КАКВО Е НЕРЕДНОСТ И ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ЕС
1. Какво е нередност?
„Нередност” съгласно определението, дадено в чл. 1,
параграф 2 от Регламент 2988/95, означава всяко нарушение на
разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или
бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало
за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на
бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или
загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се
събират направо от името на Общностите или посредством
извършването на неоправдан разход.
Специфични определения за нередност, касаещи отделните
фондове и програми са посочени в съответните за тях основни
регламенти, както следва: за Структурните фондове и Кохезионния
фонд - в Регламент 1083/2006, за програмите от ОСП - в Регламент
1848/2006
2. Измама :
"Подозрение за измама" е нередност, даваща основание за
образуване на административно или съдебно производство на
национално ниво с цел да се определи съществуването на определено
умишлено поведение, по-специално измама, така както е посочено в
член 1, параграф 1 от Конвенцията за защитата на финансовите
интереси на Европейските общности, на основание К.3 от Договора за
Европейския съюз „по отношение на разходите” е всяко умишлено
действие или бездействие, свързано с:
- използване или представяне на фалшиви, неверни или
непълни отчети или документи, което води до злоупотреба или
незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейските
общности или бюджети, управлявани пряко от или от името на
Европейските общности;
- прикриване на информация в нарушение на определени
задължения със същото въздействие;
- разходване на такива средства за цели, различни от тези, за
които те първоначално са предоставени.
3. Сигнали за нередности и измами :
Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и
измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми,
финансирани от фондовете на ЕС, като сигналите могат да бъдат
писменни или устни, както и да бъдат подавани анонимно.

