблеята. Асамблеята може също така да удължи времетраенето на Фонда с допълнителен 
период, ако е необходимо, с оглед завършване целите на Фонда. 

 
На 15 юни 2001 година Международният фонд Козлодуй проведе първото заседание на Асамблеята 
на Донорите, за да започне дейностите на Фонда. Рамково Споразумение за Субсидиране бе 
подписано през юни 2001 година между ЕБВР и Република България, като същевременно бяха 
одобрени работният план и първоначалният бюджет. Българският Парламент ратифицира Рамковото 
споразумение през март 2002 година. Броят на Донорите, подпомагащи Фонда,  се увеличава, като в 
момента е 8 и се състои главно от страни-членки на Европейския съюз, както и от други европейски 
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страни. В качеството си на представител на Европейската Общност, донорът с най-голям принос за 
Фонда председателства Асамблеята на Донорите. От 2001 година насам, Асамблеята се събира два 
пъти в годината. 
 
Дейности на Фонда: 
 
В резултат на дейностите по МФК, няколко проекти са в процес на изпълнение, от които някои са 
подсилени в сравнение с миналата година, а други са съгласувани и под двата прозореца на фонда, 
ядрени проекти и проекти за енергийна ефективност, а именно: 

 
- създаване на Отдел за управление на проекти в АЕЦ Козлодуй (€ 8.3милиона), функциониращ от 

миналата година; 
- изграждане на сух склад за изразходвани енергийни източници, произхождащи от АЕЦ 

Козлодуй блок 1 до 4 (€ 53.9 милиона), за които е подписан договор през май 2004 г.; 
- пакет за изваждане от експлоатация, състоящ се от няколко проекта (€ 5 милиона), от които 

някои вече са започнали; 
- подмяна на електромери (€ 3.3 милиона), проект, които е към приключване; 
- помощ за ре-хабилитацията на Софийската топлофикационна система (€ 20 милиона), като част 

от проект за подмяна на 60 км тръби и 8030 под станции, както и подобряване на изолацията на 
цялата мрежа. Ще бъдат постигнати значителни намеления на консумацията на вода и загубата 
на отопление. 

- инструмент за кредитиране на енергийно ефективни предприятия и на такива, които използват 
енергия от възобновяеми източници (€ 10 милиона), в допълнение към кредити и финансово 
участие на ЕБРД и на местни банки; 

- пилотен проект за ефективно използване на енергия в обществените сгради (€ 5 милиона). 
 
Включвайки и административните разходи, това означава, че близо € 110 милиона са вече отпуснати 
от МФК. Следващи проекти, включващи технически работи по изваждането от експлоатация и 
ефективно ползване на енергия, вече са на етап подготовка.  

 
Общи условия за програмата 
 
Отпусканите грантове и разплащането на помощта по “Специалната Програма” ще бъде стриктно  
успоредно със своевременния процес на подготовка и изпълнение на окончателното затваряне на 
четирите посочени блока на АЕЦ Козлодуй, в съответствие със задълженията, поети от България. 
Ясна клауза е включена в правилата на Фонда, която уточнява, че финансирането ще бъде условно, в 
зависимост от това дали Асамблеята е удовлетворена от страната-бенефициент, в съответствие с 
поетите ангажименти по затварянето. 

 
 

2. БЮДЖЕТ (в млн. евро) 
 
 
2.1. Бюджетна таблица 

 
Цел Финансиране по ФАР МФИ Общо 

 
 

Институционално 
изграждане (ИИ) 

Инвестиции Общо 
ФАР 
И+ИИ 

  

Международен фонд 
Козлодуй2 0 85 85 0 85 

 
ОБЩО 0 85 85 0 85 
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2 Забалежка: Като плащане към ЕБВР това не е нито ИИ, нито инвестиции, както това е определено в 
Програма ФАР. 
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Първа помощ на стойност € 25 милиона за “Международен фонд Козлодуй” бе гласувана през 2000 
година. Беше осигурен проект за € 1,85 милиона , състоящ се от институционално изграждане за 
осигуряване на подкрепа на българския регулаторен орган по ядрена безопасност във връзка с 
работите по извеждане от експлоатация. 
По-нататъшна помощ на стойност € 70 милиона за “Международен фонд Козлодуй” бе гласувана 
през 2001 година. Не бе гласувана помощ през 2002 година, в очакване на решението на българското 
Правителство за ранно затваряне на Блокове 3 и 4. 
Последваща помощ от € 60 милиона за “Международен фонд Козлодуй” бе гласувана през 2003 
година. Беше осигурен проект за институционално изграждане на стойност € 1,9 милиона за 
осигуряване на подкрепа на  българския регулаторен орган по ядрена безопасност във връзка с 
работите по извеждане от експлоатация. 
 
Свързани дейности 
 
В предишни години финансовата помощ по ФАР подкрепяше разработването на проучване за 
извеждане от експлоатация за блокове 1 & 2, като предоставяше подкрепа за програми по 
безопасността в АЕЦ Козлодуй и за укрепване на  Агенция за ядрено регулиране. 
 
Подкрепата по ФАР в не-ядрената сфера бе насочена към подпомагане на българските власти в 
реформата на енергийния сектор, в частност, подготвянето на енергийния вътрешен пазар на газ и 
електричество и укрепването на националния енергиен регулаторен орган. 
 
По време на Конференцията за приемане в Европейския съюз на 18 ноември 2002 година, ЕС отчете 
становището на България, че очаква Европейската общност да продължи да предоставя финансова 
помощ в подкрепа на закриването и извеждането от експлоатация на определени блокове на АЕЦ 
Козлодуй, и че е готова за обсъждане на този въпрос. В този контекст, Европейската Комисия и 
България създадоха работна група по оценяване на последствията и нуждите, по отношение на 
икономически, социални и екологични аспекти, резултат от ранното закриване. Специално 
изследване в тази област беше направено от независими експерти по поръчка на Европейската 
комисия през май 2004 г. 
 
2.2. Съ-финансиране 
 
Практиката за съ-финансиране, що се отнася до специалните програми подкрепящи извеждането от 
експлоатация, се базира на Решение на Комисията от 6 септември 2002 година, C(2002)3303-02, на 
“Преглед на правилата за изпълнение на Програма ФАР в страните-кандидатки за периода 2000-2006 
при прилагане на Член 8 от Регламент 3906/89”, което определя , че програмите свързани с ядрени 
въпроси се управляват по специален режим. От това следва, че принципите, управляващи политиката 
на Комисията за съ-финансиране на подпомагани от Общността инвестиционни проекти, не се 
прилагат за Специалните Програми. 
 
3. Изпълнителни агенции 

 
Отпуснатите средства за подпомагане на дейностите в България ще бъдат достъпни 
чрез  “Международен фонд Козлодуй”. 

 
 4. Договорености по изпълнението 
 
Средствата за “Международен фонд Козлодуй” ще бъдат усвоявани чрез съвместно управление от 
Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР), в съответствие с Финансовия Регламент, 
приложим за общия бюджет на Европейските Общности (Решение на Съвета (ЕК, Euratom) No 
1605/2002 от 25 юни 2002). За тази цел Комисията ще сключи споразумение за отпускане на помощ с 
ЕБВР (“Споразумение за финансиране”). 
 
ЕБВР е назначена за Управител на Фонда и е натоварена с редица задачипо изпълнението. Тези 
задачи са посочени в “Правила на международния фонд  Козлодуй”. Те осигуряват участието на 
Комисията в избора на проекти и произтичащите решения за финансиране чрез нейното 
представителство в ръководното тяло на фонда (“Асамблея на Донорите”). Освен другите неща, 
правилата установяват също и общите задължения на Управителя на Фонда по отношение на 
административната и експлоатационна  подкрепа и докладване пред Донорите. 
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Правилата за избираемост на доставчиците от страни-членки на Европейския съюз и страни 
партньори ще бъдат спазвани. 
 
Приносът на ФАР към Фонда ще бъде изплащан на траншове, в съответствие със “Споразумението 
за финансиране”. 
 
5. Управление на помощта 
 
5.1. Краен срок за договаряне и изпълнение на договорите, краен срок за програмиране 
 
“Споразумението за финансиране” трябва да бъде сключено до 30 ноември 2006 година. 
Разплащането на договорите от международния фонд Козлодуй трябва да приключи до 30 ноември 
2011 година. 
 
5.2. Оценка на въздействието върху околната среда и опазване на природата 
 
Процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, както е заложено в EIA-директива3, 
са напълно приложими за всички инвестиционни проекти, изпълнявани по програма ФАР. Ако EIA-
директивата все още не е напълно транспонирана, процедурите трябва да са сходни на тези, 
установени в горепосочената директива. Ако един проект попада в рамките на анекс 1 или анекс 2 на 
EIA-директивата, провеждането на процедура в съответствие с Директивата трябва да бъде 
документирано4. 
 
Ако съществува вероятност изпълнението на проекта да окаже въздействие върху 
природен резерват, трябва да бъде извършена и документирана5 подходяща оценка 
според чл. 6 от Директивата за хабитатите. 

 
Всички инвестиционни проекти трябва да бъдат изпълнени в съответствие с 
действащото екологично законодателство. Проектните фишове трябва да съдържат 
специфични клаузи за съответствие с европейско законодателство в областта на 
околната среда, според вида дейност, която се провежда в рамките на всеки 
инвестиционен проект. 

6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
 

ЕБВР ще подготвя доклади и техническа документация, включително и годишен доклад, както е 
необходимо, за оперирането на Фонда. Тези доклади ще предоставят изчерпателен преглед на 
изпълнението на работната програма на Фонда (одобрена от Асамблеята на Донорите), включително 
неговото отношение съгласно задълженията по закриване, условностите заложени в проектните 
договорености за субсидиране, управлението на специфични проекти и евентуалните проблеми, 
които са свързани с Програмата. 

 
7. ОДИТ, ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, МЕРКИ ПРОТИВ ИЗМАМИ, 
ПРЕВАНТИВНИ И КОРЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ  

 
7.1. Супервизия и финансов контрол от страна на  Комисията и Европейската 
сметна палата 

 
Всички финансови меморандуми, както и произтичащите договори са предмет на 
надзор и финансов контрол от Комисията (включително и от Европейския офис за 
борба с измамите) и одити от Европейската сметна палата.  Доколкото Разширената 
децентрализирана система за изпълнение все още не е налице в изпълнителните 

                                                           
2 DIR 85/337/EEC; OJ L 175/40; 5.7.1985; изменена  
3 в Анекс EIA към съответния инвестиционен проектен фиш 
4 в Анекс за съхраняване на природата към съответния инвестиционен проектен фиш 
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агенции на страната-бенефициент, са включени мерки, като предварителна проверка 
на търговете и договарянето от страна на делегацията в страната-бенефициент. 

  
За осигуряване на  ефективна защита на финансовите интереси на Общността, 
Комисията (включително и Европейския офис за борба с измамите) може да проведе 
проверки на място и инспекции съгласно процедурите, предвидени в Регламент  
2185/ 966 на Общността (Евроатом, ЕС). 

 
Гореописаните проверки и одити са приложими спрямо всички изпълнители и 
подизпълнители, които са получили средства на Общността.  

 
Без да се намаляват отговорностите на Комисията и Сметната палата на ЕС7, 
сметките и операциите на Националния фонд и, където е приложимо, на 
Централното звено за финансиране и договаряне, както и на всички съответни 
Изпълнителни агенции, могат да бъдат проверявани по преценка на Комисията от 
самата Комисия, или от външни одитори наети от Комисията.  

 
7.2. Задължения на страната- бенефициент 

 
7.2.1. Одит и финансов контрол 

 
С оглед осигуряване на добро финансово управление на средствата от ФАР, 
страната-бенефициент трябва да има система за управление и контрол на помощта в 
съответствие с общоприетите основни принципи и стандарти. Тази система трябва 
да покрива изискванията на чл. 164 от Финансовия регламент и в частност да 
адекватно да осигурява коректност, редовност и допустимост на исканията за 
подкрепа от Общността. 

 
Системата за управление и контрол на страната-бенефициент трябва да осигурява 
достатъчно проследяване на одитната пътека, както е посочено в чл. 7 (2) на 
регламент 438/20018. 

 
Компетентните национални финансови и контролиращи власти ще провеждат 
подходящ финансов контрол  на всички институции, свързани с изпълнението на 
програмата. 

 
Всяка година до Комисията ще бъдат изпращани план за одит, обобщение на 
резултатите и препоръките от проведените одити, както и заключения от 
изпълнението на препоръки от минали одити. Докладите от одита ще бъдат на 
разположение на Комисията. 

 
7.2.2. Превантивни мерки 

 
Страната-бенефициент трябва да предприеме всички необходими мерки за 
предотвратяване и противодействие на  активните и пасивни корупционни9 

                                                           
5 Регламент на Общността (Eвроатом, ЕС) 2185/96 от 11 ноември 1996 г., OJ L 292; 15.11.1996 г.; стр. 2 
6 както се посочва в Общите условия свързани с Финансовия меморандум приложен към Рамковото 

споразумение      
7 Регламент на Общността (Eвроатом, ЕС) 438/2001 от 2 март 2001 г., OJ L 63; 03.03.2001 г.; стр. 21 
8 Активна корупция ще означава умишлено действие на този, който получава, директно или чрез 
посредник, предимство от всякакъв вид за себе си или за трета страна, за да действа или да се въздържи 



 4

практики във всеки етап на тръжната процедура или за предоставяне на грант, както 
и по време на изпълнение на програмата. 

 
7.2.3. Мерки против измамите и корективни действия 

 
Страните-бенефициенти на първо място носят отговорност за осигуряване на 
разследване и задоволително разрешаване на предполагаеми и истински случаи на 
измами и нередности, следвайки контролните механизми на страната или 
Общността. 

 
Националните власти трябва да осигурят функционирането на механизъм за 
контрол и отчитане, еквивалентен на предвидения в регламент 1681/9410. 

 
Конкретно, всички предполагаеми или истински случаи на измами11 и нередности12, 
както и всички свързани с тях мерки, предприети от съответната държавна 
институция, трябва да бъдат докладвани на службите на Комисията  без забавяния. 
В случай, че няма предполагаеми или истински случаи на измами или нередности за 
докладване, страната-бенефициент следва да информира Комисията за този факт в с 
срок до два месеца след края на всяко тримесечие. 

 
В случай на нередност или измама, страната-бенефициент трябва да извърши 
необходимите финансови корекции изискващи се във връзка с всяка конкретна 
нередност. Корекциите, направени от страната-бенефициент трябва да съдържат 
анулиране на цялата или на част от помощта от Общността. Фондовете на 
Общността, освободени по този начин могат да се използват отново от НФ за целите 
на програмата в съответствие с чл. 5 от Меморандума за разбирателство за 
създаване на НФ. 

 
7.3 Възстановяване на средства в случаи на нарушение или измама 
 
Всяко доказано нарушение13 или измама14, разкрити по време на изпълнението на проекта или при 
одит води до възстановяване на средствата на Комисията. 

                                                                                                                                                                                      
от действие съобразно задълженията си или в изпълнение на неговите функции,като официално лице, по 
начин който накърнява или има опасност да накърни финансовите интереси на ЕС. 
Пасивна корупция ще означава умишлено действие на длъжностно лице, което директно или чрез 
посредник, изисква или получава предимства от всякакъв вид за себе си или трета страна, или приема 
обещание за такова предимство, за да действа или да се въздържи от действие съобразно задълженията 
си или в изпълнение на неговите функции като официално лице, по начин който накърнява или има 
опасност да накърни финансовите интереси на ЕС. 
9 Регламент на ЕК (ЕК) 1681/94 от 11 юли 1994 г.; 12.07.1994 г.; стр. 43 
10 Измама ще означава умишлено действие или пропуск свързан с: използване или представяне на 
грешни, некоректни или непълни отчети или документи, които водят до грешно разпределение или 
неправилно задържане на средства от общия бюджет на Общността или от управляваните от нея, или от 
нейно име,  бюджети; непредставяне на информация в нарушение на конкретни задължения със същия 
ефект; некоректно използване за такива средства за цели различни от тези, за които са били отпуснати 
първоначално.  
11 Нередност ще означава всяко нарушение на разпоредбите на националното или европейското 
законодателство, на този Финансов меморандум или последващи договори, което е резултат от действие 
или пропуск на икономически посредник, и има или ще има ефект на накърняване на общия бюджет на 
Общността или на бюджети управлявани от нея, посредством нецелесъобразни разходи. Терминът 
“Европейско законодателство” в този контекст ще означава целостта от общи правила валидни за 
страните по Финансовия меморандум (напр. Европейските споразумения, Рамковите споразумения, 
Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд и т.н.)  
12 вж. горната дефиниция  
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Ако след извършване на необходимите проверки, Комисията установи, че: 
(а) страната-бенефициент не е спазвала задълженията си да предотвратява, открива и коригира 
нарушенията или 
(б) изпълнението на проекта не обосновава част или цялата помощ или 
(в) има сериозни грешки в системите за  управление или контрол, които водят до нарушения, 
Комисията може да прекрати по-нататъшни плащания по програмата, и, заявявайки причините, да 
поиска от страната-бенефициент да представи коментари и, където се сметне за необходимо, да 
извърши корекции в рамките на определен срок. 
Ако не се постигне до съгласие до края на определения от Комисията срок и ако изисканите 
корекции не са налице, Комисията може, вземайки предвид коментарите на страната-бенефициент, 
да реши в тримесечен срок да: 
(а) намали или анулира плащанията по съответната програма, или 
(б) направи финансови корекции, изискващи се от анулирането на част или цялата помощ по 
въпросната програма. 
Когато Комисията решава за стойността на корекцията, ще вземе предвид принципа на 
пропорционалност, вида нарушение и размера и финансовите последици на установените слабости в 
системите за управление и контрол на страната-бенефициент.  
При липса на решение за изпълнение по точка (а) или (б), следващи плащания по програмата 
незабавно ще бъдат започнати отново.  
Националният ръководител гарантира връщането на всички неупотребени или 
грешно изплатени суми в срок от 60 календарни дни от уведомяването. Ако той не 
изплати обратно дължимите на Комисията суми, страната-бенефициент дължи 
сумите на Комисията.  

Лихви по дължимите суми за закъснели плащания ще се начисляват на 
невъзстановени суми, спазвайки Финансовия регламент. 

8. ПРОЗРАЧНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ  
 

ЕБВР ще отговаря за предприемане на необходимите мерки, за осигуряване на 
публичност за всички сродни дейности финансирани по програмата свързани с 
Международен фонд Козлодуй. Това ще бъде правено в тясна връзка с Комисията. 
Правилата на Фонда ще осигурят приемане на необходимите мерки за осигуряване 
на подходяща публичност за ЕС за всички дейности, които той финансира. 

 

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

В случай на неизпълнение на договорените ангажименти по причини, които са в 
рамките на контрола на Правителството на България, Комисията може да 
преразгледа Програмата с оглед, по преценка на Комисията, цялото или частичното 
й преустановяване и / или пренасочване на неоползотворените средства за други 
цели, съвместими с целите на програма ФАР. 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                      
13 вж. горната дефиниция 


