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Списък на ползваните съкращения

АМ – автомагистрала.
АПИ – Агенция пътна инфраструктура. 
АППД – Агенция „Проучване и поддръжка на река Дунав“.
БАИТ — Българска асоциация по информационни технологии.
БВП – Брутен вътрешен продукт.
БСК – Българска стопнаска камара.
БСП – Българска социалистическа партия.
БТПП – Българкса търговско промишлена палата.
ВиК – водоснабдяване и канализация.
ВСС – Висш съдебен съвет.
ГЕРБ – политическа партия ГЕРБ.
ДАКСИ – бази данни за: Фирмено разузнаване (Фирмите в България); Маркетингови адресни бази данни; Фи-
нансово-счетоводна нормативна информация (Нормативна уредба, Компютърен Държавен вестник).
ДДС – данък добавена стойност.
ДПС – „Движение за права свободи” – политическа партия.
ДФЗ — Държафен фонд “Земеделие“.
ДФЗ-РА — Разплащателна агенция към Държафен фонд “Земеделие“.
Евростат – Европейска статистическа служба.
ЕЗФРСР – Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
ЕИБ – Европейска инвестиционна банка.
ЕО – Екологична оценка.
ЕС – Европейски съюз.
ЕК – Европейска комисия.
ЕП – Европейски парламент.
ЕСФ – Европейски социален фонд.
ЕФР – Европейски фонд за рибарство.
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие.
ЖП – железопътен транспорт.
JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas.
JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in European Regions.
JEREMIE – Joint European Resources for Micro to medium Enterprises.
ЗОП – Закон за обществени поръчки. 
ЗРР – Закон за регионално развитие .
ИА – изпълнителна агенция.
ИАНМСП – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
ИАРА – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
ИКТ – информационни и комуникационни технологии.
ИСПА (ISPA) – Инструмент за структурни политики за предприсъединяване.
ИСУН – интегрирана система за управление и наблюдение.
ИПА - Инструмент за предприсъединителна помощ (IPA).
КЗК – Комисия за защита на конкуренцията.
КН – комитет за наблюдение.
КФ – Кохезионен фонд.
КУПФЕС - Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз
МЗ – междинно звено.
МЗХ — Министерство на земеделието и храните.
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МИГ – местни инициативни групи. 
МИС – Мониторингова и информационна система за целите на уптавлението и наблюдението на сруктурните 
фондове.
МОСВ – Министерство на околната среда и водите.
МП – Министерство на правосъдието.
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
МС – Министерски съвет.
МСП – малки и средни предприятия.
МТСП – Министерство на труда и социалните грижи.
МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
МТТС – Министерство на транспорта, телекомуникацията и съобщенията (преименувано). 
МФ – Министерство на финансите.
НАПИ – национална агенция пътна инфраструктура (преименувана).
НДСВ – „Национално движение Симеон II” – политическа партия.
НСП – Национален стратегически план. 
НССЗ – Национална служба за съвети в земеделието.
НКИД – Национална класификация на икономическите дейности.
НКЖИ – Национална компания „Железопътна инфраструктура”.
НПО – неправителствена организация.
НПР – Национален план за развитие. 
НСИ – Национален статистически институт.
НСОРБ – Национално сдружение на общините в република България.
НСРР – Национална стратегическа референтна рамка.
NUTS/НУТС - Nomenclature of Units for Territorial Statistics – Класификация на териториалните единици за ста-
тистически цели в България (NUTS).
ОВОС – оценка за въздействието върху околната среда.
ОЛАФ - Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
ОП – оперативна програма.
ОПК – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
ОПАК – Оперативна програма “Административен капацитет”.
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”.
ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
ОПРР – Оперативна програма “Регионално развитие”.
ОПРЧР – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.
ОПТ – Оперативна програма “Транспорт”.
ОПТП – Оперативна програма “Техническа помощ”.
ОРНО – Обща рамка за наблюдение и оценка. 
ОСП – обща селскостопанска политика.
PPF – съдействие за подготовката на проекти, англ. project preparation facility.
ПРООН – Програма за развитие на Организацията на обединените нации. 
ПРСР – Програма за развитие на селските райони.
ПЧИ – публично-частни инициативи.
ПЧП – публично-частно партньорство.
ППП – пред-присъединителна помощ.
РА – разплащателна агенция.
РГ – работна група.
РБ – Република България.
РЗС – Политическа партия “Ред, законност и справедливост”.
РСР – развитие на селските райони/ Дирекция „Развитие на селските райони”.
САПАРД (SAPARD) – Специална предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеде-
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лието и селските райони - англ. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development.
СГО – структури на гражданското общество. 
СМР – Стратегии за местно развитие. 
ТГС – Транс-гранично съттрудничество. 
TEN-T (ТЕН-Т) – Trans-European Transport Network (Транс-европейска транспортна мрежа).
УИС – Управленска информационна система.
УО – управляващ орган (на оперативна програма).
УСЕС – дирекция Управление на средствата от Европейския съюз (закрита).
ФАР (PHARE) – предприсъединителна програма - ,Полша и Унгария-подпомагане за преструктуриране на тех-
ните икономики”, англ. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies (PHARE).
ФЕС – фондове на Европейския съюз.
ФЛАГ – Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД.
ФРПИ – фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (преименуван).
ХВП – хранително-вкусова промишленост.
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1. Въведение

Настоящият доклад представя наблюденията, констатациите и препоръките на Гражданската коалиция за 
устойчиво ползване на фондовете на ЕС към месец юни 2010 г. За разработването му членовете на коалицията 
проведоха анкети, обсъждания и други проучвания сред различни групи бенефициенти на фондовете на ЕС, 
ползваха доклади и други официални информации от страна на комитетите за наблюдение и управляващите 
органи на действащите оперативни програми, както и позиции и информации на други неправителствени и 
граждански организации.

Периодът на изготвяне на доклада е избран така, че да съвпадне със средата на първия програмен период 
на фондовете на ЕС за България – средата на 2010 г. По традиция на този етап от програмното изпълнение дър-
жавите-членки на ЕС осъществяват задълбочени  междинни оценки на изпълнението, в резултат на което се 
правят предложения и се прилагат корективни мерки на програмното изпълнение. В случая с България реши-
телното предприемане на корективни мерки през 2010 г. е категорично необходимо във връзка с подчертано 
слабите резултати в оползотворяването на средства от фондовете на ЕС.

Гражданската коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС (КУПФЕС) е на мнение, че в този процес 
е необходимо активното и все по-широко участие на независими граждански партньори, които да осъщест-
вяват ролята на коректив на все още непрозрачната и ограничено ефективна държавна администрация по 
програмите, и да бъдат застъпници на необходимите, но често пренебрегвани обществени ползи от оползо-
творяването на европейските фондове. Това е наше гражданско задължение, а също така и нормативно регла-
ментирано право по силата на общо-европейските регламенти за тези финансови инструменти. В допълнение 
към горното практиката в преобладаващата част от държавите-членки на ЕС сочи, че отговорното и конструк-
тивно партньорство, от една страна, между административните изпълнители, и от друга страна, обществените 
целеви групи на Кохезионната политика на ЕС, е един силен лост за подобряване на ефективността и общест-
вената полезност от оперативните програми – перспектива, от която България в момента отчаяно се нуждае.

Също така екипът на КУПФЕС счита, че проблемите на европейските програми в България не са техни въ-
трешни слабости, а симптоми за цялостното досегашно състояние на българската изпълнителна власт. В този 
смисъл нашите препоръки касаят не толкова управляващите органи и междинните звена, а всички национал-
ни изпълнителни агенции и други разпоредители на бюджетна издръжка. 

Нашите констатации и препоръки се отнасят до продължаващия – протяжен и често мъчителен – процес 
на влизане на българската администрация в административните норми и стандарти на ЕС. Вярваме, че учене-
то как добре да се разпореждаме с достъпните за България структурни фондове на ЕС, които са само малка 
част от  БВП на България, е само първата малка стъпка към ученето как добре (т.е. отговорно и компетентно, 
устойчиво и прозрачно, и по държавнически далновидно) да се разпореждаме и със 100 % от всички останали 
републикански бюджетни разходи.

При разработването на доклада екипът на КУПФЕС осъществи добро партньорство с редица организации – 
представители на гражданското общество и местната самоинициатива, както и с някои от представителите на 
граждански неправителствени организации в състава на комитетите за наблюдение на програмите. 

Този доклад и предхождащото го едногодишно проучване и анализ са осъществени с финансовата подкре-
па на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо прос-
транство (Фонда за подкрепа на НПО) по проект NoП01-02-00. 
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Гражданската коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС) възниква 
през 2005 г. по инициатива на неправителствени организации, които следят процесите по планирането и 
оползотворяването на европейските предприсъединителни фондове (ISPA, PHARE, SAPARD) във връзка с 
присъединяването на България към ЕС.

Коалицията за устойчиво ползване на фондовете на ЕС се обединява около идеята за осигуряване на 
гражданско участие и въздействие на НПО сектора върху процеса на оползотворяване на еврофондове-
те с цел гарантиране на прозрачността на процесите. 

Според коалицията е нужен граждански контрол върху устойчивостта на планираните проекти, тяхната 
природосъобразност и защита на интересите на местното население, както и осигуряване на тяхна под-
крепа за прехода към ниско въглеродна икономика.

Гражданската коалиция е отворена за всички организации, които се интересуват от темата, включва учас-
тници от различни региони и се стреми да оказва съдействие на национално и местно ниво в техните 
дейности, свързани с мониторинг, разпространение на информация и осигуряване на обществено учас-
тие в планирането и разпределянето на фондовете.

Допълнителна информация 1: За коалицията
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2. Резюме

Настоящият доклад има две основни цели:
•	 Установяване	на	актуалното	състояние	към	юни	2010	г.	на	процеса	по	оползотворяването	на	предоставена-

та финансова подкрепа от ЕС в България;
•	 Даване	на	конкретни	независими	препоръки	(както	общи,	така	и	специфични)	за	подобряването	на	процеса	

по оползотворяването на предоставената финансова подкрепа от ЕС в България.

По отношение на първата цел:
Прилагащите администрации по програмите постепенно набират скорост в своята работа, но досегашните 

резултати в тяхната съвкупност продължават да бъдат скромни. Към 30.06.2010 г. (в края на второто тримесе-
чие от четвъртата година на седемгодишния програмен период) по официална информация, от ресурса на 
структурните фондове (възлизащ общо на 6 673 628 244 евро принос от ЕС, придружен от 1 345 569 407 евро 
българско съ-финансиране) са изплатени съвкупно 366 765 266 евро1, което възлиза на близо 5.5 % от ресурса 
на Структурните фондове и само на 4.57 % от общия ресурс по програмите. Запазването на това темпо би озна-
чавало, че до 2013 година България няма да успее да оползотвори повече от 15% от предоставената финансова 
подкрепа от ЕС . Това е твърде нелепо и срамно „постижение” за България, като държава-членка с БВП далече 
под 75% от средното за ЕС (и текущо продължаващ да намалява2), която освен това се намира в тежка финан-
сова криза.

1. http://www.eufunds.bg/docs/financial_implementation_SCF_04.2010 г..pdf

2. http://europa.bg/htmls/page.php?category=5&id=29100

Под съмнение за постигане са и по-дългосрочните косвени и кумулативни (с натрупване) въздействия 
от осъществяваните операции по оперативните програми (освен вероятност за поява на някои минимални 
макроикономически въздействия във връзка с трансферното движение на допълнителни парични потоци). 
В България eвропейската подкрепа не е придружена от насочващи национални политики, не се съобразява с 
потребностите и силните страни на местно ниво и не изпълнява изискванията на ЕС за устойчивост и еколого-
съобразност на извършваните инвестиции.  Ако тези фактори не бъдат незабавно и съществено променени, 
предполагат повтаряне на сценариите от пред-присъединителните инструменти. При програмите ФАР, ИСПА 
и САПАРД едни, все пак, немалки усвоени суми потънаха като вода в пясък без никакъв ефект върху по-общото 
стопанско развитие или върху обществената удовлетвореност. 

Въздействията на дадена управленска политика (policy impacts) включват всички дългосрочни и непреки 
изменения, предизвикани от нейното осъществяване, в това число планираните и непланираните, благо-
приятните или неблагоприятните изменения. Без значение от характера и инструментите на конкретна 
политика, възможно е тя (планирано или инцидентно) да предизвика подобни изменения в областите на 
стопанското, социалното, екологичното, здравното или друго обществено развитие. За подобряване на 
прилаганите политики в страните-членки от ЕС (включително политиките, подкрепяни от европейските 
фондове), наред с изпълнението на непосредствените техни приоритети, се следят техните допълнител-
ни комплексни въздействия. Дългосрочна цел на службите на ЕК по отношение на европейските фондове 
е все по-дългосрочната и цялостна оценка на техните въздействия (policy impact assessment), както и 
тяхното оптимизиране – повишаването на размера и разнообразието на положителните въздействия, за 
сметка на намаляването на негативните и непланирани въздействия („външни непредвидени разходи” – 
external costs, externalities). Считано от 1990 насам, изпълнението на европейските програми и проекти в 
България до момента не успява да предизвика значими положителни въдействия, и не дава признаци за 
промяна в това отношение в близка до средно-срочна перспектива (1-3 години).

Допълнителна информация 2: Въздействия от провеждането на политики
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Наблюдаваните слаби институционални капацитети на прилагащите администрации по програмите, на це-
левите групи и на конкретните бенефициенти са следващият фактор, който е необходимо да бъде третиран 
системно и решително. Опроверган беше дълго време ширещият се пред-присъединителен мит, че компе-
тентните хора  в България растат по дърветата и могат да бъдат загребвани с лопата (или според по-актуални 
правителствени трактовки - с багер3, 4). При това положение е необходимо към отговорните администрации по 
програмите да се зададат въпросите:  каква е политиката към относително малкото назначени квалифицирани 
специалисти в тях, и каква е политиката относно големият брой вакантни експертни позиции, за които продъл-
жават да липсват подходящи  специалисти?

Друг фактор, който демотивира по-широкото участие на нови бенефициенти и спъва хода на вече одобре-
ните проекти, са сложните процедури и условия за кандидатстване, утежнената комуникация по проектите и 
административната услуга с ниско качество от страна на отговорните администрации по програмите. В по-ши-
рок план, управляващите органи по програмите продължават да изпълняват подчертано неудовлетворително 
своите отговорности, вменени с регламентите на ЕС, за подготовката и подпомагането на съответните целеви 
групи в хода на тяхното кандидатстване и изпълнение на проекти.

Поради изнесена информация за минали и настоящи случаи за злоупотреби и нередности от страна на 
длъжностни лица и бенефициенти, в нашата страна битува вярване сред обществеността, че системата на ев-
ропейскит фондове допуска корупция и злоупотреби. Продължават да се разкриват нови и нови случаи на 
такива нередности. Според екипа на КУПФЕС това обстоятелство е дори по-тревожно от изброените по-горе. 
През последната година се забелязва известно засилване на предотвратяването, идентифицирането и санк-
ционирането на нередности по програмите, но съдебната система продължава да работи на прекалено бавни 
обороти и отлага пълното изпълнение на националните отговорности в тази връзка.

В средата на програмния период 2007-2013 г. за всички български програми  продължават да липсват про-
цедурите, които да осигуряват едновременно съответствие с националните и местни приоритети, реални и 
равни възможности, публичност, осигуряваща ангажираност, отчетност и добро финансово управление, опе-
ративна ефективност и добро партньорство в изпълнението. Несвършената до момента работа трябва да бъде 
извършена от управляващите органи по програмите възможно най-скоро.

3. http://www.bpost.bg/story-read-22458.php

4. http://www.mediapool.bg/show/?storyid=161169

По отношение на втората цел:

В този доклад екипът на КУПФЕС прави няколко обобщени препоръки за корективни мерки, които се отна-
сят към бъдещото изпълнение на всички проучвани програми. Наред с това отделните програми имат и специ-
фични слабости и непълноти, за които са направени конкретни препоръки в съответните части от доклада.

1. Ние настояваме за по-голяма прозрачност и публичност на процедурите и резултатите от програмите и 
на практиките за тяхното изпълнение. Основание за това ни дават поредицата от корупционни подозрения и 
доказани случаи на конфликт на интереси за значителни суми през първата половина на програмния период 
2007-2013 г. Препоръчваме спазване на всички изисквания на регламентите на ЕС, свързани с достъпносттана 
документалните отчетни записи по програмите във връзка с тяхното управление, изпълнение, напредък, фи-
нансовата отчетност, наблюдение и оценка. Препоръчваме комитетите за наблюдение да започнат да изпъля-
ват своята функция по регламент, а именно да бъдат действащ механизъм за партньорство и публичност при 
работата по програмите. Освен това продължаваме да очакваме обществения компонент на Интегрираната 
система за управление и наблюдение на европейските фондове (ИСУН). Критериите за избор на проекти и за 
признаване на отделни видове разходи следва да бъдат ясно разписани, нетърпящи тълкувателни своеволия 
и своевременно публикувани по всички програми. Електронизацията на целия проектен цикъл, публичните 
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регистри на бенефициентите и техните проекти по всички програми, базите данни с въпроси и отговори, про-
блеми и решения също са полезни улесняващи механизми и доказана добра практика, които правят ефектив-
ни и съвременни администрациите и бенефициентите в тяхната дейност.

2. Едновременно с горното екипът на КУПФЕС смята, че голяма част от трудностите и спънките пред ефек-
тивното и експедитивно изпълнение на програмите идва от самите техни прилагащи администрации. Препо-
ръчваме в средата на програмния период 2007-2013 г. да се извърши общ критичен преглед на програмната и 
проектна документация по всички програми с цел нейното опростяване и улесняване. Примерни стъпки могат 
да бъдат отстраняване на неприложими условия и указания, опростяване и разясняване на ползвани термини. 
Сериозно внимание трябва да се обърне на регламентирането на неописани етапи в хода на одобрение, дого-
варяне и изпълнение на проектите. Сключването на договори с одобрените кандидати трябва стриктно да се 
придържа към обявените писмени насоки без да се въвеждат по-късно изисквания за пояснения и докумен-
ти. Препоръчително е още предоставянето на изменения в проекто-договорите с бенефициентите с разумно 
предизвестие, а не в деня на подписване-например, когато става дума за размер на отпусканата помощ или 
промяна на одобрените дейности. Признаването на кореспонденциите с електронен подпис е  съществуваща 
законна техническа възможност за намаляване на значителния обем изисквани документи на хартиен носител 
и усложненията, свързани с тях. Спазването на сроковете за кореспонденция и становища от страна на УО и МЗ 
е задължително. Закъсненията в това отношение да водят до финансова санкция на отговорните служители на 
всички нива - с начисляване на лихва върху просрочените изискуеми плащания и с възстановяване на евенту-
ални претърпени загуби от бенефициентите. 

3. За да се справят бързо с горните значителни предизвикателства, в краткосрочен план екипът на КУПФЕС 
препоръчва управляващите органи да обърнат спешно действено внимание на недостатъчния администра-
тивен капацитет на прилагащите администрации. Някои начини за това са системното повишаване на моти-
вацията на персоналаи на институционалната компетентност на административните звена на УО и МЗ. Такъв 
инструмент е конкретизирането и изясняването на вътрешните процедурни наръчници за договориране и 
контрол на изпълнението на проекти и програми. Друг краткосрочен инструмент е привличането при необ-
ходимост на външни експерти. Необходими допълнителни, но за сега липсващи условия са осигуряването на 
достатъчен брой квалифицирани служители с ясни правомощия и отговорности, и разработването на завър-
шени ефективни процедури за работа на прилагащата администрация.

4. Според екипа на КУПФЕС е необходимо да се осигури по-ефективно и по-отговорно административно 
обслужване на кандидатите/бенефициентите, като се персонализират отговорностите и се въведат обезщете-
ния за конкретни вреди, причинени от конкретните служители (прилагане в практиката на персонални регрес-
ни искове).

5. Голяма част от бенефициентите чувстват недобра подготвеност за изпълнение и отчитане на своите 
проекти. В тази връзка препоръчително е УО да организират системни факултативни семинари за канидати-
те, както и задължителни обучения за бенефициентите по въпросите на подготовката, изпълнението и отчет-
ността на проектите. Подходящо е още при възможност УО да осигурят допълнителна методическа помощ за 
подготовката на качествени проектни предложения в полза на кандидатите (PPF – project preparation facility, 
съдействие за подготовката на проекти).

6. В хода на изпълнение на програмите се трупат ценни познания и се вземат решения, които могат да 
улеснят бенефициентите и служителите относно следващите проекти. В тази връзка екипът на КУПФЕС смята 
за необходимо и лесно осъществимо всички УО да изградят цялостен подход за отразяване, систематизиране 
и популяризиране на натрупания опит. Тук могат да се предвидят дейности и механизми за систематизиране 
на задаваните въпроси, вземаните решения и добрите практики, които да се публикуват онлайн и да бъдат 
разпространявани на електронни носители по време на информационно-обучителните събития. Много е по-
лезно при всяко следващо публикуване на покана за прием на проекти по една и съща схема/мярка да се 
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представят най-често допускани грешки и слабости в качеството на на вече оценени проектни предложения. 
Ефективността може да се повиши чрез включването на казуси и конкретни примери.

7. Наша специфична препоръка по отношение на големите инфраструктурни проекти е да се включат 
конкретни изисквания за преценка на очакваните екологични въздействия, което задължително трябва да 
включва оценка на възможното териториално припокриване на природни територии и места по НАТУРА 2000 
с терени за реализиране и зони на въздействие на проекти за транспортна инфраструктура. Също така препо-
ръчваме да бъдат предприемани корективни мерки спрямо подобни въздействия (екологични или здравни). 
Например избор на алтернативни локации, изграждане на обходни трасета, тунели и виадукти, допълнителни 
филтърни стъпала, екологични коридори, шумозаглушителни бариери, корективни мерки за намаляване на 
газовите емисии и др.

Стратегически препоръки
Всички горни препоръки засягат настоящата практика при прилагане на програмите. 2010 година е в среда-

та на програмния период 2007-2013 г. и затова е момент за предприемане на стратегически корективни мерки. 
Същевременно през настоящата година на ниво ЕС вече е в ход процесът за подготовка на следващия програ-
мен период. За периода след 2014 г. българските представители няма да са само получатели и изпълнители на 
политики, както е в настоящия период, а ще бъдат участици в европейските дебати за формиране на полити-
ките и съставяне на всички документи за тяхното прилагане. 

Горните два паралелни процеса дават на  България възможности за радикално подобряване на своята досе-
гашна работа по програмите. Тези нови възможности за България изискват създаването на достатъчно дално-
видна и вътрешно съгласувана национална стратегия, координационна и партньорска дисциплина, непознати 
в България поне през последните петдесет години. В тази връзка екипът на КУПФЕС отправя препоръки за 
третиране на проблеми на ниво национална стратегия или дори на ниво ЕС:

1. По-широко включване в насочващи и автономни национални политики (интернализиране) на интервен-
циите, програмните приоритети и стратегическите цели, залагани в настоящите и в новите оперативни про-
грами, така че да се подсигури максимална публична полза от предоставените помощи от Общността.

2. Поетапно обвързване на планиращите, изпълнителни и оценъчни механизми на кохезионната и регио-
нална политики на ЕС (оперативни и рамкови  европейски програми, технически и други инструменти5) с ме-
ханизмите по реда на Закона за регионално развитие в България (общински и регионални планове, областни 
и национална стратегии за регионално развитие), и на Закона за устройство на територията (устройствени 
планове и териториални устройствени схеми).

3. Поетапно регионализиране на по-нататъшното изпълнение на програмите чрез определяне на бюджет-
ни квоти по области (NUTS ІІІ) като елемент на децентрализацията и деконцентрацията на републиканските 
административни структури.

4. Проучване и проектиране на варианти за превъзлагане (outsourcing) на ръководенето и изпълнението 
на програмите за новия програмен период на по-ниски автономни териториални администрации (на ниво 
район за планиране, област, или община) или на външни за администрацията целеви организации. 

5. Рязко подобряване от всички УО на кохерентността на изпълняваните дейности със стратегическите на-
соки на Общността и с обществено най-предпочитаните проекти/схеми/мерки (с най-големи публични ползи, 
опазване на околната среда, устойчиво и рентабилно земеделие, въвеждане на перспективни иновации и т. н.).

5. Например програмите на ЕС Jessika, Jaspers, Jeremie.
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6. Предприемане на проучвания и описване на даденостите, потребностите и нагласите в районите за пла-
ниране и в по-малки обособени територии на местните общности и заинтересованите организации (за осъ-
ществяване на интегрирано регионално управление, по-пълно удовлетворяване на местните потребности и 
оползотворяване на силните страни).

7. Реорганизация на изпълнителните механизми на републиканския бюджет чрез предоставяне на бю-
джетни средства за развитие по подхода на програмите на ЕС6 (с придружаващите ги изисквания за отчитане 
на обществения интерес, приоритизиране, конкурентност, отчетност, публичност и прозрачност и добро уп-
равление).

8. С оглед европейските приоритети в областта на опазване на околната среда и прехода към ниско-въ-
глеродна икономика, България трябва да осигури систематична политическа подкрепа на инвестициите в 
енергийна ефективност и енергийна сигурност, развитие на конкурентен железопътен транспорт, развитие на 
устойчив градски транспорт, опазване на водните ресурси и биоразнообразието, подкрепа на превенцията, 
повторната употреба и рециклирането на отпадъците, развитие на биологично земеделие.

6. По административно-политическите модели на Република Франция, Кралство Холандия, Федерална република Германия  

и други държави-членки.
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3. Проведена анкета за гражданско наблюдение 

През последните дванадесет месеца (м. юни 2009 г. – м. юни 2010 г.), като ключова част от инициативата за 
гражданско наблюдение, членовете и сътрудниците на Гражданската коалиция за устойчиво ползване на фон-
довете на ЕС проведоха национално проучване измежду широк кръг български организации, които са канди-
датствали за финансиране от ЕС. Бяха проведени интервюта с над 100 бенефициенти, които са представители 
на бизнесa, НПО, читалища, общини, висши училища и др. 

Сред участниците в анкетата с най-голям дял са организациите с нестопанска цел, които заедно с читали-
щата представляват 41,58 %. Участниците отговориха на 21 въпроса и изложиха своите мнения и препоръки за 
подобряване на работата на програмите. Ето и по-интересните резултати от проучването:

Сред анкетираните най-голям е бил интересът към: ОПРЧР - 72 %; ОПАК - 37 % ; ОПРР - 36 % ; ПРСР - 29 % и 
ОПОС – 20 % (данните са закръглени). Според данните на респондентите, че през 2007-2010 г. общините са по-
дали повече от 460 проекта по програмите като 214 от тях са одобрени.

Повече от половината от участвалите в проучването организации не са работили в партньорство със своята 
собствена община. Това е сигнал, ако не за пренебрегване, то за слабо партньорство на местно ниво при рабо-
тата с европейските фондове. Също така изглежда, че продължават да не се прилагат добрите практики на ЕС 
за инициативност на общините в подкрепата и насочването на другите местни бенефициенти. 

Анкетираните бенефициенти, извън обхванатите представители на бизнеса, приемат изискването за съфи-
нансиране като тежко, почти непосилно бреме и пречка пред реализацията на проекти. Съществува мнение, 
че тези изисквания се налагат, за да се намали броят на кандидатстващите и така да се селектират на икономи-
чески кандидатите за средства по фондовете на ЕС.

Данните от проучването показват, че като най-сериозен проблем интервюираните смятат наличието на из-
лишно утежнени и неясни правила. В допълнение местните звена за прилагане на програмите дават противо-
речиви указания и допускат своеволни отклонения от писмените инструкции за бенефициентите. Това мнение 
се изказва от около 37 % от всички изследвани. Бенефициентите настояват за въвеждане в писмените правила 
на забрани за подобни изменения от страна на местните представители на администрацията.

Анкетираните бенефициенти споделиха и някои специфични случаи, които са пример за утежняващи изис-
квания по одобрените проекти. Така например при реализацията на проекти за полагане на грижи за възраст-
ни хора и за хора с увреждания в домашна среда е имало изискване към местните координатори, назначени 
към МТСП, в случай на починал потребител той да бъде заменен с нов в срок от един ден. При такова събитие 
обаче социалният асистент или домашният помощник неизбежно са в стрес от случилото се и имат нужда от 
адаптация към нов потребител. Също така необходимо е време за намиране на нов потребител, събирането и 
попълването на документите, за да влезе в процедурата. Според бенефициентите е редно да се даде толеранс 
от поне няколко дни за замяната с нов потребител.  

Редица анкетирани изразиха мнението, че за намаляване на потока от документи е необходимо да се поз-
воли по-широкота употреба на електронна поща. Изискването за представяне на минимум два екземпляра на 
хартиен носител е необосновано, при положение, че винаги се изисква и електронен носител с разработения 
проект. Електронизирането на цялостната документация  по кандадатстването, изпълнението, докладването 
и изплащането на проектите също се подкрепя от анкетираните.

Анкетите показват ниска самооценка за собствения капацитет и подготвеност на канидатите и бенефициен-
тите. Редица бенефициенти са на мнение, че, за да бъдат по-качествено и безпроблемно изпълнени проектите, 
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е необходимо администрациите по програмите спешно да вземат мерки за допълнителни обучения и разяс-
нителни кампании.  Това подкрепя досегашните заключения на някои НПО, които многократно са отправяли 
препоръки за включване на потенциални бенефициенти и/или представители на НПО в обучения на админи-
стррацията, когато това е релевантно. Принципна подкрепа е изказвана и от страна на ЕК при многократни 
срещи на НПО с нейни представители.

Някои бенефициенти имат впечатления за твърде формализирани и утежнени изисквания за докладване и 
контрол по проектите. 

От всичко изложено по-горе може да се обобщи следното – анкетираните кандидати и бенефициенти съ-
общават за сериозни проблеми в комуникацията, координацията и обмяната на документи между предста-
вителите на целевите групи по програмите, органите на местното самоуправление и прилагащите държавни 
администрации на всички етапи от изпълнението на програмите на ЕС.



17Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

4. Проучване за прозрачността на общините  
при тяхната работа с фондовете на ЕС

През месец май 2010 година в отговор на въпрос „Каква е политиката на общината, на територията на ко-
ято живеете, за откритост и партньорство относно оперативните програми на ЕС?“ от проучване на КУПФЕС, 
40,59 % от анкетираните са отговорили, че общината има ясна и последователна политика, на изграждане на 
партньорства главно с неправителствения сектор и читалищата. 12,87 % от запитаните отговориха че техните 
общини въобще нямат политика на отвореност, а останалите 16,83% от запитаните споделят че общинската 
политика за партньорство по използването на ЕФ е само на хартия.

Екипът на КУПФЕС реши да провери тези твърдения на практика. Методиката за тази дейност беше открита 
в съществуващите практики за достъп до обществена информация, базирани на законовото право на гражда-
ните да искат и получават обществена информация, разписано в Закона за достъп до обществената информа-
ция (ЗДОИ).

До всички 264 общини в България бяха разпратени писма за достъп до информация, чрез които търсехме 
отговор на следните въпроси:

1. Броят на подадените проекти към фондовете на Европейския съюз от ръководената от Вас община.
2. Броят на спечелените проекти към фондовете на Европейския съюз от ръководената от Вас община.
3. Наименованието на спечелените проекти към фондовете на Европейския съюз и програмата, по която 

са финансирани.
4. Общата стойност на спечелените проекти към фондовете на Европейския съюз от ръководената от Вас 

община и процента на съфинансиране.
5. Заложените цели и постигнатите резултати по спечелените проекти към фондовете на Европейския 

съюз от ръководената от Вас община.

До края на месец юни бяха обработени 161 общини. Получените данни са както следва: 7,45% от запитаните 
общини категорично са отказали предоставянето на исканата информация, чрез изпращане на писмено уве-
домление, 45,96% са предпочели мълчаливия отказ, 47,83 % са предоставили достъп до исканата информация. 
Сравнявайки процентното разпределение при отговорите от интервютата, проведени преди това (виж по-го-
ре) и резултатът от реалните дейности (за реалното осигуряване на достъп до информация), екипът на КУПФЕС 
може да се присъедини към онези 16,83% от интервюираните, които споделят мнението, че  общинската поли-
тика по отношение прозрачност и партньорството е повече на хартия, отколкото реалност. 

Допълнителни основания за този извод можем да намерим и при преглед на значителна част от изпратени-
те писма (отговори) на общините, които са просто формални. Един основен аргумент е липсата на отговор на 
Въпрос 5 в 100 % от получените писма (въпросът се отнася за даване на оценка на резултатите по европейски 
проекти, и за степента на изпълнение на поставените пред тях цели, по общини). Голяма част от отговорите 
пък са формално препратка за получаване на исканата информация от сайтовете на общините. По-нататъ-
шен преглед на посочените сайтове показа, че на тях има информация за спечелените проекти, но в повечето 
случай е също толкова формално поставена, че не предполага направата на някакви сериозни изводи, освен 
количеството на спечелените средства. Получените отговори водят и към предположението, че до голяма сте-
пен с публикуване информацията на сайта на общината се изчерпа в нейния ангажимент за откритост. 

В търсене на допълнителни впечатления за откритостта и прозрачността на българските общини, екипът 
на КУПФЕС организира и паралелен мониторинг на регионалните вестници в по-големите общини от Северна 
България и в Югоизточния планов регион. Търсехме колко често се публикува информация за подадени, спе-
челени или реализирани проекти. Тази част от анализа за откритост на общината ни подтиква към следните 
изводи: 
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•	 Да,	общините	публикуват	информация	в	местната	преса,	но	в	мнозинството	от	случаите	отново	се	натък-
нахме на формалното отношение. Публикуват се обяви, търгове по отделните проекти, които са задължителна 
част от изпълнението на проекта. Много често този род съобщения могат да бъдат намерени по страниците за 
платени съобщения и реклами. 

•	 Друг	подход	за	прозрачността	на	местните	управи	от	медиите	е	отразяването	на	пресконференции	или	
интервюта с определени представители на администрацията. Повечето от информацията в тези материали е 
оптимистична с пожелателен характер, с приоритет на бъдещото време. 

•	 По-рядко	може	да	се	намери	информация	за	определени	проблеми	при	реализирането	на	проектите	
с основен акцент относно съществуващите административни пречки. Крайно рядка находка е да се открие 
материал, който ви информира за приключил проект, и неговите постигнати резултати. И в малкото материа-
ли, в които се откриват, са публикувани изключително статистически данни, без да се представи и коментира 
постигнатия ефект. 

Община отчита обновяване на 24 километра от водопроводната си мрежа с пари от ОПРР. Резултата е 
даден като абсолютна стойност. Никъде не е казано каква част от общата система на общинското водо-
снабдяване е обновена. В някои от материалите информацията се обогатява, като се посочва населеното 
място или квартала, в който водопроводната мрежа е подменена. Никъде обаче не се дават допълнител-
ни вдения защо точно там, или пък как е взето решението (направен избора) на тази територия. 

Допълнителна информация 3: Примери за непрозрачност по общински проекти

Коментирайки тези казуси, екипът на КУПФЕС се фокусира единствено върху степента на прозрачност на 
общините при използването на фондовете на Европейския съюз в България. Поради непубликуването на по-
добна информация, няма как да коментираме дали е имало принципни инженерни и технически доводи това 
да се случи или не, както и дали съответната интервенция е била необходима точно на избраното конкретно 
място.
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5. Установени случаи на съмнителни резултати  
от европейските проекти

Наред с трудното кандидатстване, договаряне, докладване и финансиране по проектите, още един сериозен 
проблем в България е осигуряването на действителна бенефициентска полза от техните резултати. Високото 
ниво на удовлетворение на целевите групи, и устойчивостта на проектните резултати са още два показателя, 
изисквани от регламентите на европейските фондове, по които България продължава да се представя много 
слабо. За да се подобрява постепенно това положение, е необходим системен и независим контрол на тези ре-
зултати. Прилагащите администрации по програмите обаче продължават да са дезорганизирани, необучени 
и демотивирани за тази си функция. 

Една от задачите, които си е поставила КУПФЕС, е независимото наблюдение на качеството и трайността на 
резултатите от осъществяването на проекти с европейска подкрепа. През време на анкетите и местните про-
учвания екипът на нашата коалиция попадна на редица подобни случаи, някои от които ви представяме тук.

Обновяване и ремонт на детски градини в община Варна
В началото на м. февруари 2009 година в община Варна стартира проектът „Бъдеще за нашите деца - пълно 

енергийно саниране на детски заведения на територията на Община Варна”7 по ОП „Регионално развитие”. 
Общата цел на проекта е да допринесе за осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфра-
структура, съобразена с настоящите и бъдещите нужди на младите семейства в градския център Варна и при-
лежащите му територии. Конкретната цел на проекта е подобряване на условията за предоставяне на образо-
вателни услуги в 27 детски заведения на територията на община Варна. Срокът за изпълнение на проекта е 24 
месеца, от 03.02.2009 г. до 02.02.2011 г.

Гражданското наблюдение на текущото изпълнение на проекта и на вече осигурените резултати показа 
редица обстоятелства (масови недомислия, непрофесионализъм и безотговорност), несъвместими с изисква-
нията и добрите орактики на фондовете на ЕС. Така например, от всички обхванати в проекта 27 детски гради-
ни, графикът за ремонтните дейности само на 9 от тях съвпада с летните месеци, т.е. създава се неудобство и 
недоволство от страна на гражданите, в полза на които е замислено да се реализира проектът. Голям брой от 
родителите са затруднонени с намирането на алтернатива за отглеждането на децата си по време на ремонт-
ните дейности.

Според информация от директорите на детските заведения, санирането и измазването не се извършва ця-
лостно (на всички стени на сградите), т.е. половината детска градина може да се окаже санирана и пребояди-
сана, а другата част – не. Според мнението на директорите от благоволението на фирмата, която извършва 
ремонта, зависи да не остави градината наполовина боядисана (или примерно боядисана с два контрастни 
цвята).

Проблем възниква и при контрола на извършваните строително-ремонтни дейности. Директорките на дет-
ските градини, по техни думи, са превърнати в “пъдари”, които вървят след работниците и следят да не изчезне 
част от оборудването на детските градини. Подобни случаи на вече санирани детски заведения е имало. Работ-
ници, основно от ромски произход, които се оправдавали, че фирмата не им плаща, задигали от детските гра-
дини батерии за мивки и кранчета, както и всичко що е изработено от метал. След приключването на ремонта 

7. (Договор № ВG 161 РО 001/1.1-01/2007/031 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект в рамките на Схема 

ВG161РО001/1.1-01/2007, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Операция 1.1: „Социална инфраструктура”на ОП „Регио-

нално развитие 2007 - 2013 г.” )
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част от градините са оставени в окаяно състояние и имат нужда от допълнителен вътрешен ремонт, измазване 
и почистване, което се извършва основно от учителите и родителите.

Съмнително е и самото качество на извършената работа. На ремонтираните заведения са поставяни неот-
варящи се прозорци, а в някои случаи поставяната дограма е била некачествена. В резултат в някои помеще-
ния проветряването е затруднено, натрупва се влага, прониква плесен и е нарушена здравословната среда за 
обучение.

В един особено фрапантен случай, само 6 месеца след приключването на ремонта на ОДЗ “Славейче” тава-
нът на коридора (около 4 кв. м дебел пласт мазилка) пред една от групите на детската градина се срутва пред 
очите на родителите, които сутринта водят децата си в градината (март 2010 г.). Само по щастлива случайност 
по това време на мястото няма деца. 

Неизползваеми и опасни училищни доставки по програма „ФАР”
През 2008 г. по проект за интеграция на ромски деца, координиран от дирекция „Етнически и демографски 

въпроси” в МС, училище в Оряхово получава пластмасови китари и барабанчета вместо очакваните музикал-
ни инструменти. Други детски градини по същия проект се сдобиват с баскетболни кошове за възрастни и с 
матраци, които са по-големи от леглата, както и с опасни китайски играчки. Директорка на гимназия в Шумен 
продължително време не може да отстрани щетите от ремонт на покрива, осъществен по проекта. След пуб-
ликации в българската преса и реакции на ромски организации, ЕК осъществява проверка за редовността и 
приемливостта на осъществените доставки. Не са огласени обаче резултатите от тази проверка. Парадоксално 
и необосновано, в резултат на проверките не са предприети никакви санкции срещу отговорните длъжностни 
лица (които продължават да са ангажирани със сходни дейности и до момента), а също и не са коригирани 
голяма част от допуснатите дефекти8.

Подобни резултати по програмите на ЕС като горните примери са недопустими, тъй като опровергават из-
цяло и пряко противоречат на декларираните цели, а също и силно демотивират бенефициентите и бъдещи-
те кандидати. Екипът на КУПФЕС се надява, че отговорните български институции ще съумеят в къс срок да 
осигурят ефикасен текущ и последващ контрол по извършваните проекти, както и да въведат като редовна 
практика получаването на компенсации от безотговорните изпълнители, и безвъзмездно възстановяване на 
допуснатите дефекти. 

Според нас е конкретно наложително подобни фирми да се регистрират в обособен регистър, общ за всич-
ки европейски програми, държавни и общински обществени поръчки в България, и да станат обект на бъдеща 
забрана (в срок от 5 години) за по-нататъшно участие в подобни изпълнителски договори.

8. „Брюксел проверява как харчим европари за ромите”, “Roma Destiny”, онлайн публикация от 02.05.2008 г.
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6. Пред-присъединителните фондове: Ако е имало нещо, 
няма нищо 

Анализът на пред-присъединителната помощ (ППП) на ЕС за България е много необходим за това да бъ-
дат разбрани проблемите, които се проявиха с пълна сила, след като страната стана член на ЕС и започна 
да „усвоява“ структурните фондове през 2007 г. Подобен анализ би разкрил механизмите за отклоняване на 
средства, които бяха развити в периода 1992 – 2006 г. (от първите програми на ФАР през периода преди 2000 
г., разгърнати след това в ИСПА, САПАРД и ФАР), и за които по мнението на екипа на КУПФЕС не беше осигурен 
достатъчен контрол от страна на ЕС. Нещо повече – публично известни са подозренията за „топлите връзки“ 
между представители на политиката, бизнеса и неправителствения сектор от една страна и служители на Ев-
ропейската комисия от друга, които съдействаха немалък брой проекти да се провалят, или да се изпълнят 
формално и в нарушение на правилата за добро финансово управление.

Настоящото изложение няма да преразказва детайлната информация за тематиката, обхватът, организаци-
ята и измененията във времето на българските пред-присъединителни фондове. Справочна информация по 
тези въпроси е на разположение в Приложение 2 към доклада.

Общата оценка на финансовите инструменти за ППП в България е, че те не изпълниха своите цели. Това об-
стоятелство съществено спомогна понастоящем България да се характеризира с:
•	 нисък,	а	на	места	и	нулев	капацитет	за	работа	с	европейските	средства	–	както	при	подготовката	на	програ-

мите и проектите, така и при използването на парите и тяхното отчитане;
•	 слаб	и	неодстатъчен	контрол	срещу	използване	на	средствата	за	цели,	различни	от	европейските	и/или	

националните стратегически цели;
•	 широко	отворени	потенциални	възможности	за	прилагане	на	корпупционни	практики.

Предприсъединителните програми станаха нарицателно за кражби, политически далавери, непотизъм, 
формално „усвояване“ като начин да бъде излъган „Брюксел“. България се прочу с нередностите по проектите, 
и управлението като цяло, на програмата САПАРД. От една страна не бяха стартирани някои важни мерки, като 
агроекологичните мерки, които да подготвят българските земеделци за производството на чиста продукция 
по еколого-щадяща технология, според правилата и добрите практики на ЕС. От друга бяха установени – както 
от ОЛАФ, така и от независими автори9 (но не и от официалните власти на страната, които са част от корупция-
та) – доказателства за организирана на политическо ниво корупция в САПАРД.

10. http://money.ibox.bg/interview/id_1948895612

11. Доклад V 007219 09.07.08 може да бъде изтеглен от тук: http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/2008/07/16/526845_dokladut_na_olaf/ 

Ето какво казва доц. д-р Огнян Боюклиев, експерт към Комисията по земеделието и горите в 36-то и 37-то 
Народно събрание в интервю за сайта Money.bg10 :

Г-н Боюклиев, вие следите програма САПАРД от самото й стартиране. Основателни ли са обвине-
нията в последния доклад на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), които предизви-
каха истински политически вулкан? 
- В доклада11  се посочват две групи нарушения: купуване на стари машини като нови и фалшиви оферти 

Допълнителна информация 4: „Контрол” на предоставянето на помощта от ЕС 
по програма САПАРД
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- цените на фирмите, от които не е купено оборудването, са повишени. Основният проблем на САПАРД са 
комисионите, които задължително се плащат, за да бъде класирана една фирма. Техният размер се движи 
между 15 и 30 % от стойността на проекта. Но трябва много добре да се разбере, че проблемът с коруп-
цията в аграрната сфера не започва от последния доклад на ОЛАФ! През пролетта на 1999 г. представи-
телството на Световната банка у нас проведе анкетно проучване за бизнес условията в земеделието. Два 
бяха основните изводи: че агробизнесът е невъзможен без нерегламентирани плащания - подкупи, и че 
земеделието е почти изцяло в сферата на сенчестата икономика. На въпроса „Налагало ли се е да давате 
подкуп с цел улесняване на бизнеса” утвърдително бяха отговорили 77 % от анкетираните собственици и 
мениджъри на агрофирми. Около 21 % отказваха да коментират този въпрос и само 2 % твърдят, че не се 
е налагало да дават подкуп. В 85 % от случаите длъжностно лице от държавната администрация е искало 
рушвета, в 49 % от отговорите се посочва, че това са служители на тогавашното Министерство на земеде-
лието, горите и аграрната реформа. Повече от 41 % от агробизнесмените е трябвало да дават подкуп или 
комисиона на председатели на земеделски кооперации. Тогава 22 % от бизнеса смяташе, че не може да 
има успешна дейност без подобни нерегламентирани плащания.

Говорите за годината, в която се определяха правилата на програма САПАРД. Защо тогавашната 
администрация не успя да ограничи сивия сектор в земеделието?
- Това е въпросът - предприсъединителната програма беше компрометирана още при изготвяне на ме-
ханизма през 1999 и 2000 г. В Полша, Унгария  и дори в Румъния САПАРД беше насочена към дребния 
и средния бизнес. Със средствата на ЕС малките и средните фермери, стартиращите млади земеделци 
успяха да изградят модерни конкурентни стопанства, които вече не отстъпват на европейските семейни 
ферми. При нас парите отидоха при едрите арендатори, защото проектите нямаха финансови лимити. 
На практика с европейски пари у нас бяха създадени латифундисти от латиноамерикански тип. Акцент в 
другите новоприсъединили се страни беше и изграждането на малки и средни преработвателни пред-
приятия, собственост на фермерите. При нас 60-70 % от средствата по САПАРД се насочиха към големите 
преработвателни  компании, които нямат нищо общо с производителя. С европейски пари се изградиха 
мощности, които преработват основно вносни дълбоко замразени меса, произвежда се смядовска лу-
канка с аржентинско говеждо, кренвирши от вносна сланина, кожи, изрезки, костно брашно. В консерв-
ните предприятия 80 % от плодовете и зеленчуците са вносни, в сиренето се влагат сухо мляко и сурова-
тка. Трябва да припомня, че механизмите на програма САПАРД бяха изготвяни по времето на министър 
Венцислав Върбанов.
Ще си позволя да спомена един факт - през 2002 г. в планова тема учени от Института по аграрна иконо-
мика (ИАИ) направиха анализ на механизма на САПАРД и изводите бяха категорични: има предпоставки 
за корупция, на практика не е възможно малкият и средният производител да участва в схемите на про-
грамата, целите на САПАРД не са обвързани със стратегическите задачи на аграрната сфера. Тогавашният 
министър Мехмед Дикме беше крайно недоволен от изводите и уволни директорката на института Ми-
моза Младенова с мотива „уронване престижа на работодателя”.

Едва наскоро12 приключи първото дело с осъдителна присъда (на първа инстанция с право на обжалване) 
по САПАРД, като осъдените бяха членове на прословутата група „Николов – Стойков“. Делото се точи над 2 
години (съучастниците от германска страна бяха осъдени от германски съд в Аугсбург още през 2008 г. след 
дело, продължило само няколко месеца), а един от главните заподозрени в началото, Людмил Стойков – спон-
сор на българския президент Георги Първанов – беше освободен и разпитван впоследствие като свидетел. 
Не случайно и министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов в свое изявление13 нарече присъдите по 
делото „странни“.

12. 30 юни 2010 г.; в-к „Пари“ 16 юли 2010 г. „Марио Николов е първият осъден за злоупотреби по САПАРД“, „Медиапул“ „Тежки присъди за Марио 

Николов и компания“: http://www.mediapool.bg/show/?storyid=167162 и др.

13. http://www.btv.bg/news/bulgaria/zakonired/story/611332913-Tsvetanov_Prisadata_na_Mario_Nikolov_e_stranna.html



23Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

По множество други повече или по-малко известни проекти с подкрепа от ЕС, включително по всички по-
сочени в настоящия доклад, не са предприети никакви разследващи стъпки, нито са заведени дела, което 
доказва, че като цяло в България няма политическа воля проблемите да бъдат разнищени докрай. Покрити 
бяха и обвиненията срещу многогодишни бивши ръководители на програмата САПАРД към МЗГ като Валентин 
Карамишев. Дори през 2009 г. продължиха опитите да се организират политически чадъри в програмата. Съ-
ветник и бивш съдружник на тогавашния министър на земеделието Валери Цветанов – Мартин Банов – беше 
предложен за зам.-директор на ДФ „Земеделие“ и ръководител на САПАРД в България, неависимо за излезлите 
данни14 за конфликт на интереси и връзки със съмн ителни бизнес-структури.

По мнението на екипа на КУПФЕС, вероятно е делото срещу групата „Николов – Стойков“ да остане един-
ственото показно упражнение на българските власти и съдебна система, целящо да успокои Брюксел, че в 
страната се извършва контрол върху европейските пари.

Според наблюдения на граждански организации15 десетки са проектите, финансирани по програма ФАР, 
които заслужават да бъдат разследвани детайлно. Сред тях са проекти по програмите ФАР – Национални про-
грами, ФАР – ТГС, ФАР – Ядрена безопасност и дори ФАР – Гражданско общество. Става дума за:
•	 уреждане	на	проекти	за	определени	бенефициенти,	включително	с	участието	на	служители	на	тогаваната	

Делегация на ЕС в София;
•	 използване	на	средства	при	заобикаляне	на	изискванията	на	екологичното	законодателство	(ОВОС	и	др.);
•	 непостигане	или	частично	непостигане	на	преките	резултати	и	целите	на	проектите;
•	 други	форми	на	нередности	и	корупционни	практики.

Знаков е проектът за изработване на предпроектни проучвания и ОВОС на автомагистралите (АМ) „Люлин“ 
и „Струма“. Този проект се характеризира както с многобройни опити да бъде заобиколено екологичното за-
конодателство на страната (процедурите по ОВОС и на двете автомагистрали бяха започвани по три пъти), 
така и с подмяна на консултанта (АМ „Струма“), изплатени пари на консултанта за несвършена работа, опити 
за измама, довели до плашането на допълнителни средства и т.н. Беше осветлена липсата на стратегически 
подход при планирането и оценка на транспортните коридори, преминаващи през България. Изгубено беше 
ценно време, през което можеше да бъдат намерени най-добрите решения едновременно от транспортна и 
екологична гледна точка. Последвалото развитие на проектите за АМ „Люлин“ и АМ „Струма“ доказа правотата 
на НПО и гражданските комитети, които проведоха кампаниите срещу предложените от държавата решения 
за двете магистрали.

Съвсем наскоро16 министър-председателят Борисов призна, че строителството на АМ „Струма“ е незаконно. 
Доколкото от тази магистрала е изградена само отсечката Драгичево – Долна Диканя, която беше съфинанси-
рана с праи на ФАР и ЕИБ, следва да се потърси отговорност и от служителите в Европейската комисия, които 
са признали този проект за успешно приключил. Още повече, че в момента се наблюдават негативните резул-
тати (фрагментация на биокоридори, силни ерозионни и срутищни процеси и др.) от строителството, което 
беше извършено без ОВОС и при спешна полукриминална промяна на ЗООС.

Коалицията смята, че и до днес са валидни повечето от бележките от писмотo17 на Майкъл Лий до бившия 
заместник-министър на финансите Димитър Иванковски. 

Същите проблеми, установени от български НПО в проектите на ФАР, се срещат и в голям брой проекти, 

14. http://money.ibox.bg/news/id_564308676, http://news.expert.bg/?id=217945 и др. 

15. През годините по различни случаи са работили Информационния и учебен център по екология, ЕС „За Земята“, ЕКО-КЛУБ 2000, СДП „БАЛКА-

НИ“, „Транспарънси Интернешънъл – България“, Институтът за зелена политика и др.

16. http://www.monitor.bg/article?id=254253

17.  http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=223&id=14269 

      http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=12907&category=107
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финансирани по линия на ИСПА в околната среда (пречистватели станции, депа за отпадъци) и в транспорта 
(автомагистрали и жп линии).

Някои от проектите по програма ИСПА също представляват образци за това, как не трябва да се работи с 
европейски пари. Сред тях по-интересни са: летище София (съфинансирано и от ФАР и Кувейтския инвести-
ционен фонд)18 , АМ „Люлин“19 , жп линията Пловдив – Свиленград20 , пакетът от трите ГПСОВ в Стара Загора, 
Хасково и Димитровград (съфинансиран от ЕИБ)21 , регионалните депа за отпадъци в Монтана и Созопол22.

На практика е необходима цялостна внимателна оценка на всички проекти по ИСПА, което би дало възмож-
ност:
•	 да	се	проучат	грешките	при	стратегическото	планиране	в	секторите	„околна	среда“	и	„транспорт“;
•	 да	се	проучат	грешките	и	проблемите	при	подготовката	на	проекти;
•	 да	се	установят	и	да	се	предотвратяват	начините	за	организиране	и	реализация	на	корупционните	практи-

ки.

Два нереализирани проекта – за АМ „Струма“ и за Националния център за индустриални опасни и токсични 
отпадъци, показаха, че България е готова дори да отхвърли безвъзмездна помощ на Европейския съюз, ако се 
стигне до сериозен натиск за спазване на екологичното законодателство. В случая с АМ „Струма“ кампанията 
на неправителствените организации23 беше подкрепена от Европейската комисия, а при втория проект – от-
ново след силна гражданска кампания24 – ЕК отхвърли финансирането поради отказ на МОСВ да отговори на 
поставените въпроси от страна на Комисията.

И двата проекта са знакови както с проблемите си, така и с възможностите за повишаване на капацитета, 
прилагане на (неприложените тогава) добри практики и синхронизиране на национални и европейски цели. 
При АМ „Струма“ бяха налице следните неразрешени проблеми:
•	 отказ	от	съчетаване	опазването	на	защитени	територии	и	НАТУРА	2000	места	и	транспортните	нежди	на	

страната и ЕС;
•	 липса	на	стратегическа	визия	и	планиране	на	транспортен	коридор,	състоящ	се	от	автомагистрала	и	ско-

ростан жп линия;
•	 проблеми	за	населените	места	(преминаване	през	градове	със	засягане	на	жилища,	опасност	за	транспорт-

ни произшествия при експлоатацията и др.) и за местния поминък (отнемане на обработваеми земи, замър-
сяване на почви, води и въздух).

При проекта за НЦИОТО най-големият проблем беше високият риск за здравето и живота на населението 
от околните села, което и без това е подложено на десетилетни здравни проблеми (болести, ранна смъртност) 
от добива на лигнитни въглища и замърсяванята от три големи ТЕЦ-а.

И двата проекта биха могли да се реализират по един по-устойчив начин, но държавната администрация 
и политическото ръководство на страната за времето на тяхното изпълнение (1997 – 2007 г за АМ „Струма“ и 
2001 – 2005 г. за НЦИОТО) всячески препятстваха обществените дебати и обсъждането на алтернативни ре-
шение, многократно предлагани от български и европейски НПО, международни експерти и поддържани от 
Европейската комисия.

18. ИСПА Мярка No: 2000/BG/16/P/PT/002

19. ИСПА Мярка No: 2001/BG/16/P/PT/004

20. ИСПА Мярка No: 2001/BG/16/P/PT/003

21.  ИСПА Мярка No: 2000/BG/16/P/PE/003

22. ИСПА Мярка No: 2000/BG/16/P/PE/002

23. http://www.kresna.org/, http://www.bankwatch.org/project.shtml?w=147577&s=232097

24.  http://www.zazemiata.org/bw/radnevo/index.php,  

http://www.bankwatch.org/project.shtml?apc=147577-232097---1&w=147577&s=194681
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В началото на 2010 г. стана ясно, че проекти за около половин милиард евро по ИСПА са заплашени от спи-
ране25. В това число влизат проекти и от двата сектора „Околна среда“ и „Транспорт“.

Понастощем правителството в България прави усилия да продължи с една година срока за изпълнение на 
някои проекти по ИСПА, най-вече в сектора „Околна среда“26. Дори и това да стане обаче, реализацията на 
проектите и използването на средствата няма да бъде постигнато, коментират представители на ЕК27.

Към момента на написването на този доклад на екипа на КУПФЕС не е известно как правителството на Бълга-
рия ще направи оценка на изпълнението и резултатите от използването на пред-присъединителните фондове 
на ЕС в страната, и кога именно ще се случи това.

25. http://dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/novini/2010/01/17/843488_pod_zaplaha_sa_500_mln_evro_po_ispa/

26. http://www.mediapool.bg/show/?storyid=167771

27. http://www.mediapool.bg/show/?storyid=161160 
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7. ОП „Регионално развитие”: Поддръжка, а не развитие за 
българските региони

Кратки факти за обхвата
Бенефициенти  на програмата са общини, областни администрации, общински фирми, сдружения на общи-

ни и НПО с местно представителство. Общият бюджет е приблизително 1 601 млн. евро (европейски средства 
са 1 361 083 545 евро и национално съфинансиране 240 191 214 евро) за периода 2007-2013 г. Подкрепят се 
проекти за местно развитие в областта на инфраструктурата, подобряване на местните обществени и соци-
ални услуги, вкл. местна комунална и бизнес инфраструктура, енергийна ефективност, развитие на устойчиви 
туристически подходи и местно сътрудничество.

Програмата е разделена на пет приоритетни оси, всяка от които от своя страна съдържа по няколко опера-
ции:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
•	 Операция	1.1.	Социална	инфраструктура.
•	 Операция	1.2.	Жилищна	политика.
•	 Операция	1.3.	Организация	на	икономическите	дейности.
•	 Операция	1.4.	Подобряване	на	физическата	среда	и	превенция	на	риска.
•	 Операция	1.5.	Системи	за	устойчив	градски	транспорт.

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
•	 Операция	2.1.	Регионална	и	местна	пътна	инфраструктура.
•	 Операция	2.2.	Информационна	и	комуникационна	мрежа.
•	 Операция	2.3.	Достъп	до	устойчиви	и	ефективни	енергийни	ресурси.

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
•	 Операция	3.1.	Подобряване	на	туристическите	атракции	и	свързаната	с	тях	инфраструктура.
•	 Операция	3.2.	Развитие	на	регионалния	туристически	продукт	и	маркетинг	на	дестинациите.
•	 Операция	3.3.	Национален	туристически	маркетинг.

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
•	 Операция	4.1.	Дребно-мащабни	местни	инвестиции.
•	 Операция	4.2.	Междурегионално	сътрудничество.

Приоритетна ос 5: Техническа помощ
•	 Операция	5.1.	Програмиране,	управление,	мониторинг,	оценка	и	контрол.
•	 Операция	5.2.	Комуникация,	информация	и	публичност.
•	 Операция	5.3.	Изграждане	на	капацитет	на	бенефициентите	на	ОПРР.

Изпълнение на ОПРР до м. юни 2010 г.
Подготовката на ОПРР е белязана от редица организационни слабости и методически непълноти. На първо 

място, двата процеса - на регионалното планиране и на програмнирането за целите на ОПРР – не са свързани 
и взаимнопроизтичащи. Хаотичният и доста разкъсан процес на регионално планиране, изпълняван от МРРБ 
в рамките на ЗРР през периода 2000-2007 г., се проваля в няколко свои задачи:
•	 Осигуряване	на	представително	включване	на	местните	и	териториални	общности28;
•	 Формулиране	на	специфични	местни	и	регионални	приоритети;

28. Въпреки че общинските и областни администрации, и регионалните съвети за развитие бяха в известна степен ангажирани в двата процеса, про-

дължава да е крайно спорно доколко те самите осигуряват действителното включване и представителство на местните общности и целевите групи.
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•	 Очертаване	на	национални	политики	за	регионално	развитие,	изпълнявани	самостоятелно	от	държавния	
бъджет;

•	 Набелязване	на	слабостите	в	капацитета	на	местните	общности	и	партньорските	организации,	бенефици-
ентите и целевите групи.

•	 Избор	на	индикативни	дейности	и	съставяне	на	планове	за	преодоляване	на	горните	непълноти	и	капаци-
тетни слабости.

Програмирането на ОПРР не компенсира горните стратегически липси. На практика то е напълно изолиран 
процес от процеса на регионално планиране – необяснима и куриозна ситуация, в контекста на физическото 
съседство на дирекциите, прилагащи тези два процеса в рамките на МРРБ. В допълнение към горното, УО и 
ръководената от него работна група за разработване на ОПРР не създават организация за поетапното устано-
вяване на капацитетните потребности на прилагащите администрации по програмата, и за тяхното поетапно 
задоволяване.

Друга основна слабост на програмирането на ОПРР е липсата на предложения от страна на МРРБ за тери-
ториално разпределение на подкрепата по останалите европейски програми, предвид съществуващите спе-
цифични местни потребности и приоритети. Това е необходимо, защото по своя характер ОПРР трябва да е 
структурираща за подкрепата от ЕС и така да насочва техния териториален ефект. За съжаление УО на ОПРР не 
проявява инициатива и експертиза с подобен принос. Това положение значително допринася през настоящия 
програмен период подкрепата от всички програми да бъде териториално разпръсната и на практика необ-
вързана с местните приоритети.

Подобни организационни непълноти са регистрирани от службите на ЕК на съвсем ранен етап от програ-
мирането. Още през първата половина на 2006 г. в рамките на съгласувателните процедури за българските 
присъединителни ангажименти по глава 21 „Регионално развитие” службите на ЕК отправят редица въпроси и 
конретни препоръки по горните теми. Конкретни бележки засягат следните теми:

•	 Липса	на	стратегически	фокус	на	ОПРР;
•	 Потенциални	непълноти	в	организацията	и	капацитета	на	прилагащите	администрации,	вкл.	междинното	

звено, системите за разплащане, териториалните звена по програмата и др.;
•	 Недостиг	на	адекватни	дейности	за	подобряване	на	подготовката	на	целевите	групи	за	кандидатстване	и	

изпълнение по програмата.

И до момента (м. юни 2010 г.) управляващият орган на ОПРР обръща слабо внимание на горните препоръки. 
Не са били проучени и до момента не се прилагат формираните добри практики за териториално управление 
на помощта от европейските фондовете на ЕС. Множество подобни практики са формирани в някои от по-оп-
итните държави-членки като например Германия, Испания, Холандия, Полша, Чехия. 

Изпълнението на ОПРР стартира от м. януари 2007 г., като за периода до м. юни 2010 г. са осъществени 25 
процедури за набиране на проектни предложения. Оценени са повече от 1 000 проектни предложения и от 
тях повече от 600 са одобрени за финансова подкрепа. Общата сума на средствата по сключените договори 
надхвърля 648.5 млн. евро. Към 30.06.2010 г. изплатени средства по тези договори са 78.67 млн. лева, или близо 
4.91 % от общия програмен бюджет.

Изпълнението на ОПРР в периода 2007-2010 г. е белязано от два провала, които се превръщат в емблематич-
ни за българското управление на европейските средства, и в международни скандал поради техния безпре-
цедентен характер. Те са разкрити от констатации на ОЛАФ, довели до публични разкрития и съдебни процеси 
за мащабни конфликти на интереси в държавен фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (ФРПИ). Разкри-
тото сключане на договори за изпълнение между ръководителя на ФРПИ Веселин Георгиев и фирма „Биндер”, 
ръководена от неговия брат, става причина за провеждането на мащабни проверки на европейските и впо-
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следствие на националните контролни и разследващи органи, в чиито отговорности попада наблюдението 
на финансовата дисциплина и в частност усвояването на структурните фондове. В резултат на тези разкрития 
ЕК отнема акредитациите на две от българските изпълнителни агенции по програма ФАР. Така през м. януари 
2008 г. са замразени 217 млн. евро за рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура по ОПРР едновре-
менно с други европейски средства със същото предназначение: 144 млн. евро по програма ИСПА и близо 50 
млн. евро по програма ФАР. 

Тревога в ЕС будят и други разкрити дефекти в изпълнението на програма ФАР, които е вероятно да се мул-
типлицират и в значително по-мащабната по своите размери ОПРР, а именно:
•	 Липса	на	контрол	и	слабости	в	дейността	на	съответните	звена;
•	 Конкретни	проекти,	изпълнявани	в	нарушение	на	изричните	изисквания	за	добро	финансово	изпълнение	

на ЕС - за развитие на индустриални зони, за подобряване на противопожарната безопасност и за изграж-
дане на пречиствателни станции в Мадан, Рудозем и Златоград.

ОПРР изпитва продължителен пробрем с получаването от ЕК на положителна оценка за съответствие 
(compliance assessment) с правилата за добро финансово управление. Основни изисквания на този вид оценка 
са наличието на действащи и ефективни системи, процедури и обучени служители за финансова отчетност и 
управление (вкл. включително събиране и съхраняване на подробни данни и процедури - попълнени „одитни 
пътеки” (audit trails) за всички проекти, критерии за предварително и текущо засичане на нарушения по проек-
тите и процедури за възстановяване на неправомерно отпуснати средства, които са за сметка на неизрядните 
бенефициенти, или, ако това не е осъществимо, за сметка на държавния бюджет). 

Оценките за съответствие по ОП от Структурните фондове са задължително условие за отпускането на ка-
квито и да било междинни плащания по отделните проекти, т.е. отнася се за всички транзакции след начално 
дължимите 10 % авансови плащания. Разбираемо е, че в контекста на общата неподготвеност на бенефициен-
тите и изпълнителите по ОПРР, липсата на такава оценка допълнително забавя изпълнението по регионалната 
програма в частта на непосредственото получаване на финансовите потоци. Положителното е, че от втората 
половина на 2009 г. в процедурите и организацията на ОПРР и в общата организация на структурните фондове 
в България текат реформи, които постепенно започват да удовлетворяват изискванията на службите на ЕК. 
Положителната оценка за съответствие на ОПРР е получена едва през м. декември 2009 г.

Поради съществуващата заплаха от загуба на част от потенциално достъпните средства за настоящия пе-
риод в УО и КН на ОПРР се обсъжда идеята за общ преглед на стартираните дейности и за пренасочване на 
допълнителни средства към по-добре изпълняваните приоритети.

Анализ на установеното състояние
Към 30.06.2010 г. изплатени средства по тези договори са 78.67 млн. лева, или близо 4.91 % от общия програ-

мен бюджет. Към момента очаквания за максималната обща успеваемост на ОПРР до 2015 г. (краят на срока за 
извършване на плащания на настоящия програмен период) са в рамките на 30-35 %29. Поради това крайно не-
задоволително изпълнение е необходимо извършването на подробен анализ на причините, за да се отстранят 
слабостите и да се вземат мерки за неговото подобряване.

Публикациите и съобщенията в медиите и информации на наблюдатели по проектите разкриват редица 
съществени проблеми по отношение на оповестяването, комуникацията, спазването на установените срокове 
от административните звена. Причините за тези проблеми са комплексни: липса на предварителни детайлни 
проучвания за необходимия административен капацитет, недостиг и текущество на служители; ограничена 
квалификация и практически опит; непълнота на разписаните процедурни правила за оценка; несъгласува-
ност на прилаганите процедури в самата администрация и едновременно с представители на конкретните 

29. По данни от проведени дискусии в КН на ОПРР.
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целеви групи30. Много от тези слабости можеха да бъдат избегнати, ако УО на ОПРР беше действал изпревар-
ващо, ако бяха ползвани по-пълноценно препоръките на предварителната оценка и на техническата помощ 
при разработването на ОП. 

Ограниченият проектен капацитет на бенефициентите също трябваше да се вземе под внимание на етапа на 
програмиране, и УО да предприеме съответните мерки за неговото компенсиране. Примери за такива мерки 
са тематични и тясно специализирани обучения за специфични дефицитни позиции по проектите -проектно 
ръководство и счетоводство, инженери и други специалисти с недостатъчен брой в национален мащаб. Ра-
ботната група за разработване на ОПРР също можеше да допринесе като дава идеи за по-добра координация, 
за набелязване на подготвителните дейности за изпълнение на ОПРР, набелязване и възлагане на под-теми от 
анализа на представители на местните общности (НСОРБ и др.) и за инициативи за обучаване на специалисти 
относно съществуващите международни добри практики за изпълнение.

Осигуряването на собствено съфинансиране по програмата е общ проблем за бенефициентите. Имай-
ки предвид това обстоятелство по отношение на текущите разплащания по проектите, МРРБ създаде Фонд 
„ФЛАГ” с бюджетно финансиране, който отпуска заеми за бенефициентите, общините и техни организации. 
Това обаче не е решение в дългосрочен аспект, защото заемите все пак трябва да бъдат върнати. Това е потен-
циално непосилен ангажимент за по-голяма част от общините, тъй като те не са в положението да прогнозират 
и да контролират своите бъдещи парични постъпления (собствени приходи и особено бюджетни субсидии, 
отпускани на годишна база).

30. На основата на възложения от МРРБ „Преглед на първите открити схеми по ОПРР 2007-2013 г.”, МРРБ, м. януари 2010 г.

Предложения за подобряване на изпълнението
Процедурите по ОПРР и през 2010 г. продължават да имат редица сериозни методически несъвършенства, 

които водят до трудно и бавно изпълнение и затова интересът към тях отслабва. Необходимо е тези несъвър-
шенства да се изброят и опишат, след това и да се разрешат в уредбата и практиката на ОПРР. Полезно ще бъде 
тяхното включване като поучителни изводи при бъдещото програмиране за периода 2014-2020 г. Има сигнали, 
че настоящото ръководство на МРРБ създава известна организация за работа в тази посока, което е положите-
лен процес. С цел да улесним този процес по-долу представяме някои от някои мерки.

Първата стъпка, която трябва да предприеме МРРБ, са тези за предварително и достатъчно ясно оповестя-
ване на условията за кандидатстване и оценка на проектни предложения по всяка операция и схема на ОПРР. 
Затова в насоките за кандидатстване трябва да бъдат описани допустимите и недопустими проектни дейности 
и разходи по проектите по начин, който да направи излишно и невъзможно тяхното субективно тълкуване от 
администрацията или бенефициентите. 

По-голяма яснота за бенефициентие ще се внесе, ако в насоките за кандидатстване и в проекто-договорите, 
се опишат по-подробно индикаторите за наблюдение на изпълненито на всеки един от проектите за конкрет-
ната схема, като се обясни връзката между степента на тяхното изпълнение по даден проект и евентуалното 
(не)възстановяване на средства. Необходима е и детайлна методика, от една страна, за бенефициентите, а от 
друга, за служителите в МРРБ за начините за наблюдение и отчитане на тези индикатори.

Практиката показва, че редовно предмет на коментари и решения за редукция от страна на оценителните 
комисии са сумите на допустимите разходи за подготовка на проектно предложение и подготовка на тръжна 
документация. Практично е в процедурните правила по схемите предварително да се определят минимални и 
максимални допустими суми или тези разходи да бъдат отнесени пропорционално (в %) към общите разходи. 
УО също трябва да разработи методика за извършване на ревизията на проектните бюджети, която конкретно 
да посочи дали препоръките на отделните оценители са задължителни и как да се вземат тези решения.
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До момента няма практика съдържанието на договорите за финансово подпомагане да се представя пред-
варително на одобрения кандидат. Договорът се вижда от канидата в определения ден за неговото подписва-
не. Така бенефициентите нямат възможност да заложат дейности, които съответстват на актуалните бюджети. 
Често се случва също бенефициентите да подписват договорите без да са разбрали по какви причини техните 
договори са с нова стойност, кои дейности са отказани или с намалена стойност. Затова е необходимо УО да 
заложи процедура с реалистични срокове за предизвестие, при които успелите кандидати задължително да 
се запознават с нанесените корекции в бюджетите и дейностите преди подписване на техните договори за 
финансиране. Това ще намали риска от грешки, нередности или отказ на бенефициентите от изпълнение на 
проектите. 

Изплащането на ДДС от бенефициентите увеличава финансовата тежест за изпълнение на проектите. Във 
връзка с това екипът на КУПФЕС предлага държавния бюджет да ги поеме и така при формирането на проект-
ните бюджети да се признае допустим вид разход. 

Голяма част от бенефициенти на ОПРР се чувстват слабо подготвени за изпълнение и отчитане на своите 
проекти. Затова препоръчваме на УО да организира системни факултативни семинари за кандидатите, както 
и задължителни обучения за бенефициентите по въпросите на подготовката, изпълнението и отчетността на 
проектите. Подходящо е още при възможност УО да осигури допълнителна методическа помощ за подготов-
ката на качествени проектни предложения в полза на кандидатите (PPF – project preparation facility, съдействие 
за подготовката на проекти).

В хода на изпълнение на ОПРР се трупат ценни познания и се вземат решения, които могат да улеснят бене-
фициентите и служителите относно следващите проекти. В тази връзка екипът на КУПФЕС смята за необходимо 
и лесно осъществимо УО на ОПРР да изгради цялостен подход за отразяване, систематизиране и популяризи-
ране на натрупания опит. Тук могат да се предвидят дейности и механизми за систематизиране на задаваните 
въпроси, вземаните решения и добрите практики, които да се публикуват онлайн и да бъдат разпространява-
ни на електронни носители по време на информационно-обучителните събития по ОПРР. Много е полезно при 
всяко следващо публикуване на покана за прием на проекти по една и съща схема да се представят най-често 
допускани грешки в предишното кандидатстване и най-често допускани грешки и слабости в качеството на 
вече оценени проекти предложения. Ефективността може да се повиши чрез включване на казуси и конкретни 
примери.

Необходимо е да се извърши общ преглед на програмната и проектна документация, за да се потърси опро-
стяване и улесняване продиктувани от вече натрупания практически опит по прилагането на ОПРР. Конкретни 
действия тук могат да бъдат: отстраняване на неприложими условия и указания, опростяване и разясняване 
на ползвани термини, съкращаване на излишни документи и такива, които могат да бъдат проверени по слу-
жебен път и т. н. 

Заложените срокове за издаването на становища от УО на ОПРР по одобряването и изпълнението (призна-
ване на извършени тръжни процедури, извършени дейности, направени разходи) на проекти трябва да се 
спазват от определените служители, а в случаите на тяхното нарушаване да се налагат дисциплинарни нака-
зания.





33Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

8. ОП „Околна среда”: Провал на националните ангажименти

Общи данни
Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) за периода 2007-2013 г. има за главна стратегическа цел подо-

бряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитие на екологичната инфра-
структура в България.

Специфичните цели на ОПОС са:
•	 Опазване	и	подобряване	състоянието	на	водите;
•	 Подобряване	управлението	на	отпадъците	и	защитата	на	почвите;
•	 Опазване	на	биоразнообразието	и	защита	на	природата.

Финансовият ресурс на оперативната програма е в размер на 1 800 748 085 евро. От тази сума 1 466 425 481 
евро (81,43%) представляват безвъзмездната помощ от ЕС, а 334 322 604 евро (18,57%) е сумата на национално-
то съфинансиране.

Органи на ОПОС
Следните органи работят за изпълнението на ОП „Околна среда“:

1. Управляващ орган – дирекция „Кохезионна политика за околна среда“ в МОСВ.
2. Междинно звено – дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” в МОСВ, която понастоящем е изпълнителна 

агенция по програма ИСПА за сектор “Околна среда”
3. Комитет за наблюдение на ОПОС (виж по-надолу).

Бенефициенти по ОПОС
Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПОС са: общински администрации, ВиК дружества, ба-

сейнови дирекции в рамките на МОСВ.

Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 2 на ОПОС са: общински администрации и регионални асоци-
ации/сдружения на общини.

Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 3 на ОПОС са: общински администрации, асоциации/сдру-
жения на общини, дирекции в рамките на МОСВ и МЗХ, които отговарят за управлението на националните и 
природни паркове, администрации,  управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации. 

Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 4 на ОПОС са: Управляващият орган, Междинното звено, Ко-
митетът за наблюдение, Комитетът за избор и координация на проекти, дирекция “Вътрешен одит” в МОСВ, 
работни групи, създадени за целите на ОПОС, бенефициенти, идентифицирани в рамките на приоритетни оси 
1, 2 и 3.

Програмиране на ОПОС
Изготвянето на оперативна програма „Околна среда“ е част от процеса на планиране на европейските фон-

дове за периода 2007-2013 г. Този процес се извършва през периода 2005-2007 г. от работна група, в която 
участват представители на МОСВ, АИАП, други заинтересувани министерства, социалните партньори (синди-
кати и работодатели) и природозащитни организации.

МОСВ беше едно от министерствата, които по своя инициатива поканиха за участие представители на при-
родозащитни НПО и единственото, което се съобрази с процедурите за избор на представители на НПО, със-
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зададени и поддържани от самите граждански организации.

Комитет за наблюдение
Комитетът за наблюдение на ОПОС е сформиран на основание Регламент на Европейския съвет 1083/2006 г 

и чл. 63 на основанание чл. 7, ал. 2 от ПМС 182/21.07.2006 г. Според вътрешните правила на КН на ОПОС, Комите-
тът има изклчително широки правомощия по одобрение, изменение и мониторинг на оперативната програма, 
отделни проекти и комуникационната стратегия (информираността на трети страни за ОПОС). 

Принципът на сформиране беше да се преобразува дотоговашната работна група за изготвяне на ОПОС в 
КН на ОПОС. Този принцип беше критикуван от представителя на екологичните НПО в работната група, Петко 
Ковачев, като нецелесъобразен поради очертаващия се конфликт на интереси. Статистиката на одобрените 
проекти за период 2007-09 г. показва, че този риск се е реализирал през първите 3 години от финансовия пе-
риод.

От формална гледна точка КН на ОПОС има повечето необходими качества, за да се смята за представителен 
и действащ орган на оперативната програма. Комитетът е приел Вътрешни правила и Кодекс за поведение на 
членовете. В тях са описани отговорностите и правата на членовете му. Сравнително добре, макар и непълно, 
са формулирани случайите, в които членовете на КН биха попаднали в конфликт на интереси.

Съществуват обаче и достатъчно факти, които показват, че в практическата работа  на КН са налице пробле-
ми, които следва да бъдат отстранени в следващия финансов период:

•	 Дисбаланс	на	участниците.	Членовете	на	КН	са	главно	представители	на	държавните	институции.	В	Бълга-
рия все още държавните служители нямат много възможности да изказват и защитават мненеие, което смя-
тат за валидно, ако то е различно от това на началниците над тях. В този смисъл съществува опасността тези 
хора да бъдат притискани по един или друг начин (вкл. чрез автоцензура) и по този начин да се прокарват 
решения, които противоречат на целите на програмата и дори могат да бъдат в нарушение на законодател-
ството. Смятаме, че развитието на ОПОС за разглеждания период (конкретно одобрените проекти по ос 1 и 
донякъде по ос 2) показва много точно, че тази опасност е била ефективно реализирана.

•	 Независимо,	че	са	може	би	най-запознати	с	проблематиката	от	всички	недържавни	и	необщиснки	органи-
зации, представителите на природозащитните НПО в КН на ОПОС нямат право на глас, което дава превес 
на представителите на държавните институции. От друга страна представителите на синдикати, работода-
телски и браншови организации, които често защитават специфични частни интереси, имат право на глас. 
Този факт поставя гражданския сектор в неравностойно положение, още повече когато се говори за такъв 
хоризонтален проблем като защитата на околната среда.

•	 Както	във	Вътрешните	правила,	така	и	в	Кодекса	на	поведение,	членовете	на	КН	са	ограничени	във	задъл-
жението си да защитават обществения интерес чрез клаузи за конфиденциалност. Най-фрапиращо е, че 
членовете на КН не са ограничени в разпрстранението на информация, свързана с националната сигурност, 
но са задължени да „не разгласяват данни, представляващи служебна, търговска или индустриална тайна“. 
Подобен пример показва докъде са стигнали лобистките интереси в МОСВ и в управлението на държавата 
като цяло.

Административен капацитет
Административният капацитет за осигуряване безпроблемното изпълнение на ОПОС е крайно недостатъ-

чен. В МОСВ – както в почти всички звена на държавното управление – не съществува стратегически подгод 
за развитието на администрацията по начин, който да направи нейната работа високо ефективна. Напротив 
– ширят се политически и приятелски назначения, с което се поддържа ниското ново на капацитета. Структу-
рата на МОСВ и регионалните звена не е съобразена с огромната работа, която се очаква да бъде извършена 
по ОПОС.
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Изпълнение на ОПОС
Данните за това, какви проекти са спечелили финансиране по ОПОС са тревожни. За периода от три години 

и половина статистиката е плашеща. Фактите сочат, че постигането на целите гарантирано няма да се случи, 
а дори и там, където има добри и почтени намерения, шансовете за провал са много повече от тези за успех. 
Целите са постигането на съвместимост със съответните изисквания, договорени в рамките на процеса на 
преговорите за присъединяване, а именно:

•	 За	ГПСОВ	–	за	агломерации	с	над	10000	е.ж.	до	31.12.2010	г.	;
 за агломерации с между 2000 и 10000 е.ж до 31.12.2014 г.

•	 За	регионалните	депа	за	отпадъци	–	до	31.06.2010	г.

Защо ситуацията е безнадеждна?
На първо място в България липсва регионална политика. Централизацията не позволява да се развият ни-

какви дискусии – а оттам и основани на тях решения – без да има санкции от „центъра“. Централната власт оба-
че е пропита от корупция, страх и мързел едновременно – един модел, който запушва всякакви възможности 
за инициатива. Административната и финансовата самостоятелност са двата най-важни липсващи лостове на 
регионалната политика. По този начин нито „отгоре“ (с правителствени решения), нито „отдолу“ (без законова 
база, пари и всякакви други ресурси) е възможно да се появят успешни инициативи за действие, които да дадат 
шанс за дори частичен успех при ползването на фондовете за околна среда. 

В този контекст, целите на ОП „Околна среда“ не винаги са припознати от местните и регионалните власти, 
бизнес и общности като необходими за тяхното собствено по-добро и устойчиво развитие. Програмите за 
управление на отпадъците и на водите често изглеждат чужди и далечни („наложени от Брюксел“), програми, 
които не са резултат от някакви местни решения. В допълнение МОСВ пропусна през 2005-2007 г. да обясни 
разбираемо ползите за местните общности от опазването на биоразнообразието (приоритет 3 на ОПОС) чрез 
мрежата НАТУРА 2000, което също не води до повишаване на интереса към постигането на таиз специфична 
цел.

На второ място, в България е много силен субективният фактор. Има достатъчно  публични факти за висок 
куропционен риск при проектите, финансирани по линия на ОПОС. Най-фрапиращите примери са при одо-
брените проекти по ос 1, където трудно може да се обясни по друг начин активното финансиране на проекти в 
населени места под 10000 е.ж., които не попадат по никой начин в официалното целеполагане по тази програ-
ма. При това проекти бяха одобрявани преимуществено в общини, контролирани от ДПС. В тези случаи подо-
зренията в корупция и политическо-стопански непотизъм заемат първенство сред възможните обяснения. В 
редица информации и публикации31 се говори за изплащани завишени цени на проектите и спечелването им 
от „роднински фирми“.

За много от осъществяваните проекти това е видно дори само след прочитане на кратките им анотации. 
Това са проекти, които не изпълняват програмните или пък общоевропейските цели за опазване на околната 
среда. Не изпълняват и националните ангажименти и цели, а също и стриктите правила на доброто финансово 
управление на фондовете на ЕС.

Развитие на ОПОС след изборите през 2009 г.
След изборите за народно събрание през юли 2009 г. и съставянето на ново правителство се забелязват уси-

лия за промяна към подобряване на управлението на ОПОС. В медиите се появиха информации за ревизиране 
на приоритетите по ос 1 на програмата - „Инфраструктура за водоснабдяване и канализация“. Бяха атакувани, 
включително по съдебен път, някои от най-скандалните проекти за изграждане на пречиствателни станции, 

31. http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/novini/2010/05/25/906210_evroprograma_okolna_sreda_-_dulgoto_otlepiane_ot_dunoto/
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повечето от които се оказаха в населени места под 10000 екв.ж.32

Информация за насоките на мислене на промените дава протоколът от единственото заседание на КН на 
програмата, проведено на 27 ноември 2009 г. Няколко са интересните моменти, с които се предлага да се по-
добри работата по оперативната програма. Сред обсъжданите мерки са:

•	 преглед	на	сключените	договори	и	срещи	с	бенефициентите	за	уточняване	на	слабостите	и	пропуските	с	
цел тяхното отстраняване;

•	 одит	на	пректите,	по	които	има	извъшени	реални	разходи;
•	 провеждане	на	нови	обществени	поръчки	по	някои	от	договорите;
•	 нови	изисквания	и	критерии	за	оценка	на	проектите;
•	 приемане	на	графици	за	действие.

Прави впечатление ясно заявената позиция на министър Караджова, че „Оперативна програма „Околна 
среда 2007 - 2013“ не може да се разглежда като източник на средства на всяка цена, а като финансов ин-
струмент за постигане на национални приоритети и осъществяване на важни национални политики. Това ще 
доведе до ускоряване на изпълнението на договора за присъединяване на България към ЕС, както и до бърз 
екологичен ефект“. Това е сигнал, че се правят усилия ОПОС да бъде вкарана в посоката на изпълнение на про-
грами и стратегии, които са предварително приети на съответните нива на управление. Този похвален подход 
за съжаление беше практически загърбен през първите три години на финансовия период не само в ОПОС, но 
и в останалите оперативни програми.

През месец юни МОСВ заяви33 готовността си да приключи до края на 2010 г. получилите от  програмата 
„JASPERS” техническа помощ 22 проекта по ОПОС – 13 в сектор „Води“ и 9 в сектор „Отпадъци“. Доколко това е 
реалистично предстои да видим.

32. http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/novini/2010/05/25/906210_evroprograma_okolna_sreda_-_dulgoto_otlepiane_ot_dunoto/

33. http://www.dnevnik.bg/ekobiznes/2010/06/17/918987_ekoproektite_s_evropeiska_tehnicheska_pomosht/

Таблица 1: Статистика на одобрените проекти по ОПОС

Статистика на одобрените проекти по ОПОС
Долната таблица представя накратко информация за одобрените до момента проекти по различните прио-

ритетни оси на ОП „Околна среда”, към месец юни 2010 г.
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Какво прави впечатление? Към месец юни 2010 г. на страницата на ОПОС в интернет има информация за 252 
одобрени проекти по всички оси на програмата. Първото, което се набива на очи е, че по „тежките“ оси 1 и 2 
преобладаващото количество проекти са за техническа помощ (45,79% и 47,06%) и „подготовка на проекти“ 
(33,16% и 41,18%). Ако се приеме, че дейността „подготовка на проекти“ всъщност е евфемизъм за техническа 
помощ, то излиза, че 78,95% от проектите по ос 1 и 88,24% от проектите по ос 2 са проекти за техническа по-
мощ.

Този факт може да има различни обяснения. На първо място, поради известните в страната политико-ико-
номически връзки между партии, местни власти и приближен бизнес може да се търсят корпупционни прак-
тики. За целта е необходим анализ на това какви политически сили управляват общините-бенефициенти (кмет, 
общински съвет), както и да се анализира далеч по-трудната за събиране информация за местните и регионал-
ни отнишения между политиците и бизнеса. Сред спечелилите проекти ясно се набиват на очи общини в които 
управляват представители на ДПС. Огормното мнозинство от тези проекти отива за населени места от 2000 до 
10000 е.ж. в противоречие с основния приоритет – населени места с над 10000 е.ж. От останалите спечелили 
общини немалка част се управляват от представители на БСП (основният коалиционен партньор за периода 
2005 – 2009 г.).

Разбира се, не може да се отхвърли напълно и вероятността част от проектите да са смислени и необходи-
ми. За тази цел ще се наложи да се проведе мониторинг на проектите както по документация, така и на тяхното 
физическо изпълнение (резултат). Само тогава би могло напълно да се приеме или оспори подобна хипотеза.

Прави впечатление изключително малкият брой проекти, насочени пряко към инвестиции в ПСОВ и реги-
онални депа за управление на отпадъците. Става дума само за 5 проекта за изграждане на ПСОВ и един (!) - за 
изграждане на регионално депо. Дори при отхвърлените проекти чисто инвестиционните такива са малцин-
ство. Този факт кореспондира с някои от следните причини:
•	 липса	на	капацитет	на	общините	да	произведат	добре	обосновани	проекти;
•	 липса	на	адекватна	подготовка	от	страна	на	държавата,	вкл.	с	националното	съфинансиране;
•	 засилен	(поне	на	думи)	контрол	върху	корупционните	практики	с	европейските	средства;
•	 други	проблеми.

Очевиден проблем има и при стартирането на т. нар. „големи проекти“ (над 25 милиона евро). От общо 11 
такива проекта за интегриран воден цикъл, до мемнта са стартирали само два – във Враца и в Габрово. От 4 
големи проекта за управление на отпадъците реално не е стартирал нито един, като два за два от проектите е 
одобрена техническа помощ за подготовка на някои от техинте елементи.

Установени проблеми
Проблемите, които стоят пред успешното развитие и приключване на ОПОС, са многобройни. Част от тях са 

общи за всички оперативни програми. Друга част са общи за развитието на държавата като цяло. Най-накрая 
има и много специфични проблеми, свързани с общественото (не)разбиране на опазването на природата като 
неразделен елемент от устойчивото развитие на едно общество.

Ниският административен капацитет за работа с европейските фондове е един от водещите национални 
проблеми. Той съществува както на централно, така и на регионално и местно ниво. Разликата е, че докато 
на централно ниво капацитетът може да се „регенерира“ (на мястото на напусналите обучени хора, които или 
емигрират, или отиват в частния бизнес идват следващите, които също получават определено обучение), то 
на местно ниво често изобщо е невъзможно да се създаде необходимия капацитет. Допълнителен проблем 
е загубата на институционална памет и липсата на адекватни анализи на резултатите от предишни подобни 
дейности (напр. използването на предприсъединителната помощ през периодса 2000 – 2006 г.).

Друг подобен водещ проблем е лошото планиране. Националното планиране на финансовия период 2007-
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2013 г. беше лошо извършено. Независимо, че работната група за ОПОС беше сравнително добре организира-
на и имаше активен и обучен координатор, общите негативи на лошото планиране се отразиха и върху нея. Ето 
някои от слабостите34:
•	 силна	централизация	на	процеса	на	планиране,	пренеберегване	на	подхода	„отдолу-нагоре“,	вкл.	чрез	из-

готвяне само на централно управлявани, но не и на регионални оперативни програми;
•	 предварително	зададени	цели,	към	които	да	се	нагодят	оперативните	програми,	като	по	този	начин	бяха	

пресечени възможностите за финансиране на други важни цели и за търсене на друго (заемно) финансира-
не за одобрените такива;

•	 силово	налагане	„отгоре“	(Министерството	на	финансите)	на	финансовите	рамки	на	оперативните	програ-
ми.

Още един генерален проблем за ОПОС беше липсата на добре подготвени и разработени („зрели”) проекти, 
особено инвестиционни такива. Независимо, че ангажимените на страната са предварително известни от дъ-
лъг период (както регионалните депа за отпадъци, така и населените места с над 10000 е.ж. са известни поне 
от 2000-2001 г., когато на национално ниво бяха приети цели и срокове по глава 22 от преговорите за присъе-
диняването на България към ЕС), след 2001 г. никой конкретен ръководител или пък ресорна администрация 
не си направи труда да започне кампания за подготовката на проектите в тези две области. Така през 2007 г. 
България се оказа само с малкото на брой започнати ( и вече достатъчно компрометирани като практика) про-
екти за регионални депа и ПСОВ, финансирани от предприсъединителната ИСПА, и без никаква готовност за 
останалите проекти - по няколко десетки броя за двете направления „Води” и „Отпадъци”.

Следващ проблем, общ за всички оперативни програми в България, е липсата на ИСУН. Подробно комплекс-
ните проблеми по отношение (не)изграждането на ИСУН са разгледани в част 16 от настоящия доклад.

Следващ концептуален проблем, надхвърлящ рамката за осъществяване на кохезионната политика на ЕС  в 
България, е общественото неразбиране на същността на европейската регионална политика и на други общи 
политики на съюза (ОЗП, ТЕН-Т, околна среда). Все още на много места в България се смята, че „Брюксел“ е длъ-
жен да ни дава едни пари. Много хора гледат на европейските фондове, като не нащо което „ни се полага“ и 
още по-лошо – като на безотчетни свободни пари, от който всеки тарикат може да се възпозлва изцяло в личен 
интерес.

Корупция и частни политически интереси са следващи проблеми, осуетяващи качественото и ефективно 
изпълнение на ОПОС. Този въпрос е многократно дискутиран в страната и в чужбина. Съществува и официал-
на кореспонденция между Европейската комисия и представители на българските власти35, в която нещата са 
наречени еднозначно.

Поради установената през периода 2005-2009 г. „система на управление“ по формулата „8-5-3“, според която 
всяка партия от тройната коалиция може да прави каквото си иска в „своите“ си министерства, доколкото не 
предявява претенции към министерствата на другите коалиционни партньори, ОПОС дава огромни възмож-
ности за незаконно използване на средствата, насочни към финансирането на водни проекти. Тези възмож-
ности са добре разбрани и използвани от една добре структурирана схема: ДПС – центални институции – мест-
ни власти. Подобни схеми са реализирани при някои предприсъединителни проекти.

Още при разработването на ОПОС се получава прецедент, който показва, че финансовите апетити на пар-
тията ДПС ще бъдат водещи при бъдещото развитие на програмата. В края на периода на разработване на 

34. В мемента под ръководството на „Отворено общество“ - България се провежда специално проучване за процеса на планиране на оперативните 

програми за периода 2007-2013 г.

35. Например писмото от 26 юни 2009 г. на Жан- Мари Сейлер , директор в ГД „Регионална политика“ на ЕК до министъра на околната среда и водите 

Джевдет Чакъров с копие до вице-премиера, отговарящ за европейските фондове Миеглена Плугчиева и др.
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програмата (началото на 2007 г., когато работната група де факто не се събира) към индикативния списък на 
големите проекти са добавени три, които имат знаков характер: „Интегриран проект за подобряване на ВиК 
мрежата на гр. Асеновград“, „Интегриран проект за подобряване на ВиК мрежата на гр. Гоце Делчев“ и „Ин-
тегриран проект за подобряване на ВиК мрежата на гр. Банско“. И трите проекта са включени с минимално 
изискуемата  индикативна стойност от 25 милона евро всеки – единствените с подобна кръгла сума. По чиста 
„случайност“ Асеновград е родното място на Джевдет Чакъров, в Гоце Делчев партията на Чакъров, ДПС, има 
силни политически интереси, а в Банско – същата партия се свързва с определени бизнес интереси.

Съпротивата на местно ниво е следващ проблемен фактор за осъществяването на ОПОС. Конкретно в об-
ластта на управлението на отпадъците в България се получи интересен феномен. Приетият и одобрен от ЕК 
подход за постигане на целите в тази област беше изграждането на 52 (впоследствие – 53) регионални депа за 
управление на отпадъците. Първото такова беше изградено в община Гоце Делчев. Няколко регионални депа 
бяха започнати (към днешна дата има вече и официално завършени) със средствата на програма ИСПА (2000-
2006 г.) С напредване на времето се откроиха много проблеми от различен (напр. лошо планиране, лош избор 
на място, завишени цени и т. н.) характер, но един се оказва уникален. Много български общини започнхаха 
скрита или явна съпротива срещу изграждането на регионални депа. Стигна се и до най-драстичният пример с 
община Пазарджик, която препятстваше с всички сили изграждането на регионалното депо и в същото време 
водеше преговори за публично-частно партньорство за изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъците 
(инсинератор). Причините могат да се търсят в много посоки, например:
•	 липса	на	или	недобра	законова	база	за	създаването	и	функционирането	на	подобни	регионални	сдруже-

ния;
•	 липса	на	капацитет	и	инициативност	у	общините	за	участие	в	подобни	схеми;
•	 липса	на	алтернативи	(вкл.	липса	на	финансиране	за	алтернативни	решения)	за	решаване	на	проблемите	с	

отпадъците;
•	 липсата	на	второто	ниво	на	самоуправление	(регионите),	което	прептства	регионалното	коопериране;
•	 страх	от	поемане	на	ангажименти;
•	 нежелание	да	се	развалят	съществуващи	удобни	–	вкл.	и	корупционни	–	схеми	на	управление	на	отпадъци-

те;
•	 страх	от	загуба	на	политически	позиции	(напр.	при	необходимост	да	бъдат	повишени	таксите	за	сметосъби-

ране);
•	 други.

Като цяло проблмите, свързани със създаването и оперирането на регионалните сдружения и във водния 
сектор (много В и К фирми действат на територията на няколко общини), и в сектора на отпадъците изискват 
специално внимание. Част от тях могат да бъдат решени с адекватно законодателство, но някои няма да могат 
да бъдат решени докато не се въведе реална финансова децентрализация на ниво общини и региони.

Статистиката на одобрените проекти по ос 1 подкрепя изводите, че една част от парите са били насочени 
към общини, в които политическо влияние има ДПС. Разкриването на този факт и в медиите обаче все още 
не е последвано от реално разследване за търговия с политическо влияние или за корупция – все наказуеми 
според закона действия. Това е лош сигнал за всички, които очакват да се въведе ред в изпозлването на сред-
ствата за околна среда, а и за останалите оперативни програми.

Проблемите с проектите за управление на отпадъците са заложени още в стратегическите документи, пред-
виждащи изграждането на системата от регионални депа. От една страна може да се спори доколко подобен 
подход би решил проблемите. Но дори и това да е така, не беше направено достатъчно да бъдат убедени об-
щините в общите ползи от изграждането на депата. Допълнителен проблем е широко известният факт, че в 
бизнеса с отпадъците има замесени политико-иконимически интереси и многобройни лица (както политици, 
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така и свързани със сенчестия бизнес лица) и фирми на всички нива имат интерес да бъде запазен сегашният 
хаос. Нито правителството, нито Народното събрание предложиха законодателство, чрез което да намалят 
или блокират този хаос. Същото важи и за общинските власти, където личните и корпоративни интереси са 
изразени даже по-силно.

За успешното финансиране на биоразнообразието пречат не само интереси, подобни на тези в отпадъци-
те и водите, но и факта, че МОСВ като цяло закъсня с изграждането на мрежата НАТУРА 2000. Дори в самото 
министерство е налице съпротива срещу отварянето на тази ос за организации от гражданския сектор, които 
заедно с представители на научните среди имат значителна експертиза и биха могли да представят добри 
приекти. Липсата на планове за управление на зоните от НАТУРА 2000 допълнително блокира възможностите 
за смислени инвестиции в опазването на биоразнообразието.

Влияние на практиката по ИСПА върху ОПОС

През м. януари 2010 г. в медиите36 излиза информация, че България може да загуби между 15 и 20 процен-
та от парите по ОПОС заради „скрита кореспонденция“ между Европейската комисия и МОСВ. Впоследствие 
се оказва, че става дума за кореспонденция мецду Европейската комисия (ГД Регионална политика) от една 
страна и Министерството на финансите и МОСВ – от друга. Обект на кореспонденцията са проблеми, възник-
нали при използването на средства от Кохезионния фонд, които са част от предприсъединителната помощ за 
България.

Като цяло МОСВ беше един от най-големите бенефициенти по предприсъединителната помощ за България 
и многобройните проблеми там се отразяват негативно на ОП „Околна среда“ (виж текста за предприсъедини-
телните фондове).

НПО и ОПОС
Освен с активното участие в заседанията на Комитета за наблюдение, природозащитните НПО поддържат 

активна комуникация с МОСВ по въпроси, свързани с прилагането на ОПОС. Отделно някои НПО вече успяха 
да спечелят проекти, одобрени по ос 3 – Опазване на биоразнообразието.

Основните въпроси, по които НПО комуникира до момента са свързани именно с ос 3. През последните го-
дини активистите, следящи използването на ервофондовете в България прецениха, че поради обвързаността 
на ръководството на МОСВ с политико-икономически интереси би било загуба на време да се води кореспон-
денция с тях. Същият извод се отнасяше и до по-горните нива на управление и контрол – Министерството на 
финансите и минситър-председателя, както и до споследствие назначеният заместник министър председате, 
отговарящ за европейските фондове. Затова комуникация по порблемите на европейските фондове в Бълга-
рия (вкл. приоритетите по ос 1 и ос 2) беше водена пряко с Европейската комисия, а напоследък и с ОЛАФ.

НПО направиха няколко предложения за подобряване на работата на оперативната програма във връзка с 
ос 3, които по същество бяха разгледани и подкрепени и от екипа на КУПФЕС. Те се отнасяха до:
•	 недопускане	отпадането	на	НПО	като	бенефициенти;
•	 залагане	на	твърдо	съотношение	между	дейностите	по	изработване	на	планове	и	реалните	дейности	на	

терен;
•	 изтегляне	напред	във	времето	на	анализа	на	органите	за	управление	на	НАТУРА	2000;
•	 различни	конкретни	предложения,	свързани	с	вътрешни	трансфери	на	средства	в	рамикте	на	един	пректен	

бюджет, сроковете на възстановяване, специфични обозначения върху финансовите документи, верифика-
цията на документите и т. н., които биха блекчили изпълнението на проектите.

36. http://www.mediapool.bg/show/?storyid=161056&srcpos=3&p=1#msgs, http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=223&id=26789





42Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

9. ОП „Транспорт”: Безпътица в транспортната политика

Оперативна програма „Транспорт“ определя приоритетите, дейностите, бенефициентите, които са допусти-
ми да бъдат финансирани чрез европейските структурни и кохезионен фондове в периода 2007-2013 г., както 
и размерът на средствата, които ще бъдат разпределени в сектор „Транспорт”. 

Според твърдение в нейния текст, ОПТ е създадена „на основата на координирана последователност от 
приоритети, дефинира стратегическото развитие на транспортния сектор за периода  2007 – 2013 г. с цел да 
постигне целта „Сближаване” на ЕС.“ През 2007 г. обаче не е било възможно преди ОПТ да определи стратеги-
ческото развитие на сектора на базата на каквато и да е „координирана последователност от приоритети“, тъй 
като по това време България не разполага с транспортна стратегия. Съществуващият документ от 2006г. с име-
то „Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България  до 2015 г.“  копира до го-
ляма степен самата оперативна програма и не е бил база за създаване на ОПТ. Вероятно тази е причината през 
април 2010 г. да е заменен с нова „Стратегия за развитие на транспортната система на Република България за 
периода до 2020 г.“, чието качество не е обект на настоящия анализ. ОПТ би трябвало да допълва националната 
стратегия за развитие на транспорта в България, а не самата тя да да определя стратегическото развитие. 

ОПТ е част от Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и се финансира от Кохезионния фонд 
и Европейския фонд за регионално развитие в размер на 1 624 479 623 евро. Националното съфинансиране е 
в размер на 379 001 543,18 евро или 18.9 % от общия размер на програмата и се осигурява едновременно от 
държавния бюджет и със заеми от международни финансови институции. Общият размер на предвидените 
средства е малко над 2 млрд. евро.

Цели на програмата
Общата цел на ОПТ е развитие на устойчива транспортна система. Тя има две специфични цели:

•	 Интегриране	на	националната	транспортна	система	в	транспортната	мрежа
на Европейския съюз;
•	 Постигане	на	баланс	между	видовете	транспорт.

Приоритети и бенефициенти
ОПТ има пет програмни приоритета, четири от които се отнасят за отделни транспортни сектори. 

Приоритет I - Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните 
национални транспортни оси

Типове дейности: По този приоритет ще се финансират предимно големи инфраструктурни проекти (списък 
– приложение към ОП Трнспорт) за железопътна инфраструктура; предвидена е и консултантска помощ, и ин-
вестиции в оборудване и съоръжения, за създаване на конкурентна железопътна мрежа чрез повишаване на 
свързаността на мрежата, повишаване на сигурността и безопасността, разработване на стратегически бизнес 
план за развитие на железопътния транспорт и др.

Приоритет II: Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните нацио-
нални транспортни оси

Типове дейности: В рамките на този приоритет се извършват изграждане, рехабилитация и модернизация на 
магистрали и основни пътища от национално и европейско значение (приоритетно е развитието на коридор 7 
от Транс-европейската транспортна мрежа) , а също се обновяват и изграждат участъци и гранични пунктове 
за свързване на основната пътна мрежа на Република България с пътните мрежи на съседните държави.
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Приоритет III: Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари
Типове дейности: Този приоритет включва дейности за подобряване на мрежата от терминали за комбини-

ран товарен транспорт, и такива за развитие на мултимодална мобилност за пътниците в София - проектът за 
разширяване на Софийското метро.

Приоритет IV: Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища
Типове дейности: тук са допустими дейности за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав, 

вкл. корекции на речното дъно, изграждане и развитие на навигационни информационни системи, подобря-
ване на управлението и безопасността на трафика и др.

Приоритет V: Техническа помощ
Типове дейности: подпомагане на прилагащите администрации за осъществяването на ОП Транспорт на 

национално ниво, вкл. съдействие за оценката, мониторинга и контрола, информацията и публичността по 
програмата, подготвяне на общ генерален транспортен план37, осъществяване на бизнес планиране за разви-
тието на жп транспорта и др.

Допустимите бенефициенти по ОПТ са изчерпателно и конкретно изброени. Това са: Национална компания 
„Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), Агенция „Пътна инфраструктура”, Държавно предприятие „Приста-
нищна инфраструктура”, Агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” (АППД), „Метрополитен” ЕАД и 
Дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията.

37. Предназначен да бъде многогодишен национален стратегически документ за даденостите, опциите и стратегическите избори по отношение на 

националната транспортна политика, за периода след 2013 г.

Таблица 2: Приоритетни оси, бенефициенти и процентно разпределение на 
срествата по Оперативна програма „Транспорт”

 Източник: официален текст на ОПТ.
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Осъществено партньорство по ОПТ
Участието на НПО в разработването на ОПТ беше силно ограничено. Едва през 2005 г. (една година след 

началото на процеса на програмиране) след изрично искане от мрежата на екологичните НПО бяха включе-
ни техни представители. Отношението на Министерството на транспорта беше ограничаващо, защото едно-
странно посочиха една екологична НПО, което да участва в работната група по програмата като не уважиха 
съществуващата процедура за вътрешен избор между екологичните НПО. Дори и след като беше приет за 
член на работната група към представителя на екологичните организации беше проявявано рестриктивното 
отношение от страна на УО като не бяха подавани данни, материали и информация за текущото развитие на 
програмирането, вземани текущи решения и за официалното изпращане на програмата на ЕК.

Въпреки затрудненията в процеса на програмиране представителите на екологичните НПО изготвиха два 
пакета с коментари по ОПТ, които бяха изпратени на ЕК и предоставени на работната група за разработване. 
Двата пакета с коментари през 2006 и 2007 г. бяха свързани с анализа на текущото състояние на транспорта в 
България, както и относно приоритетите на ОПТ. Бяха изразени съмнения относно начин на приоритизиране 
на проектите и бяха отправени препоръки за пренасочване на средствата в подкрепа на железопътен, градски 
и интермодален (с комбиниране на различни видове транспорт) транспорт с цел обръщане на неблагоприят-
ния превес на автомобилния транспорт.

Някои от препоръките към ОПТ по време на програмирането бяха следните:
•	 развитие	на	железопътните	услуги	и	повишаване	на	тяхната	привлекателност;
•	 подобряване	на	железопътната	инфраструктура	по	протежение	на	транс-европейски	коридори,	както	и	по	

протежение на важните за регионалното развитие връзки;
•	 подобряване	на	подвижния	парк	за	товарен,	пътнически	и	интермодален	транспорт;
•	 развитие	на	устойчива	транпортна	система	в	България	чрез	преход	от	доминиращия	автомобилен	транс-

порт към други видове транспорт. Становището на екологичните НПО организации е, че поне 75 % от сред-
ствата трябваше да бъдат заделени за:

  - Обществен транспорт;
  - Интегрирана регионална и крайградска обществена транспортна система;
  - Железопътен транспорт (инфраструктура и подвижен парк);
  - Велосипедна транспортна система;
  - Системи за управление на трафика.

За важността и съответствието на препоръките, отправени от представителите на екологичните НПО, с на-
ционалните ангажименти, политиките и подходите на национално ниво и на ниво ЕС в работната група не 
бяха водени аргументирани дебати и в резултат те бяха слабо отчетени и въведени в съдържанието на ОПТ за 
периода 2007-2013 г. 

В периода след одобряване на ОП Транспорт основната посока за търсене на партньорство от страна на 
НПО бе към проекта АМ Струма, по-конкретно в процеса на създаването на направляващ комитет по проекта, 
с цел приоритетното проектиране на ЛОТ 3 (през Кресненското дефиле). Принципно съгласие за тази структу-
ра бе дадено от българските институции още през 2007 г. по време на обществените обсъждания на доклада за 
ОВОС. До юни 2010 са проведени едва 2 срещи с МТИТС и АПИ, като до момента принципалът на АПИ (МРРБ) не 
е удовлетворил исканията на гражданските организации за работна среща и препраща писмата към АПИ. 

Важността на сътрудничеството между НПО и българските институции бе напомнена от представителя на 
ЕК (г-н Жолт Тошеги, ГД „Регионална политика”) на заседанието на КН от 24.11.2009 г. „Според него е възможно 
да има големи проблеми при одобрението на формуляра за кандидатстване на този голям проект, ако комен-
тарите на  НПО не са взети под внимание при подготовката му. Представителят припомни, че през 2007 г. е 
сключено споразумение с неправителствени организации за подготовката на проекта за АМ „Струма” [...] Той 
помоли да се обърне  специално внимание подготовката на АМ „Струма”, тъй като това е много чувствителен 
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въпрос, постоянно е атакуван от НПО и местните власти.“38

Липсата на реално сътрудничество между НПО и АПИ, МРРБ и МОСВ доведе до забавяне на проектирането 
на ЛОТ 3, което (към м. юни 2010) още не е започнало, и до преместване на строежа за периода след 2014. Най-
трудният етап е оставен за накрая, вместо средствата по ОП да бъдат използвани максимално добре, за да се 
придвижи изграждането му. Проблемите с тази отсечка могат реално да блокират финансирането за цялата 
магистрала. 

Програмиране на приоритетите и бюджетно разпределение 
В анализа на настоящето състояние на ОПТ е посочено, че пътният транспорт е доминиращ и е най-големият 

замърсител на въздуха в сравнение с другите видове транспорт.39 Въпреки деклариранините цели за развитие 
на устойчива транспортна система и за постигане на баланс между видовете транспорт финансовата рамка 
еднозначно разкрива, че пътният транспорт ще продължи да получава най-сериозна подкрепа. С отделените 
почти 50 % от средствата по ОПТ за пътна инфраструктура, намеренията за развитие на екологичен транспорт, 
постигане на устойчиво развитие40 и постигане на баланс между видовете транспорт е невъзможно.

Избраните приоритети на ОПТ отразяват основните транспортни сектори в България, а също така и основ-
ните области за инфраструктурна подкрепа на фондовете на ЕС за сближаване (кохезия) - КФ и за регионално 
развитие (ЕФРР). От гледна точка на европейските приоритети, стратегическият избор на приоритетите на ОПТ 
не е принципно погрешен, но от гледната точка на спецификата на България съвкупният избор на настоящите 
приоритети на програмата е индикатор за липса на формирани национални приоритети в транспортната по-
литика на Република България (или за цялостна липса на такава политика, извън неотменимите национални 
ангажименти към ЕС). 

Във финансовото разпределение на финансовия ресурс на ОПТ между приоритетите прави впечатление 
значителният превес на подкрепата за пътно-транспортна инфраструктура (Приоритет 2). Това решение е 
грешка, която се дължи на слабо познаване на приоритетите на Транс-европейската транспортна мрежа, и на 
пренебрегване от страна на България на подходите за развитие на устойчив и еколого-съобразен транспорт 
(основен елемент от Стратегическите насоки на ЕС за периода 2007-2013 г., и на подхода на Зеления Нов Дого-
вор, въведен в Европейския парламент). Заделянето на такъв значителен ресурс за пътна инфраструктура е 
в пряко противоречие с анализа на програмата и не е подкрепен с оценка на потребностите от транспортни 
услуги и на бъдещите перспективи в тази област.

В ОПТ 2007-2013 г. е допуснат и друг стратегически пропуск на национално ниво, а именно пропускането на 
анализа на вписването й в териториалното устройство на нашата страна. Конкретно е пропуснат анализът на 
териториалното вписване на проектите и на тяхното въздействие върху териториите на природни паркове и 
места от европейската мрежа НАТУРА 2000.

Ето някои наши аргументи за изказаните по-горе мнения:
	•	 Актуалният	към	2005	г.	анализ	на	ОПТ	посочва,	че,	за	да	се	върви	към	устойчиво	развитие,	националните	

и европейски финансови средства в близко бъдеще трябва да се използват за развиване на конкурентен 
железопътен транспорт, интермодална инфраструктура и обществен транспорт;

•	 В	ОПТ	се	наблюдава	голямо	несъответствие	между	заложените	специфични	цели	и	избраните	приоритети	
за тяхното постигане. Несъответствието става още по-видимо при сравняването им със списъка с индика-
тивни проекти. Това несъответствие доказва, че  изпълнението на ОПТ за периода 2007-2013 г. няма да дове-
де до промяна на неблагоприятното доминиране на пътния транспорт над всички останали следователно 

38. КН на ОПТ, експертна сесия - 24 ноември 2009 г., гр. София, хотел „Феста София”

39. Оперативна програма Транспорт – стр. 27

40. Съгласно съвременни международните концепции за устойчиво развитие, според които инвестиционните политики трябва да защитават едновре-

менно хармоничното развитие на стопанството, обществения и социалния сектор и околната среда
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няма да придвижат транспортната система на България в посоката на устойчиво развитие;
•	 Липсата	на	сравнителен	анализ	на	социалните,	стопанските	и	екологичните	аспекти	на	различните	видове	

транспорт е липсващата връзка между текущото състояние, приоритетите на програмата и списъка големи 
с проекти. Тази е причината да смятаме, че избор на големите проекти е политически избор, който не е ар-
гументиран;

•	 При	подготовката	на	проектите	и	на	програмата	като	цяло	не	са	включени	данни	и	конкретни	разчети	за	
съпътстващите парични и непарични разходи и ползи за отделните видове транспорт, и как тези разходи 
ще се покриват от потребителите на транспортната инфраструктура? Добрата европейска практика, как-
то и нормативното изискване на ЕС по този въпрос, препоръчват при преценката за очаваните проектни 
резултати да се прогнозират и остойностяват всички разходи и ползи от тях – парични и непарични. Тук се 
включват и такива резултати, водещи до непланираните странични вредни въздействия, т. нар. „външни 
разходи”  (externalities). Това е конкретно водещо изискване на методиката за анализ на разходите и пол-
зите, изрично препоръчвана от ЕК по проектите за транспортна инфраструктура (включително такива по 
регионалния и кохезионния фонд)41. Примери за подобни косвени странични въздействия могат да бъдат 
увреждането на прилежащите еко-системи и селища, евентуални зравословни проблеми на населението, 
разходи за медикаменти и здравни осигуровки, предизвикан спад в приходите от посетители и транзитни 
пасажери и други;

•	 При	програмирането	на	ОПТ,	а	и	до	момента,	не	е	представен	анализ	на	настоящия	и	очакван	трафик	(обема	
и динамиката на развитие по видове транспорт до момента, и прогнози за бъдещето). Липсата им поставя 
сериозният въпрос как един коридор или проект е приоритизиран за сметка на друг и дали алтернативни 
модели за развитие въобще са оценявани? 

•	 В	анализа	на	ОПТ	не	е	описана	възможността	и	вероятните	конкретни	случаи	за	потенциални	конфликти	
между планираните магистрали и зоните от НАТУРА 2000. Това се споменава, но е доста повърхностно. 
Конкретно не се посочват възможни конфликти между избраните приоритетни големи проекти и зоните 
по НАТУРА 2000. Не е използван подхода за разглеждане на алтернативи нито по вид транспорт, нито по 
отношение на трасета). Не е използван подхода на предприемане на адекватни корективни мерки, които в 
бъдеще да избегнат подобни конфликти като изграждане на обходни трасета, тунели и виадукти, екологич-
ни коридори, шумозаглушителни бариери, корективни мерки за намаляване на газовите емисии и др.

В отговор на тези предложения на екологичните НПО не бяха получени никакви официални позиции или 
коментари от УО на ОПТ. Неофициално, в работната електрона кореспонденция на групата за подготовка на 
ОПТ бяха представени само някои неофициални доводи защо именно се фаворизира пътния транспорт, изло-
жени по-долу:

След детайлизиране на социално-икономическия анализ е направен извод, че една от основните пречки за 
ускоряване на икономическия растеж е лошото състояние на пътната и ж.п. транспортна инфраструктура, за 
която е характерно хронично недофинансиране. Новото предложение предвижда по-голяма част от средства-
та по ОПТ да финансират изграждането на транспортни коридори от национално и европейско значение, тъй 
като тези проекти ще доведат до максимален ефект от гледна точка на постигане целите на страната за бърза 
реална конвергенция в рамките на ЕС. Подобрената инфраструктура и достъпност на страната ще позволят 
разширяване на икономическата активност на бизнеса, като ще способстват и за интензифициране на процеса 
на навлизане на ПЧИ в икономиката. Ето защо се предвижда 55 % от средствата по КФ да бъдат отделени за 
финансиране големи проекти от национално значение в областта на пътната инфраструктура. 

По мнение на екипа на КУПФЕС и този допълнителен довод, изразен от официалните институции, обвърза-
ни с процеса на програмиране на ОПТ, не представя аргументи, подкрепящи по същество направените стра-
тегически избори по програмата

41. Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects; Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession; DG REGIO, EC; June 2008
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Небалансираност на националната транспортна система по видове транспорт 
От 2000 г. ясно е изразена тенденцията за увеличаване дела на пътния транспорт и намаляване дела на 

железопътния. На графиката с данни от Евростат е представен процентния дял на пътния (син), железопътния 
(зелен) и водния (кафяв) транспорт в превоза на товари за периода 2000-2008 г. Видно е, че 45 % дял на железо-
пътния транспорт от 2000 г. г. се свива до едва 20 % през 2008 г. 

Източник: Евростат, последна актуализация 25.06.2010 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?pcode=tsdtr220&language=en

Относно страните от Централна и Източна Европа в Бялата книга на Европейската транспортна политика 
до 2010 е записано: “Съществуването  особено на обширна и гъста железопътна система, както и значително 
ноу-хау е уникална възможност [...], от която трябва да се възползваме, за да постигнем баланс на видовете 
транспорт в разширена Европа. Следователо трябва да се положат всички усилия за убеждаването на въпрос-
ните страни, да поддържат делът на товарния железопътен транспорт на високо ниво, като целта е 35% през 
2010.“42 Наличните данни са красноречиви, че България е доста далеч от тази цел и откровено върви в обратна 
посока.

Фигура 2 по-долу за превозените в България товари за периода 2000-2009 г. още веднъж доказва превеса 
на пътния над железопътния транспорт  Ползвани са  данни на НСИ. Между 7 и 9 пъти повече товари прево-
зени от пътния транспорт. Проичините вероятно са много, от сравнително кратките разстояния в България и 
гъвкавостта на пътния транспорт, през липсата на интермодални логистични центрове, до остарялата инфра-
структура на железопътния транспорт.

42. Brussels, 12.9.2001 COM(2001) 370 final, WHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decide., p 93.

Фигура 1: Развитие на ЖП и шосейния транспорт в България, 2000-2008 г.
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За регистрираното намаление през 2009 г. вероятно допринася и икономическата криза. Фигурите по-
твърждават неблагоприятния тренд за превес на пътния транспорт. Предвид забавянето на дейностите за же-
лезопътна инфраструктура по приоритет 1, сравнително по-бързото изготвяне на пътните проекти и близо 2 
пъти по-голямото бюджетно разпределение финансиране за пътища в ОПТ предупределя, че този тенденция 
няма да бъде обърната. Мнението на КУПФЕС е, че в процеса на програмиране на следващия програмен пери-
од трябва много ясно и еднозначно железопътният транспорт да бъде определен като основен транспортен 
сектор за развитие.

Следващите две фигури показват тенденцията за последните десет години и подробни данни за количе-
ствата превозени товари от железопътния и пътния транспорт. В допълнение за периода 1997-2001 г. спадът 
при железопътния транспорт е 34.1 %.43 И при двата сектора доминиращ е вътрешният (в границите на Бълга-
рия, включително на външни превозвачи) превоз на товари. Видно е, че железопътният сектор  продължава да 
намалява дела си в като дял от общия транспорт и в абсолютни стойности. За сметка на това пътният транспорт 
показва тенденция за растеж.

Източник НСИ  http://www.nsi.bg/ORPDOCS/Transport_2.1.2.1.xls и http://www.nsi.bg/ORPDOCS/Transport_3.1.1.2.xls   

(актуализирани съответно на 02.03.2010 г. и на 28.04.2010 г.)

Фигура 2: Превозени товари чрез ЖП и автомобилен транспорт тона/год. в т. ч. вътрешни и 
междунардони превози  за периода 2000-2009 г.

43. Eurostat, Statistical yearbook on candidate countries, 2003

Фигура 3: Товарен автомобилен транспорт тона/год. в т. ч. вътрешни и междунардони превози 
и линеен тренд за периода 2000-2009 г.

Източник НСИ , http://www.nsi.bg/ORPDOCS/Transport_2.1.1.2.xls и (актуализирани на 04.05.2010 г.)



49Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

Източник НСИ , http://www.nsi.bg/ORPDOCS/Transport_2.1.2.1.xls   (актуализирани  на 02.03.2010 г.)

Фигура 4: Превозени товари ЖП транспорт тона/год. в т. ч. вътрешни и междунардони превози 
и линеен тренд за периода 2000-2009 г.

Фактология на осъществения напредък в изпълнението
ОПТ беше одобрена от Европейската комисия през м. ноември 2007 г. Още веднъж отбелязваме, че съобра-

женията за избора на нейните програмни приоритети са неясни и спорни. По отношение на партньорството 
на официална среща в края на м. май 2010 г. между НПО и представители на АПИ на зададения въпрос по какъв 
начин са приоритизирани проектите в пътния сектор беше отговорено, че, за да не останат неоползотворени 
средства по ОПТ, е било възложено да се предложат всички готови или в напреднала подготовка проекти. Тази 
аргументация е още едно доказателство за неадекватното приоритизиране и избор на проекти в областта на 
транспорта в България.

През целите 2008 г. и 2009 г. финансовите средства бяха блокирани от ЕК чрез писмо44 до тогавашния ми-
нистър на финансите г-н Пламен Орешарски. Причина за това беше скандалът в Агенция „Пътна Инфраструк-
тура”, чиито предишни имена са Национална Агенция „Пътна Инфраструктура” и Фонд „Републиканска пътна 
инфраструктура”. Скандалът беше свързан със сериозни съмнения за съществуващ конфликт на интереси при 
избора на изпълнители за одобрени пътни проекти. Срещу изпълнителния директор на Агенцията има пов-
дигнато обвинение за „престъпление по служба», извършено през периода м. юли 2006–м. ноември 2007 г. В 
качеството му на изпълнителен директор на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” Веселин Георгиев е 
одобрил сключването на договори между ръководената от него институция и фирмите „Биндер” АД, „Инмат” 
ООД и Гражданско сдружение „Инфраструктурни обекти” в нарушение на Закона за обществените поръчки и 
на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Той е обвиняем за набавянето на имотна облага за 
двамата му братя Бойко и Емил Георгиеви, от което се предполага, че са настъпили значителни вредни после-
дици за България.“45

Едва през м. февруари 2010 г. ОПТ получи своята положителна оценка за съответствието.

44. Писмо на г-н Дирк Анер (директор ГД Регионална Политика) 22.07.2008 г.-006860 - http://eurofunds.bg/files/docs/other/pismo-drik-ahner.pdf

45.  http://www.vsekiden.com/?p=40281

Вследствие констатациите в Агенция „Пътна Инфраструктура”, през м. октомври 2008 г. беше изготвен 
външен одит от компанията KPMG. Проверките засегнаха тръжните процедури, сключването на догово-

Допълнителна информация 5: Доклади на KPMG за Агенция „Пътна Инфраструктура”
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ри, мониторинга на изпълнението, финансовото управление и осчетоводяване на разходите за текуща 
поддръжка и ремонт на пътищата, както и за нова инфраструктура и капиталови ремонти. Извършен е 
и преглед на вътрешния контрол и организация на информацията – докладването на напредъка по про-
екти, надеждността на първичната информация, осъществяваните проверки за конфликт на интереси. 
Констатациите и оценките на одита са показателни за няколко практики, които са пряко свързани и с 
проектите по ОПТ, ИСПА и ФАР: нарушаването на принципите на честна конкуренция и повишаване на 
обществената полза. Установено е още необосновани критерии при избор на изпълнители по проекти, 
нарушения в контрола върху разходването на средствата и наличие на преки конфликти на интереси. 

KPMG изготвят и втори одит, свързан конкретно с изразходването на европейски средства за транспорт. 
Одитираните проекти включват строителството на Автомагистрала „Люлин”, Софийски околовръстен 
път, пътен възел „Даскалово” от км. 0 до км. 19 и техническа помощ по програма ИСПА за подготовка на 
пътни проекти по протежение на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България“46. Този 
доклад, обаче, не е публичен. Бившият премиер г-н Станишев твърде, че „след извършената проверка 
одиторите от KPMG не са установили фактически или потенциални нарушения на законодателството и 
вътрешните правила за работата в Националната агенция „Пътна инфраструктура” по отношение на про-
грама „ИСПА”. Обаче предшестващият доклад на KPMG, чиято финална дата е след изказването на г-н 
Станишев, и основаното на него писмо на г-н Дирк Анер констатират, че към онзи момент е съществувала 
реална опасност за правилното изразходване на средствата за транспорт. (Вж. Приложение „Констатации 
на доклада на KPMG”).

46. Отговор на г-н Сергей Станишев - Стенограма от пленарни заседания - ЧЕТИРИСТОТИН И ДВАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, петък, 17 октомври 

2008 г. Открито в 9,00 ч - http://www.parliament.bg/?page=plSt&SType=show&lng=bg&id=486

През 2009 г. започнаха реформи в АПИ и през 2010 г. стартира подписването на първите договори по ОПТ. 
Доколко тези реформи ще се окажат успешни тепърва ще бъде наблюдавано. Но е неоспоримо, че, за да се 
подобри реално работата на Агенцията, е необходимо наличието на конкретни съпътстващи фактори: стрик-
тен вътрешен и външен контрол, прозрачност при взимането на решенията и управление, съобразено с ев-
ропейските приоритети в областта на пътната инфрастркура. Продължава да стои острия проблем с липсата 
на квалифицирани и мотивирани служители. Този пробем е следствие от липсата на формулирана цялостна 
национална политика за транспорт и на конкретни дейности за осигуряване на специализирани обучителни 
курсове, подобряване на качеството на съществуващите курсове и за създаване на стимули обучените специ-
алисти да постъпват и да се задържат в транспортните администрации.

Таблица 3: Финансово изпълнение на ОП „Транспорт”

Към 1 Юни 2010 година броят на официално одобрените за финансиране проекти е едва 37. Проектът за из-
граждане на лотове 2, 3 и 4 на АМ Тракия не е сред тях, въпреки че  договорът е подписан между Управляващия 
орган и бенефициента, тъй като още не одобрен от Европейската комисия. С оглед на по-пълното представяне 
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на данните за изпълнението на ОПТ до момента, проектът АМ Тракия също е добавен в таблицата.

Таблица 4: Брой одобрени проекти, включително и проекта за изграждане  
лотове 2, 3 и 4 на АМ Тракия47

Източник http://eufunds.bg/docs/financial_implementation_SCF_042010.pdf 

47. Представените данни в таблицата са с около 500 000 евро по-малко от официалните данни за одобрените средства по програмата (актуална 

към 30.04.2010 г.), публикувани тукhttp://eufunds.bg/docs/OP_implementation_30%2004%202010_final_Euro.pdf . От информацията на страницата 

на оперативната програма не може да се определи откъде идва тази разлика.

48. Включени са само приемливите по ОПТ разходи

49. http://www.optransport.bg/page.php?c=67&d=290

Изплащането на средствата по програмата върви с много бавни темпове (виж. Таблица 3). По-високият про-
цент на средства от ЕФФР се обяснява с това, че тези проекти са предназначени за техническа помощ, а не за 
изграждане на инфраструктура, което се финансира от КФ. Средствата по КФ, предвидени за инвестиции, се 
изразходват значително по-бавно. Причината е, че инвестиционните проекти са с изключително ниска степен 
на проектна готовност (project maturity). 

От всички инфраструктурни проекти има само един одобрен за железопътна инфраструктура: „Електрифи-
кация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница”. Модернизацията на жп линията 
Видин–София, която е част от списъка с големи приоритетни проекти, е отложена заради нейната изключи-
телно висока инвестиционна стойност от 2.5 млрд. евро, получена като резултат от анализа „Разходи – ползи“. 
Едновременно с това предпроектното проучване и проектирането, които трябва да предхождат строител-
ните дейности, не са завършили. Очаква се проектната подготовка да е готова едва в края на 2014 г. Поради 
това пръвоначално определените средства за единствения железопътен проект са пренасочени  към два нови 
проекта - „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив-Бургас” и проект „Модер-
низация на жп линия София-Драгоман.49 Тяхното финансиране от ЕС ще бъде в размер на до 55 % от общата 
стойност на проектите.

Допълнителна информация 6: Случаите на АМ Тракия и АМ Струма

За АМ Тракия първоначално беше предвидено да бъде изграждена чрез публично-частно партньорство, но 
след серия скандали договорът с избрания португалски изпълнител беше развален. Същевременно поради 
техническата сложност на изграждането на тунелите на АМ Струма в частта на Кресененското дефиле част от 
финансирането на този проект беше отложено за след 2013 г. и освободените средства бяха пренасочени към 
АМ Тракия за ускоряване подготовката на проекта. Към м. юни 2010 г. проектът за лотове 2, 3 и 4 на АМ Тракия 
е одобрен от УО, сключен е договорът с бенефициента АПИ и са стартирани тръжните процедури за избор на 
изпълнители. Но все още няма официално одобрение от ЕК и стартирането на основните дейности по проек-
та е рисково, защото е възможно ЕК да не одобри проекта и в този случай съществува опасност заплащането 
на вече извършените дейности да остане за сметка на националния бюджет.
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Отлагането50 на изграждането на лот 3 на АМ Струма през Кресненското дефиле и стартирането на останалите 
по-лесни лотове на магистралата представляват друг проблем, за който екологичните НПО сигнализираха и 
ЕК през 2009 г. В ОПТ Лот 3 беше предвиден да бъде проектиран през 2009 г. Индикативен старт на строител-
ството беше определен за 2010 г. Към м. май 2010 г. проектирането още не е започнало, въпреки че забавянето 
на изпълнението на този лот ще доведе до на трасето в този участък на магистралата, когато останалите лото-
ве от нея са готови. Съществаува реална опасност,  за да бъде избегнато прекъсването на трасето, то да бъде 
отклонено през Кресненското дефиле. Последствията ще бъдат фатални за дефилето, което е част от мрежата 
НАТУРА 2000 и е сред местата в Европа с най-богато биоразнообразие. 

В АПИ съществува нагласа да кандидатства с апликационна форма по ОПТ само за лотове 1, 2 и 4, но не и за 
лот 3. АПИ планира лот 3 да бъде готов за изграждане през 2014 г. В този случай, обаче, е вероятно проектът 
и от там цялостното изграждане на магистралата да не получи официално одобрение от ЕК поради липсата 
на апликационна форма за цялото трасе. ЕК многократно е отбелязвала, че т. нар. „salami подход” (на парче) 
е неприемлив. 

По време на проведените обществени консултации по ОВОС по отношение на АМ Струма през 2007 г., с под-
крепата на ЕК беше постигнато съгласие с АПИ освен за отклонението на трасето на магистралата извън 
Кресненското дефиле и за създаването на направляващ комитет с участието на екологичните НПО и отговор-
ните български институции. Целта на този допълнителен орган е да проследява реализирането на проекта, 
спазването на ангажиментите за опазване на околната среда и да дава препоръки за разрешаването на очак-
вани проблеми особено при разработването на Лот 3. От 2007 г. до м. юни 2010 г. такъв комитет не е създаден. 
От м. октомври 2009 г. се появи неофициална информация за възможното създаване на такъв комитет до 
края на 2010 г. През втората половина на 2010 г. все още предстоят срещи с АПИ и МРРБ за създаването на 
направляващия комитет.

Отлагането51 изграждането на лот 3 на АМ Струма през Кресненското дефиле и стартирането на другите по-
лесни лотове на магистралата, представляват друг проблем за който НПО сигнализираха и ЕК през 2009 г. В 
ОПТ Лот 3 бе предвиден за проектиране през 2009 г. с индикативен старт на строителството през 2010 г. Към 
май 2010 г. проектирането още не е започнало, въпреки че забавянето на този лот ще доведе до тапа на магис-
тралата, когато другите лотове са готови. В следствие на това съществаува реална опасност тази тапа да бъде 
премахната като трасето мине през Кресненското дефиле и го разруши. Последствията ще са фатални за де-
филето, което е част от мрежата НАТУРА 2000 и едно сред най-богатите на биоразнообразие места в Европа. 

Друг проблем, който може да окаже влияние върху изпълнението на проекта, е желанието на АПИ да канди-
датства с апликационна форма само за лотове 1,2 и 4. Тъй като проектът трябва да бъде официално одобрен 
от ЕК, то липсата на цялостна апликационна форма поставя под въпрос оценката и одобрението на магистра-
лата. Многократно ЕК е заявявала, че т. нар. salami подоход (на парче) е неприемлив. На същата среща от АПИ 
изразиха намерението си лот 3 да е готов за строителство през 2014 г.

По време на обществените консултации по ОВОС на АМ Струма през 2007 г., с помощта на ЕК бе договорено, 
освен изграждането на тунели създаването на направляващ комитет с участието на НПО и съответните бъл-
гарски институци. Целта  му е да следи за реализацията на проекта, спазването на ангажиментите за опазване 
на околната среда и да дава препоръки за избягване на трудности особено при разработването на Лот 3. От 
2007 г. до момента такъв комитет не е създаден. От октомври 2009 г. има индикации, че такъв комитет може и 
да се случи до края на 2010 г. През 2010 г. предстоят срещи с АПИ и МРРБ с цел създаването на направляващия 
комитет.

50. Решение на МС от 03.07.2007 г.

51. Решение на МС от 03.07.2007 г.
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Обществени поръчки по ОПТ
Според информацията от регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки по 

ОПТ са стартирани едва 26 обществени поръчки. От тях 15 са на МТТС, 1 е на Национална компания „Железо-
пътна инфраструктура” /НКЖИ/-София. Пет от обществените поръчки са прекратени, една е частично възло-
жена и частично прекратена (само част от първоначалните дейности ще бъдат финансирани по ОПТ). Процеду-
рите, стартирани от АПИ и свързани с изграждане на автомагистрали и първокласни пътища по ОПТ, са общо 
10: 6 са за АМ Тракия, от които 1 е прекратена още през  2008 г., 2 са за магистрала Хемус (една прекратена и 
една затворена) и 2 са за пътя Кърджали-Подкова (една прекратена и една затворена).

Анализ на установеното състояние 
Според екипа на КУПФЕС са налице следните слабости в изпълнението на ОПТ:
•	 задълбочаване	на	неблагоприятата	тенденция	за	доминиране	на	пътния	транспорт;
•	 неадекватен	подход	за	приоритизиране	на	проекти	–	базиран	не	на	рационални	основания,	а	под	натиска	

да не бъдат загубени средства;
•	 изключително	голямо	забавяне	на	началото	на	програмата;
•	 малък	брой	одобрени	проекти;
•	 ниска	стойност	на	средствата,	изплатени	до	момента;
•	 малък	брой	стартирани	и	възложени	обществени	поръчки;
•	 ниска	степен	на	проектна	готовност;
•	 лоша	подготовка	и	организация	на	някои	от	големите	приоритетни	проекти,	включително	стартиране	на	

работата по тях преди официалното одобрение от ЕК;
•	 опасност	от	неизпълнение	на	заложените	индикаторите	на	програмата.

Някои от основните причини за забавения старт на ОПТ са следните:
•	 късното	одобряване	на	текста	на	ОПТ	от	ЕК	–	м.	ноември	2007	г.;
•	 установените	случаи	на	конфликт	на	интереси	във	ФРПИ	(след	това	НАПИ,	а	понастоящем	АПИ);
•	 блокирането	на	средствата	по	ОПТ,	наложено	с	писмото	на	г-н	Дирк	Анер-генерален	директор	на	Главна	

дирекция „Регионална политика”.

Предложения за подобряване на по-нататъшното изпълнение
Изпълнението на ОПТ до м. юни 2010 г. е незадоволително от гледна точна на темпа на оперативната работа 

и от гледна точка на постигнати и очаквани резултати. Екипът на КУПФЕС смята, че е необходимо УО на ОПТ да 
предприеме решителни действия за подобряване в следните основни направления:

•	 Подобряване	на	административния	капацитет	 за	изпъление	на	 звената	 за	изпълнение	на	ОПТ	 (вкл.	чрез	
мерки за задържане на квалифициран персонал, интензивно обучение на наличните и назначаване на нови 
кадри, превъзлагане на етапи от проектната подготовка и изпълнение);

•	 Допълване	на	изискванията	за	преценка	на	очакваните	въздействия	от	осъществяваните	проектите	(вкл.	
оценка на възможното териториално припокриване на природни територии и места по НАТУРА 2000 с те-
рени за съществяване на проекти за транспортна инфраструктура и зони на тяхно въздействие), и предпри-
емане на корективни мерки спрямо тези очаквани въздействия  (конкретно изграждане на обходни трасета, 
тунели и виадукти, екологични коридори, шумозаглушителни бариери, корективни мерки за намаляване на 
газовите емисии и др.);

•	 Актуализиране	на	индикативното	финансово	разпределение	по	приоритетите	на	програмата,	за	да	се	съо-
бразят с приоритетите на ЕС за налагане на устойчив модел на транспорт, т.е прехвърляне на допълнителен 
финансов ресурс към за приоритет 1 за развитие на железопътна инфраструктура;

•	 Изборът	на	приоритетни	транспортни	проекти	да	се	базира	на	конкретни	критерии,	кореспондиращи	с	пос-
тигането на целите на ОПТ. Възприетият подход да се подкрепят всички готови проекти, за да не бъдат загу-
бени средства без преценка на качествения принос на тези проекти („salami подход”) трябва да се прекрати, 
тъй като показва липса на трезва мисъл и следване на зададените приоритети;
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•	 Считаме	също,	че	е	крайно	наложително	УО	на	ОПТ	да	подобри	публичността,	партньорството	и	диалогич-
ността във връзка с работата със специализираните граждански организации по въпросите на транспорта;

•	 За	подобряване	на	прозрачността	на	своята	работа	УО	на	ОПТ	следва	да	публикува	списък	и	данни	за	одо-
брените за финансиране проекти и пълните официални протоколи от заседанията на Комитета за наблюде-
ние на ОПТ;

Екипът на КУПФЕС прави и следните стратегически препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г.:
•	 Разработването	на	стратегии	и	планове	в	транспортния	сектор	трябва	задължително	да	включва	цели	и	ин-

дикатори за тяхната устойчивост. Примерни такива могат да бъдат: намаляване на вредните газови емисии 
от транспортния сектор; изчисляване и сравнение на екологичен и въглероден отпечатък на различните 
транспортни проекти; подобряване на интегрираността между отделните видове транспорт; залагане на 
количествени цели за развитие на устойчив и комбиниран градски транспорт, а не само на метро-радиуси; 
намаляване на задръстванията; увеличаване дела на обществения транспорт; постигане не баланс между 
видовете транспорт; устойчиво изграждане и експлоатация, поддръжка и рехабилитация на изградената 
инфраструктура);

•	 Плановете	и	стратегиите	в	областта	на	транспорта	трябва	адекватно	да	разрешават	проблемите,	свързани	
с пътния транспорт, и да предотвратяват тяхното изостряне (чрез ограничаване на подкрепата за пътно-
транспортни проекти);

•	 Да	бъде	завършено	преструктурирането	на	железопътния	транспорт	с	фокус	върху	предоставянето	на	ка-
чествени услуги, които да са конкурентни на пътния транспорт.

•	 Европейската	стратегия	за	устойчиво	развитие	и	6-ата	екологична	програма	на	ЕС	трябва	да	се	интегрират	
при разработването на транспортните стратегии, планове и програми, което не е практика до момента;

•	 Общественият	транспорт	трябва	да	получи	много	по-значителна	подкрепа	при	разработването	на	следва-
щата програма за подкрепа на транспортния сектор от фондовете на ЕС;

•	 Фокусът	на	дейностите	трябва	да	е	насочен	към	задоволяване	на	вътрешните	транспортни	потребности	на	
България и към връзките между регионите, чието развитие в момента е пренебрегнато за сметка на евро-
пейските транспортни коридори;

•	 Страничните	 въздействия	 и	 тяхното	 финансово	 остойностяване	 (external	 costs)	 от	 тежкотоварния	 пътен	
транспорт и от трафика в гъсто населените райони трябва да бъдат включени при анализите на транспорт-
ните ползи и разходи по тези проекти.
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10. ОП „Конкурентоспособност”: Договорите трябва  
да се изпълняват

Цел и задачи на финансирането по ОП „Конкурентноспособност”
Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” се 

финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от бюджета на България. Общият размер на пуб-
личните финансови средства е около 1.1 млрд. евро.

Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската ико-
номика след присъединяването й към Европейския съюз. Тя е насочена към основните проблеми и бариери в 
икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодо-
ляване и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и развитие на силните страни на 
икономиката ни, чрез които България да се превърне в равноправен член на Европейския съюз. 

Общата цел на ОП „Конкурентоспособност” се определя като развитие на динамична икономика, конку-
рентоспособна на европейския и световен пазар. Определено е, че за изпълнението на тази цел ще бъдат 
стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, уве-
личаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската ико-
номика” е дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, енер-
гетиката и туризма, а нейно междинно звено е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия. Приложение 5 представя подробна информация за функциите и структурирането на тези отго-
ворни административни звена.

Изпълнение на ОП „Конкурентоспособност” до м. юни 2010г.
За периода 2008-2009 г. са обявени общо пет процедури. При тях броят на сключените договори е следни-

ят:
•	 Процедурата	за	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	помощ	2007BG161PO003/2.1.2-01/2007	„Покрива-

не на международно признати стандарти” – 179 договора.
•	 Процедурата	за	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	помощ	2007BG161PO003/2.1.1-01/2007	„Подкрепа	

за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” – 30 договора.
•	 Процедурата	за	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	помощ	2007BG161PO003/1.1.1-01/2007„Подкрепа	

за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” – 11 договора.
•	 Процедурата	за	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	помощ	2007BG161PO003/1.1.1-01/2007	„Подкрепа	

за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” – 2 договора.

Към месец юни 2010 г. има текущо обявени 3 процедури за набиране на проектни предложения (две със 
срок до месец септември 2010 г. и една със срок – постоянен). При процедурата със срок „постоянен” оценката 
върви много мудно, няма сформирани още оценителни комисии за оценка на техническата част на проектите 
и проектни предловения, внесени през декември 2009 г. към юли 2010 г. са още на етап „административна 
оценка на съответствията’. Финансовото усвояване на ресурса при ОПК до края на м. юни 2010 г. възлиза на 17 
932 910 евро, което представлява 1.54% от целия програмен бюджет.

Изпълнението на дейностите по програмата е придружено от значителни неоправдани забавяния от страна 
на административните звена отвъд фиксираните процедурни срокове. Дейностите за класирането на проекти, 
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договаряне, верифициране на разходите и осъществяване на разплащания се изпълняват със забавяне от ня-
колко месеца. Има случаи, където забавянето е с повече от една година. 

Не се отличава с качество и стратегията на предвидената подкрепа за МСП. Исканото частно съфинансиране 
за сметка на бенефициентите е между 50 и 80 %, което в редица случаи е проблем дори за функциониращите 
МСП и особено много за новостартиращи предприятия в областта на иновациите. Това финансово условие се 
превръща в бариера пред бенефициентите. Проблемът се подсилва от системните спънки на МСП без кредит-
на история да вземат банкови заеми и от текущата глобална финансова криза.

Голям брой кандидати, бенефициенти и браншови организации52 описват и критикуват описаните ключови 
слабости по ОПК. Обобщеното мнение е, че както нормативната база, така и практиката по прилагане ОПК е 
силно демотивираща за настоящите бенефициенти и за потенциалните кандидати. Причината е високия риск 
от финансови щети за коректните бенефициенти. Рисковете се проявяват например когато реализирането на 
инвестициите се отложи значително във времето или когато бенефициентът изпадне в невързможност да вър-
не взети от него заеми.

52. Например „Предложения за оптимизиране изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

г., Българска асоциация на консултантите по европейски програми.

Анализ на установеното състояние
Наред с описаните по-горе сериозни организационни проблеми в изпълнението остава открит принципни-

ят въпрос дали целите на ОП „Конкурентоспособност” могат да се реализират на практика. ОПК функционира 
в икономика, в която основните капитали за инвестиции идват от сектора на услугите, включително търгови-
ята с имоти (т.нар. „имотен балон”) до 2009 г., няма развити политики за подкрепа на иновационни дейности, 
липсва финансова обезпеченост и адекватно законодателство за стимулиране на технологичните разработки 
и липсата или незавършени реформи във висшето образование и науката. Това възпрепятства прилагането на 
ОПК като реален и ефективен инструмент за подкрепа на бизнеса.

Предвид съществуващите нерезултатни национални политики за стимулиране на научните разработки, за 
задържане и насърчаване на младите учени в България, за развитие на общество на знанието и предприема-
ните хаотични законодателни и образователни реформи, КУПФЕС смята, че целите на ОПК може да се считат за 
предварително обречени на неуспех.

Слабости в управленските и контролни механизми:
•	 Отговорното	звено	(дирекция)	в	МИЕТ,	което	е	УО	и	продължава	да	изпълнява	едновременно	и	функциите	

на Изпълнителна агенция по Програма ФАР. Ангажирането на едно и също звено с функции, които са зна-
чително различни по същност, обхват и нормативна база на европейско ниво, става причина за объркване, 
водещо до появата на нерезултатни методики за работа, смесване на критерии и изисквания от различни 
европейски програми и частично неприлагане на изисквания. 

•	 Физическата	отдалеченост	на	УО	от	Междинното	звено	(МЗ),	става	причина	за	забавяне,	неясноти	и	пре-
късване между тях. Поради това при изпълнение на контролните функции по проверка на дейността на 
комисиите за подбор на проектни предложения, провеждане на одити или други видове проверки на МЗ се 
налага екипите на УО да се местят за цели дни в сградата на МЗ, което натоварва допълнително служителите 
на УО и прекъсва другата им дейност. Ползотворно ще бъде, ако УО, МЗ и ресорният заместник-министър 
работят във физическа близост. 

•	 Някои	дейности	по	прегледа	и	верификацията	на	разходите	на	УО	се	извършват	от	МЗ,	т.е.	не	е	установено	
ясно разделение на отговорностите и не се прилага двойна проверка на дейността на МЗ. Това е организа-
ционно решение, което е без аналог в другите програми на ЕС.
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Липса на административен капацитет (текучество, промяна на ръководството):
•	 От	2008	г.	до	м.	юни	2010	г.	по	ОПК	три	пъти	е	направена	мащабна	замяна	на	служители	с	нови	кадри.	От	сре-

дата на 2009 г. се освобождават и висши и средни ръководни служители. Едновременно с това се прилагат 
демотивиращи финансови мерки под формата на спиране на така наречените „двойни заплати” на около 50 
служители в МЗ и УО. 

•	 Не	е	достатъчен	броят	и	квалификацията	на	служителите,	участващи	в	оценителни	комисии	за	оценка	на	
проектни предложения. До момента това води до неефективно структуриране на съставите на тези коми-
сии по отворените процедури. Все още не са добре дефинирани и критериите и процедурите за осъществя-
ването на такива оценки.

Занижен контрол – закъсняла разработка на контролни системи и липса на прецизни „одитни пъ-
теки”:
•	 Предварителният,	 текущият	и	последващият	 контрол	на	ОПК	 са	недобре	разграничени	и	 се	осъществяват	

само от едно звено – отдел „Вътрешен одит” в УО. Този отдел отговаря едновременно за трите етапа на кон-
трол на обществените поръчки, оценителните комисии, процесите на договаряне и разплащане, а също и за 
режима на прилагане на държавни помощи. Тази разнородност на дейностите прави възможно допускането 
на грешки поради твърде голямото разнообразие на проверяваните въпроси. За определен период не е била 
осигурена и проследимост на вземаните решения относно проектите, тъй като системата от контролни про-
верки и тяхното документиране чрез контролни листове/въпросници е изградена сравнително късно след 
началото на изпълнение на ОПК. Това намалява отчетността на целия процес на изпълнение на ОПК. 

Изисквания в разрез с принципа на равноспоственост на кандидатите 
•	 Пример	за	такива	рестриктивни	изисквания	е	опитът	от	средата	на	2009	г.	за	около	два	месеца	да	се	даде	

предимство на проекти за алтернативни енергийни източници по схемата „Подкрепа за създаване и раз-
витие на стартиращи иновативни предприятия”, въпреки, че подобно предимство не е предвидено в ОПК. 
След получени коментари от ЕК по законодателството, свързано с изграждане на такива съоръжения, оба-
че, благоприятстващото условие по тази мярка, беше заличена. 

•	 Ограничаващи	по	рода	си	са	критерии	за	допустимост	на	база	код	на	икономическа	дейност	на	предприя-
тието-кандидат. При новообявените 2 схеми в началото на 2010 г. е дадено предимство на предприятия от 
сферата на изграждане на пречиствателни съоръжения (като е разрешено само на такива предприятия да 
кандидатстват). Тук може да се говори за дискриминационен критерий, който не отговаря на целта на ОПК 
за стимулиране на по-шикора технологична модернизация. Под въпрос е и конкретно основанието за при-
оритизирането именно на предприятията от сферата на изграждането на пречиствателни съоръжения. 

•	 Подобен	дикриминационен	подход	към	предприятията	се	прилага	и	при	мярката	за	подпомагане	на	стар-
тиращи иновативни предприятия, които поради забавяне на оценката на техните проектни предложения 
са били принудени да осъществяват и друга стопанска дейност. Това променя кода на тяхната основна сто-
панска дейност и така се явява повод за отстраняването на проектното им предложение още на етап адми-
нистративна оценка.

Предложения за подобряване на по-нататъшното изпълнение  
на ОП „Конкурентоспособност”
1. Приемане на ясни и нерестриктивни критерии за подбор, наблюдение и оценка на кандидатите и на техните 

проекти. Приемане и прилагане на критерии, които избягват дискриминация. Премахване на критериите за 
код на стопанска дейност. Улесняване достъпа на кандидати с иновативна дейност.

2. Допълване на нормативната уредба чрез разписване на ясни и подробни процедури, вътрешни правила и 
адекватни контролни механизми за ефективна и ефикасна работа по приемане, оценка и договориране на 
проектните предложения по ОПК. 

3. Организиране на унифицирани процедури за набиране, класиране и договаряне на проекти по ОП „Конку-
рентноспособност”. 

4. Изграждане на звена за финансова верификация на плащанията по ОПК, които да са отделени от вътрешния 
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контрол на ОПК, за да се избегне прекалената натовареност на служителите с разнородни дейности. Опти-
мизиране на дейностите по трите етапа на контрол по отношене на законосъобразността и спазването на 
доброто финансово управление. Да продължи да се прилага практиката за привличане на външни сътруд-
ници за извършване на верификация на разходите по проектите.

5. Засилване на експертния капацитет на МЗ чрез назначаване на нови служители за попълване на капаците-
та, обучаване и мотивиране на действащите служители и прекратяване на порочната практика при смяна 
на политическото ръководство да бъдат масово подменяни експертите. Назначаване на достатъчен брой 
квалифицирани оценители за ускоряване на процедурите за оценка и подбор на проектни предложения. 
Привличане на външни сътрудници за извършване на проектните оценки.
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11. ОП „Административен капацитет”: Усвояване – да,  
а изграждането на капацитет?

Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК) беше одобрена на 3 октомври 2007 г. 
Стратегическата цел на ОПАК е: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране 

на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив 
икономически растеж и заетост; повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната 
система, както и повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество”.

Специфичните цели са:
•	 Ефективно	функциониране	на	администрацията	и	на	съдебната	система;
•	 Подобряване	на	управлението	на	човешките	ресурси	и	повишаване	на	квалификацията	на	служителите	в	

държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество (СГО);
•	 Модерно	обслужване	от	страна	на	администрацията	и	на	съдебната	система.

Целите на ОПАК се постигат чрез дейности, разделени в четири основни приоритетни оси: 
•	 Приоритетна	ос	I:	Добро	управление;
•	 Приоритетна	ос	II:	Управление	на	човешките	ресурси;
•	 Приоритетна	ос	III:	Качествено	административно	обслужване	и	развитие	на	електронното	управление;
•	 Приоритетна	ос	IV:	Техническа	помощ.

Бенефициенти по ОПАК са:
•	 Централната,	областните	и	общинските	администрации;
•	 Органите	на	съдебната	власт;
•	 Структури	на	гражданското	общество	–	социално-икономическите	партньори	и	неправителствените	орга-

низации;
•	 Конкретни	бенефициенти	–	Министерският	съвет,	Министерството	на	държавната	администрация	и	адми-

нистративната реформа, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Агенцията по 
вписванията, Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, Институтът по 
публична администрация, Националният институт на правосъдието, Държавната агенция по информацион-
ни технологии и съобщения, Институтът по психология към МВР, Българската академия на науките, Центъ-
рът за преводи и редакции, Омбудсманът на Република България, Висшият съдебен съвет (ВСС), Инспекто-
ратът към ВСС, Върховната касационна прокуратура, Върховният административен съд, Прокуратурата на 
Република България и Националната следствена служба.

ОПАК се съфинансира oт най-стария структурен фонд – Европейския социален фонд и от републиканския 
бюджет. За програмния период 2007 – 2013 г. средствата за ОПАК са 153 670 724 евро или 13 % от общата помощ 
на ЕСФ за България. Това е 3.5 % от общия размер на помощта, която България получава по линия на Структур-
ните фондове. Към нея се добавят и 27 118 363 евро национално съфинансиране. По програмата могат да се 
договорят проекти на обща стойност от 180 789 087 евро. 

Процес на планиране 
Според последния доклад на ОПАК, който е за 2008 г., тя е  разработена при спазване на принципите на 

приемственост и партньорство с всички заинтересовани страни, включително и с представителите на граж-
данското общество. „Социално-икономическите партньори (национално представителни организации на ра-
ботодателите и на работниците и служителите) и неправителствените организации бяха включени в работната 
група за разработването на ОПАК и участваха активно в изготвянето на Програмата.” „Съставът на Комитета за 
наблюдение (КН) е определен при спазването на принципите на партньорство и равнопоставеност като специ-
ално внимание беше отделено на отношенията с гражданското общество” твърди същият доклад. 
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Членове на КН са всички представителни организации на работодателите и синдикатите, представител ор-
ганизациите на хората с увреждания. През 2009 г. е преразгледан и приет нов механизъм за избор на пред-
ставители на НПО в КН. Според него до УО на ОПАК се изпращат заявления за включване на нови членове 
и се одобряват от УО. Този механизъм съсредоточава в УО властта да одобрява представители на НПО в КН 
избирателно и по неизвестни критерии, които е възможно да бъдат повлияни от субективизъм. Реално хората, 
които се кандидатират, не са излъчени и избрани от организациите на гражданското общество за негови пред-
ставители, а само от конкретни удобни организации.

Изпълнение
ЕК одобри оценката за съответствие на ОПАК през м. февруари 2010 г. Според изказаното становище на ЕК е 

създадена „адекватна система за контрол и управление в съответствие с европейските норми”.
 
През 2008 г., паралелно с отварянето на нови процедури по ОПАК, бяха проведени три информационни 

кампании – през м. март, през м. май и през м. октомври. По процедурите за подбор на проекти от м. март 2008 
г. са подадени близо два пъти повече проектни предложения (591) в сравнение с първата процедура (329). Като 
резултат от комуникационната кампания се отчита повишаването на познаването на ОПАК от бенефициенти-
те. Отчита се се тенденция на спад на процента проектни предложения, които отпадат още на етап оценка на 
административното съответствие - при първата открита процедура за структурите на гражданското общество 
през 2007 г. отпадналите проектни предложения на етап административно съответствие представляват 52 % 
от всички подадени, докато при процедурите през м. март 2008 г. на административно съответствие отпадат 
едва 16.7 %. Също така намалява и процентът на отпадналите проектни предложения на етап допустимост при 
процедурите за структурите на гражданското общество - 24 % през 2007 г. спрямо 21 % през м. март 2008 г.

ОПАК е изкючително добре популяризирана в България. От стартирането й през 2007 г. до м. юни 2010 г. са 
проведени над 100 публични събития и презентации в цялата страна, от  които 49 информационни дни; прове-
дени са над 60 пресконференции; осъществени са десетки обучения и семинари; има близо 3 000 публикации и 
излъчвания в медиите; направени са над 100 интервюта; изработени са близо 400 вида информационни печат-
ни и аудиовизуални материали; близо 10 000 са разпространените печатни информационни и аудиовизуални 
материали.

ОПАК  е програмата с най-добра „усвояемост” от всички оперативни програми у нас  и е първата, одобрена 
за финансиране  от Европейския социален фонд. Към месец юни 2010 по ОПАК има сключени 253 договора на 
стойност близо 140  млн. лв., което означава, че са договорени близо 40 на сто от всички средства от Програма-
та. 77,2 млн. лв. са изплатените средства, постъпили по сметките на бенефициентите. Това представлява  21,84 
на сто от общите средства, предвидени по ОПАК.

Данните за изпълнението на програмата до момента (юни 2010) са следните: 
•	 35		отворени	процедури;
•	 1374	подадени	проектни	предложения	;
•	 258	одобрени	за	финансиране	проекта;
•	 253сключени	договора	на	стойност	137	121	397	лв.	

Продължава да не е налична никаква информация за настъпването на конкретни благоприятни въздейст-
вия в нивото на капацитета на целевите групи и на конкретните печеливши бенефициенти по ОПАК в резултат 
на провеждането на горните процедури.
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Таблица 5: Изплатени средства по ОПАК към месец юни 2010 г.

От началото на програмата по отношение на структурите на гражданското общество бяха проведени 3 про-
цедури (една през октомври 2007 г. и две през   март 2008 г.) Подадени са 920 проектни предложения, от които 
137 проекта са одобрени за финансиране. Прави впечателние разликата в броя одобрени проекти и броя на 
подписани договори. Както и нашето проучване потвърди, над 50 спечелили организации (повече от 1/3 от 
одобрените бенефициенти) не подписват договорите поради невъзможност да се справят с финансовите рам-
ки и условията за изпълнение в тях. 

Във връзка с процедурите за структурите на гражданското общество и одобрените по тях проекти са опо-
вестени най-много сигнали за нередности и конфликт на интереси. Липсата на механизъм за проследяване на 
конфликти на интереси води до голям брой подадени проектни предложения с явен конфликт на интереси. 
Както е видно от Приложение 6 към настоящия доклад, близо 20 % от одобрените проекти са подадени от НПО, 
които са на приближени до властта хора. Регистрираните нередности са следните:
•	 Ръководни	служители	от	местната	и	централна	власт	или	техни	роднини	са	в	управителните	органи	на	кан-

дидатстващите НПО;
•	 Регистрацията	на	НПО	по	Закона	за	организациите	с	нестапанска	цел	е	на	дата	следващата	изтичането	на	

крайния срок на подаване на проектни предложения;
•	 В	повечето	случаи	се	одобряват	проекти,	които	са	подадени	от	самостоятелни	НПО	кандидати,	които	не	са	

изградили необходимите партньорства с общини и други НПО, което е едно от поставените изисквания. 
В някои случаи липсва дори възможност за изграждане на партньорства, тъй като тези НПО са създадени 
непосредствено преди или след крайния срок по съответната процедура;

•	 Има	случаи,	когато	изпълнител	предлага	първоначална	оферта	с	най-ниска	цена,	но	впоследствие	с	него	се	
сключва договор на многократно по-висока стойност. Това положение подсказва, че е подготвяна целево 
тръжна документация за спечелване от конкретна фирма или са фалшифицирани документи;

•	 Сключвани	 са	 договори	 за	 суми	 по	 отделните	 дейности,	 които	 надхвърят	 многократно	 пазарните	 цени.	
Може да се посочи като пример изработката на сайт с еднакви параметри, който един бенефициент ще реа-
лизира с 3000 лв., а друг – с 50 000 лв.;

•	 За	изпълнението	на	дейности	по	администрирането	на	проекти	общинските	администрации	са	сключвали	
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граждански договори със свои служители за суми, надвишаващи два и четири пъти получаваните обичайни 
трудови възнаграждения;

•	 Има	случаи	на	кандидатстване	с	един	и	същ	проект,	но	от	името	на	различни	общини,	т.е	копира	се	вече	
съществуващ проект;

•	 Регистрирани	са	случаи	на	фиктивно	осъществяване	на	дейностите	-	например	проект	за	предвидено	обу-
чение на 700 души, но реално обучени 150, което не е попречило на бенефициента  да поиска и да получи 
100 % от сумата по договора.

Показателен за отношението на УО на ОПАК, и конкретно за допускането на предпоставки за гореизброени-
те нарушения е дори само фактът, че пълният текст на общите насоки за избягване на конфликт на интереси по 
смисъла на чл. 52 от регламент 1605/2002 и за спазване на принципа на безпристрастност и независимост при 
управление на оперативните програми, съфинансирани от структурните и кохезионния фонд на Европейския 
съюз, е публикуван едва през април 2010 на страницата на ОПАК. 

По другите две приоритетни оси, насочени към администрациите и съдебната система, са проведени 18 
процедури (осем през октомври 2007 г., шест през    март 2008 г., две през май 2008 г., една през октомври 2008 
г. и една през февруари 2009 г.) От 56 подадени проектни предложения,  39 са одобрени за финансиране. Дър-
жавната администрация  е бенефициент по 3 процедури (2 процедури през май 2008 г. и една през октомври 
2008 г.) От подадени общо 304 проектни предложения 76 са одобрени. За 1 отворена процедура за съдилищата 
(от май 2008 г.) са  подадени 8 проектни предложения, от които 5 проекта са одобрени за финансиране. 

На 30 април 2010 Управляващият орган на ОПАК сключи договор с Администрацията на Министерския съвет 
за усъвършенстване на системата за оценка на изпълнение на държавните служители. През 2010 администра-
цията има възможност да кандидатства с проекти по програмата на обща стойност 48 млн. лв., от които 37 млн. 
лв. – за централните, областните и общинските администрации и 11 млн. лв. за конкретните бенефициенти. 

Независимо от огромния ресурс, който се предоставя по този начин на администрациите за повишаване 
на капацитета им се оказва, че  голяма част от проектите за внедряване на системи за интегрирано админи-
стративно обслужване в общините, например, били написани като „под индиго” с включени едни и същи из-
исквания към кандидатите и техническото задание, и поне досегашното им изпълнение не води до конретно 
подобряване на предоставяните административни услуги, и на капацитета на администрациите. 

Според Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) голямата част от проектните пред-
ложения за внедряване на системи за интегрирано административно обслужване в общините са с включени 
еднакви изисквания към кандидатите и техническото задание, което ги прави подходящи за конкретни фирми 
и по този начин предварително се определя кръгът от изпълнители.

Допълнителна информация 7: Порочни практики при обществените поръчки  
в сектора на високите технологии

Според БАИТ съществуват порочни практики при обществените поръчки в сектора на високите техно-
логии. БАИТ и други организации от бранша са подали сигнали за серия от констатирани нарушенияпо 
обявени процедури по ОПАК, но по тях няма реакция. Най-често сигналите са за проекти, чиито бенефи-
циенти са общините. 
Някои от поставените изисквания елиминират фирми още на етап проверка на административната допус-
тимост. Например поставено е изискване за фирмите за компютърна техника да имат юридически опит, 
което не е адекватно като изискване за установяване на капацитета за извършване на тяхната основна 
дейност. Има случаи, когато общините не използват търг или конкурс, а директно пристъпват към пряко 
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договоряне с фирми-изпълнителки, което пренебрегва изискванията на ЗОП и предполага корупция. 
Според БАИТ „ЗОП съществува от 1999 г. и от тогава насам той се променя в посока узаконяване на дала-
верщината. ЗОП преди десет години позволяваше елементарна корупция. Сега обаче, нещата са по-раз-
вити – обещава се на по-голям брой фирми, че ще спечелят. Това води то тайно наддаване, кой ще даде 
повече, за да спечели”.

Една от поправките в ЗОП, внесени за одобрение в Парламента на 30 март 2010 г., ограничава кръга на 
лицата, които подават декларации за конфликт на интереси. От една страна ще се облекчи бизнеса с по-
пълването на един документ по-малко, но от друга ще се прикрие евентуално наличие на свързаност на 
лица от фирмата–кандидат с възложителя, извън тези лица, който я представляват и управляват.

Според проверка на изпълнението на ОПАК, извършено от звеното за одит на европейски средства към 
Министерство на финансите, 35 от общо 183 приключени проекти за обучение, преквалификация, изработка 
на сайтове и т. н. имат груби нарушения. В 35-те проекта има също така явен конфликт на интереси, нарушения 
на Закона за обществените поръчки и злоупотреби, извършени от кметове и НПО. На прокуратурата вече са 
предадени 14 проекта, а Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) разследва още 10. Други 11 проекта 
се разглеждат от Агенцията за държавна финансова инспекция, в чиито правомощия се включват налагане на 
финансови санкции и уведомяване на прокуратурата.

По ОПАК има системни публични информации и повдигнати съдебни обвинения във връзка с подозрения 
за системни корупционни практики и опорочени процедури за одобрение на проекти и избор на изпълнители 
по одобрените проекти, включително съмнения за пряко облагодетелстване на Николай Василев, бивш ми-
нистър на държавната администрация, и на негови подчинени. 

В приложение 6 към настоящия доклад е приложен списък с част от организациите, които имат одобрени 
проекти по ОПАК, за които има информация за свързаност на лица и конфликти на интереси.

Изводи и предложения
С оглед на направените изводи, констатираните нарушения и провежданите проверки, КУПФЕС дава след-

ните предложения за подобряване на работата:
•	 Агенцията	за	обществени	поръчки	активно	и	ефективно	да	следи	за	спазването	на	тръжните	процедурии	и	

да санкционира нарушителите;
•	 Да	се	въведат	единни	насоки	за	организиране	на	обществените	поръчки	по	ОПАК;
•	 Длъжностни	лица,	на	които	е	наложено	дисциплинарно	наказание	за	нарушения	по	реда	на	ЗОП,	да	не	могат	

в продължение на 10 години да заемат позиция на държавен служител;
•	 Да	се	създаде	публичен	регистър	на	проектите	по	ОПАК.

Редно е да се отбележи, че смяната на властта през 2009 г. доведе до изменения в Управляващия орган на 
ОПАК и цялостното управление на Оперативната програма. През юли 2009 беше закрито Министерството на 
държавната администрация  и административната реформа, и за Управляващ орган е създадена Дирекция 
„Оперативна програма „Административен капацитет” в Министерство на финансите. Лица на ръководни пост-
ове, които са замесени индиректно в скандални обществени поръчки са осводобени от длъжност и се оказват 
„обекти” за изследване от разследващи журналисти. Все още предстои да се демонстрира доколко и дали из-
общо тези мерки ще подобрят ефективността, прозрачността и цялостната полезност на програмата.
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12. ОП за ТГС: Трудното надскачане на собствените граници

Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество  
Румъния – България 2007-2013 г.”

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. (по-надолу спомената като 
ТГС Румъния-България) е в рамките на европейското териториално сътрудничество на Кохезионната политика 
на ЕС. Тя цели да улесни контактите между ключовите участници от двете държави така, че те максимално да 
се възползват от възможностите от съвместното развитие на граничната зона.

Програмата надгражда постиженията на успоредно действащите програми по ФАР за трансгранично съ-
трудничество Румъния – България и България – Румъния, които от 1999 до 2006 г. осигуряваха по 8 млн. евро 
за всяка държава за реализиране на съвместни проекти в областта на транспорта, екологията и дейностите от 
типа „от хората за хората”. 

ОП ТГС Румъния–България се финансира от национални публични и частни източници и от Европейския 
фонд за регионално развитие.  Общият бюджет е 262 млн. евро, в рамките на който ЕФРР покрива 83 %, нацио-
налните публични източници – 16 %, а частните – 1 %.

ОП ТГС Румъния-България има 4 приоритетни оси:
•	 Достъпност	(подобряване	на	мобилността	и	достъпа	до	транспорт,	информация	и	комуникационна	инфра-

структура в трансграничната зона) със следните ключови области на интервенция: 1. Подобряване на съо-
ръженията за сухопътен и речен транспорт; 2. Развитие на информационните и комуникационните мрежи и 
услуги; 

•	 Околна	среда	(устойчиво	използване	и	защита	на	природните	ресурси	и	околната	среда	и	насърчаване	на	
ефикасно управление на рисковете) със следните ключови области на интервенция: 1. Развитие на съвмест-
ни системи за опазване на околната среда; 2. Развитие на съвместна инфраструктура и услуги по превенция 
на кризите, предизвикани от природата или хората;

•	 Икономическо	и	социално	развитие	(икономическо	развитие	и	социална	кохезия	чрез	обща	идентичност	и	
увеличаване на преимуществата на трансграничната зона) със следните ключови области на интервенция: 
1. Подкрепа за трансграничното бизнес сътрудничество и промоция на регионалната идентичност; 2. Съ-
трудничество в сферата на развитие на човешките ресурси чрез съвместно развитие на умения и знания; 3. 
Сътрудничество от типа „от хората за хората”;

•	 Техническа	помощ.

В различните приоритетни оси ОП ТГС Румъния–България допуска участието на широк кръг бенефициенти: 
окръжни съвети/областни администрации; местни съвети/общини; сдружения на общини; търговски камари; 
учебни заведения; министерства и техни регионални отделения;  научно-изследователски институти; непра-
вителствени организации. 

УО е Министерството на регионалното развитие и туризма наРумъния, а Национален орган – Министер-
ството на регионалното развитие и благоустройството наБългария. Съвместният технически секретариат се 
намира в град Кълъраш, Румъния. 

Изводи и предложения
През по-голямата част от планирането УО беше подпомаган от консултантската фирма „Луи Берже”. Пред-

ставители на нестопанския сектор, местните власти и други местни институции бяха канени няколко пъти на 
публични обсъждания на конкретни идеи по отделните приоритети. Тези обсъждания бяха проведени през 
2007 г. в румънски и български градове.
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Още в началния етап беше поставен въпросът за улесняване на партньорствата между българските и ру-
мънските партньори. По-късно в официалния триезичен сайт на ОП ТГС България-Румъния беше публикуван 
специален раздел за търсене на партньори (partners search), който обаче не изпълнява замисъла си (А ЗАЩО), 
поради което към м. юни 2010 г.разделът е в реконструкция.

Финансирането на ОП ТГС България-Румъния е разпределено по следния начин:

Таблица  6: Финансово разпределение по приоритетите на ОП ТГС Румъния - България

Програмата работи в следните административни области:
•	 От	българска	страна:	Видин,	Монтана,	Враца,	Плевен,	Велико	Търново,	Русе,	Разград	(особен	статут),	Силист-

ра, Добрич;
•	 От	румънска	страна:	Мехединци,	Долж,	Олт,	Телеорман,	Гюргево,	Кълъраш,	Констанца.

Фактология на осъществения напредък в изпълнението
Официалното начало на програмата беше през 2007 г. Първото заседание на Съвместния мониторинг коми-

тет беше организирано в Букурещ на 15 април 2008 г., до края на март 2010 г. са проведени четири заседания.

Практически програмата започна да приема проекти от септември 2008 г. с първата покана за набиране на 
проекти. По регламент тя трябваше да разглежда проекти с междинни срокове на всеки три месеца – с краен 
срок 30 април 2010 г.

Оттогава досега разпределението на приети/одобрени проекти – общо за двете покани - е следното:

Таблица  7: Разпределение на получаваните и одобрени проекти по процедурите за набиране 
на ОП ТГС Румъния - България

53. ПО – приоритетна ос.

Към момента на съставянето на тази обобщената таблица (март 2010 г.) има сключен един-единствен дого-
вор и той е от т.нар. стратегически проекти, т.е. не е от „масовите” проекти по конкурентен подбор.

Първите проекти по тази програма са внесени през септември 2008 г. Първите известия за одобрени про-
екти са получени през февруари 2009 г. От него момент  до май 2010 протичаше т.нар. „преговорен процес” 
по предложенията, който накрая, след повече от година, изведе до подписани договори между управляващия 
орган, представляван от съвместния технически секретариат, от една страна, и бенефициентите от Румъния 
и България, от друга страна. В началото на юли 2010 г. все още няма подписани договори между българските 
бенефициенти и националния орган – МРРБ. По непотвърдени сведения това трябва да стане до един месец, 
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след което бенефициентите ще очакват авансово плащане от 10%, съответстващо на българското съфинанси-
ране на програмата.

Практиката на досегашния преговорен процес показва конкретна непълнота на разписаните процедури по 
програмата, и/или своеволно отклоняване на екипа на секретариата от разписаните процедури. По-конкрет-
но, програмата изисква от апликантите да нанесат промени и допълнения в различни части на формуляра и 
бюджета още на фаза „Проверка на допустимостта и приемливостта” („Verification of admissibility and eligibility 
check”) – в момент, когато проектите още са в процес на качествена оценка, и не е започнат процесът на дого-
варяне с техните кандидатстващи организации (апликанти).

Също така в процеса на кандидатстването по програмата се изисква партньорите да подписват и подпечат-
ват документи, без това да е посочено предварително в насоките. Това изискване се прилага към почти всички 
бенефициенти.

И още - в насоките за кандидатстване изрично е посочено, че длъжностни характеристики се прилагат само 
за случаите, в които не се прилагат автобиографии. Но въпреки горното обстоятелство голяма част от бене-
фициентите са получили искания да подадат техни длъжностни характеристики за всички позиции, дори и за 
тези, за които в пакета са сложени автобиографии.

 
Кандидатстването по програмата като цяло е придружено с прекомерно натоварване на апликантите, нео-

босновани административни изисквания и дейности, които излишно го утежняват. Така например по време на 
преговорния процес от апликантите непрекъснато се искат „пояснения”, които са или изясняване на моменти 
от формуляра, или допълнителни документи – например, талон на колата, която ще се ползва и описание на 
техническата й характеристика за нея или оферти, които показват откъде е взета дадена цена. При това допъл-
нителните пояснения се изискват в един оригинал и шест копия, като всяко копие е заверено с гриф „Вярно с 
оригинала” и мокър печат. 

Комуникацията по програмата е друга дейност на съвместния секретариат, която утежнява, обърква и 
демотивира кандидатстващите организации. Така например по време на преговорния процес с одобрените 
апликанти не се води официална кореспонденция, а се ползват разнообразни и често нерегламентирани сред-
ства – например, телефонни разговори, съобщения по електронна поща от неофициални e-mail адреси. 

Също така например дори в случаите, когато водешият партньор (апликант) е българска институция, упра-
вляващият орган чрез съвместния технически секретариат в Кълъраш води директна комуникация с румън-
ските партньори, от които се изисква да препредадат изискванията на българските партньори. Тази объркана 
комуникация води до чести грешки от изкривяване на информацията.

И още един пример в същата посока – кандидатстваща организация от Силистра не е получила факс с иска-
ни промени (което обаче тя не може да докаже), който според секретариата в Кълъраш е изпратен през юни 
2009 г. (което също не може да бъде доказано). През декември 2009 г. кандидатът получава писмо, че проектът 
е отхвърлен заради неизпълнено условие да се внесат промени в предложението. Организацията не е полу-
чила дублиращо писмо по електронна поща, макар че в други, далеч по-маловажни поводи за комуникация, 
секретариатът в Кълъраш практикува факс + електронна поща.

Вероятно поради технически грешки, допуснати от секретариата на програмата, поради комуникационни 
недоразумения или неясен английски език на кореспонденцията, някои апликанти са били задължавани да 
внасят неколкократно едни и същи документи за своя сметка. В един пример от апликанта се изисква коре-
кция в бюджета на партньора, която в последствие се изяснява, че трябва да бъде корекция в бюджета на 
водещата организация. Организацията два пъти подготвя документи в 1 оригинал и 6 копия и съответно два 
пъти ги занася в Кълъраш.



70Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

При повечето апликанти преговорният процес се изразява в непрекъснати искания за редуциране на бю-
джета и когато те го извършат и съответно изпратят в 1 оригинал и 6 копия, получават ново искане за намаля-
ване на други пера. При намаляването на бюджета дейностите остават същите. Една нестопанска организация 
от Русе, водещ партньор, през февруари 2010 г. година внася 11-та версия на бюджета си. В същото време иска-
нията за промени не се обосновават с официално регламентирани изисквания и правила и принципно рядко 
се посочват аргументи към тях.  

Допълнителна информация 8: Объркващи указания по ОП ТГС Румъния - България

При някои особено фрапантни случаи на административен произвол персоналът по програмата дава 
противоречиви становища за допустимостта на общински служители да участват в управлението на про-
екта, ако не са държавни служители. В един случай на конкретен писмен въпрос управляващият орган 
отговаря, че това е допустимо, а на среща на бенефициенти се дават обяснения, че не е допустимо об-
щински служители, независимо дали са или не са държавни служители, да получават възнаграждение по 
проект.

Сериозен специфичен проблем по програмата беше установен във връзка с размера на признаваните днев-
ни (командировъчни). За проекти, внесени в първите покани, програмата наложи ставката за дневните да се 
намали на 9.50 евро за българи в Румъния при пълно несъобразяване с изискванията на българската Наредба 
за пътуванията и командировките в чужбина, според която дневните са в размер на 35 % от 35 евро или 12.25 
евро (ако пребиваването в чуждото населено място е в рамките на един ден, но повече от 4 часа). Чрез намаля-
ването на ставката се намалява и общият бюджет на проекта, освен това се променят и зависимите проценти 
на някои бюджетни пера.

Голям брой български апликанти са изпращали пояснения по този въпрос, но през един определен пери-
од те не бяха уважени от управляващия орган на програмата. Едва от декември 2009 г. тази дневна ставка се 
променя правилно съгласно закона и започва да се изчислява на 12.25 евро. Това обаче не се отнася до пър-
вите проекти, за които важи намалената ставка. И така – апликантите, които са участвали в първите покани 
за набиране на предложения, ще работят по по-ниска ставка от тези апликанти, които по-късно са подали 
проекти. Друг свързан проблем при командировките е, че програмата категорично отхвърля възможността 
да се изплаща двойният размер на дневните, което според българското законодателство е право на всеки 
работодател и зависи от неговата преценка.

Друг сериозен специфичен проблем по програмата беше установен по отношение на покриването на дъл-
жимите разходи за ДДС. Половин година след първоначалното приемане на проекти по програмата става ясно, 
че по нея трябва да се признае ДДС, тъй като той не може да се възвръща. В конкретен казус с една нестопанска 
организация ДДС не може да се възвръща, защото не е свързан с първостепенна икономическа дейност на ор-
ганизацията, а също така е под въпрос и до каква степен организацията ще има бъдещи осъществени сделки.

По този въпрос вече има положително решение, че ДДС се признава като разход, но от друга страна това не 
променя веднъж внесения бюджет, а данъкът се превръща в част от бюджетното перо (пример за пояснение 
– ако досега едно бюджетно перо е било 100 евро, то сега то отново е 100 евро, но с включен ДДС). По този 
начин автоматично част от перата се намаляват с 20 %. Трябва да направим уточнение, че това е валидно само 
за първите кандидатстващи. 

Едва в следващите покани по програмата проблемът с ДДС е вече отчетен и се третира според конкретния 
статут на организацията.
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Анализ на установеното състояние
Към изброените по-горе проблеми с преговорния процес между управляващия орган и бенефициентите 

трябва да добавим и още факти, които имат отношение към бъдещото развитие на програмата.

1. Програмата спря да набира проекти на 30 октомври 2009 г. вместо предвидения краен срок на 30 април 
2010 г., т.е. отпаднаха 2 междинни срока. Това беше оповестено едва няколко седмици преди 30 октомври 2009 
г. и постави организациите/институциите, които имаха проекти в процес на подготовка в невъзможност да ги 
внесат. Във връзка с горното гласуващ член на Съвместния мониторинг комитет на програмата изпраща пис-
мено възражение срещу прекратяването на приема на документи в съответствие с процедурата, според която 
между две заседания на комитета всички въпроси се решават по електронна поща. Получава се обяснение, 
че общата сума на набраните до него момент проекти надвишава три пъти бюджета на програмата, а освен 
това има и стратегически проекти. Според представителя в Съвместния комитет, и според други потенциални 
кандидати, обяснението е несъстоятелно, тъй като никой не може да каже дали внесените проекти ще бъде 
одобрени, т.е. дали сумата ще бъде изразходвана, преди да бъдат оценени. В допълнение към горното, прекра-
тяването на приема поставя кандидатите в неравностойно положение. 

По-късно към официалното обяснение беше добавена и неофициалната версия, че секретариатът в Кълъ-
раш няма достатъчно експерти, че всички срокове за оценка са просрочени и че те не могат да бъдат навакса-
ни при тези темпове. В един момент секретариатът работи с 5-6 души вместо предвидените 20. В момента на 
съставяне на доклада в секретариата работят 11 души.

На заседанието на Съвместния мониторингов комитет през месец март 2010 г. въпросът за прекратения 
прием беше отново повдигнат. Комитетът взе решение към бюджета на втората покана за набиране на про-
екти да се добавят 87.5 милиона евро и по този начин да бъде изчертан целия бюджет за програмата. Предпо-
ложението е, че в хода на изпълнението одобрените проекти няма да изчерпат всички договорирани суми, а 
също и че някои разходи няма да им бъдат одобрени – и поради тези факти ще останат средства. Предполага 
се, че тези средства ще бъдат около 30 милиона евро и с тях може да бъде обявена трета покана за проекти, 
но единствено и само при условие, че проектите от предните покани вече се изпълняват и „спестената” сума е 
ясна. Обаче при тези темпове на развитие на програмата досега, дори и да има спестени средства, вероятност-
та да стигне процедурното време за обявяване на нова покана е много малка.

2. Предвижда се прекалено дълъг процес на междинна и финална оценка на отчетените дейности и разходи 
в процеса на изпълнение – шест месеца. Това изключително застрашава финансовата стабилност при изпълне-
нието на проекти. При по-добра организация и координация между министерствата срокът може да се намали 
поне двойно. Всъщност засега може да се говори само на теория какъв ще бъде този процес на верификация 
на разходите, защото първите проекти по програмата едва сега започват.

3. Ако програмата още забави подписването на следващите договори и започването на проектите, има 
опасност направените за подготовката разходи да станат недопустими. Основания за това опасение дава след-
ният текст в примерния договор „Разходите за [проектна] подготовка са избираеми, ако са направени след 
18.12.2007 г., но не по-рано от 2 години преди датата на подписване на договор за субсидия” („preparation costs 
are eligible if they were incurred after December 18th 2007 г., but not earlier than 2 years before the date of signature 
of the subsidy contract”).

4. Някои организации имат по повече от един одобрен проект, в който са водещи и/или партньори. Те са 
внасяни по различно време, но поради това, че подписването на първите договори много се забави, има веро-
ятност те да започнат по едно и също време. Това ще постави през бенефициентите нови проблеми – те няма 
да разполагат с необходимите за едновременно изпълнение финансови, човешки и организационни ресурси.

5. Закъснелият старт създава опасения, че някои проекти не могат да се „вместят” в правилото N+3.
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Основният извод е, че ОП Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. едва сега започ-
ва, независимо какво твърдят официалните документи. Той се налага от разбирането, че една програма се 
състои преди всичко в изпълнението на проекти, т.е. намирането на решения за съществуващи проблеми, а 
всички други механизми за управление, наблюдение, контрол и оценка са вторични, надстроечни.

В последната година закъснението на първите проекти, което изнерви всички бенефициенти и застраши 
изпълнението на проектите им, получаваше разнообразни обяснения/оправдания:

1. Меморандумът между Румъния и България за тази програма не е подписан. Твърдеше се, причината 
е в българската страна, която след смяната на правителството през 2009 г. е намерила недостатъци в предло-
жения текст и вече месеци наред бави подписването на документа. Бележка: меморандумът беше подписан от 
двете страни в началото на март 2010 г.

2. Службите на ЕК в Брюксел не одобряват предложената система за управление и контрол. Най-
вероятно източникът на тази неофициална информация е от европейските структури. Това състояние на ин-
формационната система напълно съответства на наблюдаваните досега подходи за отчетност, информиране, 
комуникация и публичност по програмата. Според тази версия Главна дирекция „Регионална политика” не на-
мира, че подготвената от румънското правителство IT система е достатъчно надежда и може да доставя на ЕС 
информация в реално време. 

3. България не е осигурила своя дял за съфинансиране на програмата. През март 2010 г. тази версия от 
слух се превърна в официално обявена информация. Този факт ще изправи в затруднение цялата програма – 
беше съответно реакцията на представителите на управляващия орган. Затруднението ще дойде от това, че с 
българското съфинансиране трябваше да се изплатят авансови суми за стартиране на проектите. Ако Бълга-
рия не може да осигури своята част, българските участници в програмата, които подписват договори за фи-
нансиране, трябва да започнат дейности без авансово плащане. Към това трябва да добавим и факта, че според 
проучвания на българските бенефициенти, банките също не са склонни да кредитират проектите им.

Като обобщение на посочените причини: състоянието на програмата до момента говори за това, че Румъ-
ния и България не са административно и технически подготвени да прилагат програми, изпълняващи евро-
пейската териториална политика. 

Анализ на установеното състояние
1. Съвместният технически секретариат трябва да се премести в Гюргево, а в бъдещия програмен период, ко-

гато българското министерство ще бъде управляващ орган – да се избере Русе. Сега мястото на съвместния 
технически секретариат в Кълъраш е избрано неудачно. Градът се намира в единия край на региона и това 
затруднява повечето бенефициенти да пътуват до секрекариата и да внасят документи. Освен това досе-
гашната практика показва, че няма много желаещи да работят там, което е причина секретариатът често 
да остава без необходимия брой служители, а това от своя страна рефлектира върху срокове и качество на 
комуникацията с бенефициентите.

Районът Русе-Гюргево е комуникативен, тук се намира единственият мост между двете държави, районът е 
едва на 60 км от Букурещ, освен това тук ще бъде по-лесно да се привлекат специалисти, които да работят 
в секретариата.

2. Правилото да се набират проекти при 3-месечни междинни крайни срокове трябва да се промени, като 
сроковете се удължат. Досегашната практика показва, че процесът на набиране и оценка далеч изостава от 
този график.

3. Преговорният процес трябва силно да се съкрати като срок и да не отива отвъд 1-2 месеца.



73Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

4. Преговорният процес с одобрените кандидати трябва стриктно да се придържа към обявените насоки и да 
не се въвеждат пост фактум изисквания за пояснения и документи

5. Да се възприеме и признаване на документация по електронен път (с електронен подпис). В сегашния й вид 
кореспонденцията между съвместния технически секретариат и бенефициентите води до генериране на 
огромен размер безсмислени разходи.

6. Процесът на междинни и финални оценки да се намали значително чрез  осигуряване на координация меж-
ду двете министерства (на Румъния и България).

Допълнителна информация 9: Оперативна  програма „Трансгранично сътрудничест-
во” България – Турция

Проведени са 2 заседания на Съвместния комитет за наблюдение на програмата през периода 2008 г. 
съответно в София и Одрин. На срещата в МРРБ /София присъстваха 20 представители на  турската стра-
на (местни и държавни власти, и НПО). На заседанието присъства и представител на ЕК отговарящ за 
програмата.
На срещите са обсъждани общата рамка на програмата и програмните документи. 

През септември 2009 г. бе публикувана първата покана за набиране на проектни предложения с краен 
срок 28 декември 2009 г. 
Няма информация за одобрени проектни предложения към момента и сключени договори.
Със заповед на министър Плевнелиев от 19 март 2010 г. е определен състава на новия Съвместен комитет 
за наблюдение на програмата. 



74Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

13. ПРСР: Изкривеният национален фокус за европейската 
политика в селските райони

Национални цели
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на РБ (ПРСР) допринася за постигането на нацио-

налните цели заложени в Националния стратегически план за развитие на селските райони в периода 2007-
2013 г., както следва:
•	 Да	развие	конкурентоспособни	и	основани	на	иновации	земеделие,	горско	стопанство	и	хранително-пре-

работваща промишленост
•	 Да	опази	природните	ресурси	и	околната	среда	в	селските	райони	
•	 Да	подобри	качеството	на	живот	и	възможностите	за	работа	в	селските	райони

Постигането на националните цели ще се осъществи с приноса на специфичните мерки към четирите на 
Оси за Развитие на селските райони в Регламент 1698/2005 г.

Оси за развитие на селските райони
•	 ОС		1	–	Подобряване	конкурентоспособността	на	секторите	на	земеделието	и	горско	стопанство	
•	 ОС	2		–	Подобряване	на	околната	среда	и	ландшафта
•	 ОС	3		–	Качество	на	живот	в	селските	райони	и	разнообразяване	на	селската	икономика
•	 ОС	4		–	Подход	ЛИДЕР

Мерки, включени в ПРСР на РБ 
ПРСР обхваща изпълнението на 31 от над 45-те мерки за развитие на селските райони на Регламент 1698/2005, 

както и специфичните мерки достъпни само за България и Румъния като нова страна-членка.

Бенефициенти
По всяка от мерките се подпомагат определени дейности/инвестиции в полза на определена група бене-

фициенти. По мерките на ПРСР от ОС 1 се подпомагат стартиращи фермери, установени фермери, прерабо-
твателни предприятия от ХВП и горския сектор, или проекти свързани с подобряването на инфраструктура 
и получаването на обучение и консултации и повишаващи капацитета за развитие на фермерите. По една от 
нестартиралите мерки на ОС 1 (М124) се подкрепя и въвеждането на иновации във веригата на добавената 
стойност, при която производители и преработватели на суровини получават помощ за развойна дейност за 
разработването на нови продукти, технологии и процеси. Ограничена помощ за горското стопанство е налице 
по М122 от мерките по ОС 1.

По мерките на ОС 2 основни бенефициенти отново са земеделците и стопаните на гори, които получават 
компенсации заради различни природни ограничения върху дейността им, или заради доброволно поети еко-
логосъобразни ангажименти, или собственици на изоставени земеделски земи, които в резултат на помощта 
да се превърнат в гори.

По мерките на ОС 3 основни бенефициенти са общините и донякъде неправителствени организации. Срав-
нително ограничена помощ е предвидена  за фермери, които да разнообразят икономическите си дейности, и 
за предприемачи в неземеделски бизнеси.

По мерките от ОС 4 се подкрепя изпълнението на местните стратегии за развитие на локални публичнo-
частни партньорства54 за интегрирано за развитие на местните общности.

Основната група бенефициенти, получаващи преобладаващото количество подкрепа на мерките на ПРСР, 

54. наречени „Местни инициативни групи” (МИГ).
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са установените фермери, обработващи големи площи с полски култури. Това е така, защото в тяхна подкрепа 
е и бюджетът на М611, от която те получават допълнения към директните  плащания по схемата за единно 
плащане на площ.

Подготовка и изпълнение на ПРСР
В своята ПРСР РБ е заявила, че ще прилага 31 от над 45-те мерки за РСР достъпни за България от Регламент 

1698/2005 (списъкът на мерките, предвидени в ПРСР на РБ, е публикуван в 7). Към края на първото тримесечие 
на 2010 г. година данните на ДФЗ-РА по изпълнението на ПРСР показват следното:
•	 стартирани	със	наредба	на	МЗХ	са	общо	22	мерки55; РБ се отказва от прилагането на една мярка (М341); през 

2010 г. година с наредби ще стартира приемането на заявления за подпомагане по 6 мерки66; през 2011 годи-
на с наредби ще стартира прилагането на последните две мерки (М124 и М421).

•	 Реални	плащания	по	договори/заявления	за	плащане	са	извършвани	по	6	от	10-те	мерки	с	одобрени	проек-
тозаявления57. 

В края на първото тримесечие на четвъртата година на седемгодишния програмен период 2007-2013 г. го-
дина, УО на ПРСР се е отказал от една от мерките на ПРСР, и е стартирал по документи 22 от 30-те мерки. За 
този период са получени проектозаявления за участие от кандидати за помощ по 21 от стартираните мерки, 
разгледани са и одобрени заявления за подпомагане по 14 мерки, и са частично изплатени средства на бене-
фициенти по 10 от тях.  

Четири от горните 10 мерки прилагат квази-директни плащания на площ, и две финансират административ-
ното обслужване на прилагането на ПРСР. От останалите четири мерки, по които са направени плащания: две 
подпомагат проектите на нови/млади фермери, навлизащи за първи път в земеделието (М112), както и на „ста-
ри” фермери (М121) – значителна част от които вече са участвали с проекти по Програма САПАРД. Последните 
две мерки (М321 и М322) са платили авансовите плащания по публични проекти в селските общини на РБ. 

В числов план: към края на първото тримесечие на четвъртата година на седемгодишния програмен период 
ДФЗ-РА е получила общо/кумулативно малко над 117 500 заявления подпомагане; от тях заявленията подпома-
гане извън квази-директните плащания по четири мерки (М211, М212, М214) са почти 11 300. Почти 6850 от тези 
заявления (61 %) са разгледани и одобрени от ДФЗ-РА; по почти 4380 (38 %) от тях са направени плащания. 

Сумата на търсената публична помощ по подадените почти 11 300 заявления за подпомагане възлиза на 2.1 
милиарда евро. Сумата на публичната помощ по одобрените 6 850 проектопредложения е равна на почти 581 
милиона евро, а на изплатените 4 380 проекта сумата е почти 160 милиона евро58.В същото време, общата про-
грамирана сума в бюджета на ПРСР възлиза на : 58 000 договора, по които да се разходват общо 2.5 милиарда 
евро публична помощ (за квази-директни плащания за НОР59 и компенсации за поети специфични задължения 
по ОС 2 са предвидени малко над 700 милиона евро от общия бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. 
година в размер на 3.3 милиарда евро).

55. Като една от мерките: М41 Прилагане на стратегиите за местно развитие на практика ще започне да финансира местни проекти, финансирани 

по местните стратегии за развитие по Подхода ЛИДЕР, едва през 2011 година.

56. М114,125,126, 213, 224 и М431.1.

57. М112, 121, 143, 321, 322, 511. Бенефициенти по М112 и М121 са регистрирани земеделски производители; по М321 и М322 – предимно общини 

с инфраструктурни проекти; по М143 - НССЗ и М511 – административните органи по ПРСР (непряк бенефициент е и Комитетът по Наблюдение на 

ПРСР).

58. За сравнение: общият брой проекти за подпомагане по ПРСР на РБ извън квази-директните плащания, както е програмиран за периода 2007-

2013 година, възлиза на над 40 000 договора по мерките на ОС 1 + 4 000 договора за горското стопанство по ОС2 + 11 000 договора по мерките на 

Ос 3 + 2 900 договора по мерките на Ос 4 – Подход ЛИДЕР.

59. Необлагодетелствани райони (помощ по мерки М211 и М212)
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Изпълнението в процент на стартиралите спрямо всички програмирани мерки на ПРСР е както следва: 70 % 
от мерките са стартирани с наредби на МЗХ (като по всички тях са получени и заявления за плащане от канди-
дати за помощта); по 45 % от програмираните мерки има одобрени заявления на кандидат бенефициенти; по 
32 % от мерките са правени плащания по одобрените заявления.

Изразено в проценти: изпълнението от гледна точка програмирани договори на ПРСР към края на първото 
тримесечие на четвъртата година на седемгодишния програмен период е както следва: 19.5 % от програми-
раните (проектопредложения) договори са постъпили за разглеждане в ДФЗ-РА; 11.8 % от програмираните 
договори са одобрени за подпомагане; по 7.6 % от програмираните договори е направено плащане60. 

Изпълнението в проценти от финансова гледна точка е следното: заявени за подпомагане вече са 84 % от 
бюджета на ПРСР за периода 2007-2013 г. година (2.1 милиарда евро към 2.5 милиарда евро бюджет извън бю-
джета за квази-директни плащания); одобрени са договори за 23.2 % от програмирания бюджет извън квази-
директните плащания, реално изплатени са едва 6.4 %.

Поради слабата скорост на оползотворяване на средствата съществува реална опасност РБ да изгуби без-
възвратно част от годишния бюджет на ПРСР, такава опасност се очертава за годишен бюджет 2009 г. година, 
който може да се ползва до края на 2011 година (правилото n+2).

Още по-тревожен е хаотичният, безразборен начин на прилагане на ПРСР, който фаворизира задоволяване-
то на нуждите от публична помощ на определена минимална част от всички потенциални групи бенефициенти 
на мерките на ПРСР.

 
Оказваната до момента подкрепа по ПРСР не обезпечава изпълнението на заложените програмни приори-

тети, а също така страда от неравномерност и едностранчивост, без да предлага програмирания про-активен 
и про-иновативен подход, основан на синергия между мерките (по-детайлен анализ на досегашното изпълне-
ние на ПРСР е представен в Приложение 8).

Мерките на ПРСР са програмирани за едновременно, синергично въздействие върху групи бенефициенти, 
населяващи общи територии, за общо подобряване на социално-икономически условия за живот и състояни-
ето на околната среда в селските райони на страните-членки. Вместо това мерките на ПРСР на РБ се прилагат 
избирателно, като превес се дава на тези мерки, задоволяващи интересите на ограничен кръг едри земевла-
делци, които получават помощ за инвестиционна подкрепа  (М121), но и квази-директни плащания по М611, 
М211 или М212. Хаотичният и безраборен начин на прилагане не позволява постигането на синергия между 
мерките и вече е довел до невъзможност за постигането на количествените цели на редица мерки. Сред тези 
мерки са едни от най-важните и подходящи за преструктуриране на раздробения селскостопански сектор на 
РБ мерки: М122, М141, М142, М214, М223, М41.

В заключение на тази секция, може да се твърди, че Политиката за РСР в същността й на системен инстру-
мент на ЕС за общо социално-икономическо развитие,  не се прилага на територията на Република България 
(или поне се прилага лошо спрямо потенциала на ПРСР да подобри условията за икономическо развитие и 
качеството на живот в селските райони на страната). Това означава, че и ОСП като цяло се прилага най-малкото 
„некачествено” на територията на страната, тъй като Политиката за РСР е основна част от ОСП на Общността.

60. Това не означава, че тези договори са приключени успешно, тъй като направените плащания в преобладаващата си част са авансови. В допъл-

нение, ако се следва практиката по САПАРД поне 20% от всички договори няма да бъдат изпълнени или ще бъдат санкционирани от ДФЗ-РА.
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Допълнителна информация 10: Липсващите резултати на ПРСР

За да се аргументира неоспоримо това на пръв поглед категорично мнение, е достатъчно да се попитаме: 
„Как точно Програмата за развитие на селските райони на РБ допринася за61:
 
- подсигуряване на стабилни доставки на достъпни и безопасни храни за потребеление от населени-

ето?  (особено предвид затвърдения през „годините на прехода” отрицателелен търговски баланс на 
плодовете, зеленчуците, млечните продукти, свинското, пилешкото, говеждото месо? Т.е. преоблада-
ващ внос на такива продукти с недоказано качество?);

- подсигуряване на разумен стандарт за живот на фермерите в ЕС, като позволява на земеделието да се 
модернизира и развива? (особено предвид обстоятелството, че над 50% от реално платените по мер-
ките на ПРСР са „усвоени” от крупни земеделски производители на „полски култури”, но не и очевидно 
по-нуждаещите се от подкрепа, но и по-дребни производители на плодове, зеленчуци, мляко, месо, а 
за подкрепа на производителите  на биологични храни изобщо не можем да говорим);

- подсигуряване, че земеделието ще продължи в всички региони на ЕС? (особено предвид факта, че до 
третото тримесечие на четвъртата година на седемгодишния програмен период до над половината от 
българските общини не е достигнало/е изплатено и едно евро „европейска” помощ по ПРСР?);

- грижата за добруването на селските общности?, (особено предвид факта, че освен липсата на помощ за 
развитие и модернизиране на „агро-бизнеса”, помощ не е достигнала дори и за създаването на Местни 
инициативи по ЛИДЕР?);

- подобряване на качеството на Европейските храни? (особено предвид факта, че мерките за такъв тип 
подкрепа от Реглемент 1698/2005 незнайно защо не присъстват в ПРСР за този програмен период до 
края на 2013 г. А може би ситуацията се изяснява от факта, че през четвърата година на членство в 
Общността странта-членка България продължава да няма Агенция за безопанснот на храните, а какво 
остава за да следи за тяхното качество?);

- гарантиране безопасността на храните? (особено ако се запитаме, за безопасността на кои храни е 
допринесла към момента ПРСР на РБ?);

- посигуряване,  че качеството на околната среда е опазено за бъдещите поколения? (особено ако се 
вгледаме за какво всъщност е изхарчена подкрепата доесга по мерките на ПРСР);

- подсигуряване на по-добри условия опазващи здравето и благосъстоянието на животните? (реално 
изплатена по мерките на ПРСР? Едва ли, но повече информация ще е налице само ако МЗХ и ДФЗ-РА 
започнат най-после да се отчитат по този въпрос, както междувпрочем е заложено и в ОРНО – виж 
карето по-долу);

- извършвайки всичко това с минимални разходи за бюджета на ЕС, който се финансира главно от данъ-
коплатците, т.е. обикновените граждани? (а колко всъщност струва на българския данъкоплатец „упра-
влението” на ПРСР от МЗХ и прилагането на ПРСР от ДФЗ-РА?).

61. Виж оригиналните текстове на английски език на последните страници на брошурите от сайта на ЕК:  ‘The Common Agricultural Policy 

Explained’, и тук: http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/sustain/index_en.htm

Анализ на установеното състояние
Причините за гореописаното състояние са комплексни, и се основават както на несъвършенства на пазар-

ната среда, така и на мирогледа на специализираната администрация, отговаряща за провеждането на Поли-
тиката за развитие на селските райони, т.е. с управлението и прилагането на мерките на ПРСР на РБ. Донякъде 
са виновни и самите целеви групи на ПРСР, но при всички случаи вината им е далеч по-незначителна.  По-де-
тайлно описание на комплексните причини за изкривеното прилагане на ПРСР на РБ е изложено в следващите 
секции.



78Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

Една от идентифицираните причини е неблагоприятната среда за изпълнение, и по-конкретно неравно-
поставеност на някои от целевите групи. Някои групи бенефициенти и някои селски райони на РБ са в не-
благоприятно общо положение спрямо други от гледна точка достъпа до подкрепа по мерките на ПРСР. За да 
обясним това, е необходимо да проследим осъществяването на проектния цикъл по кандидатстването, одо-
брението, изпълнението и финансирането на договорираните по проекта дейности от гледна точка на фик-
тивен бенефициент по някоя от мерките на ПРСР. Успешното осъществяване на проекта ще се случи, ако се 
осигуряват следните негови необходими условия:
•	 Кандидатът	за	подкрепа	да	получи	еднаква,	точна	и	изчерпателна	информация	за	ползите	от	участието	си,	

„вложенията” които трябва да подсигури, усилията които ще трябва да направи  по време на и след изпъл-
нението на проекта, така че да отговори на условията за подкрепа и обществените очаквания за обществе-
ните ползи от предоставената помощ;

•	 Кандидатът	да	има	равен	достъп	до	предварително	мостово	финансиране	на	желаните	инвестиции/дей-
ности. За осъщестявяване на тази възможност,  ръководните представители на финансовата система на 
страната трябва да разбират целите и стремежа на програмите и на бенефициентите, и тя като цяло да е 
готова да подпомогне осъществяването на обществените договори  по горното тире. В допълнение към 
горното, евентуалните национални помощи по национални схеми би следвало да се разпределят така, че 
да не превръщат определени подгрупи на целевите групи в предпочитани бенефициенти по мерките за 
банките;

•	 Кандидатът	да	има	достъп	до	експертна	помощ	за	консултации	по	подготовката	на	заявлението	за	подпома-
гане;

•	 Кандидатът	да	има	достъп	до	достатъчно	изчерпателна	и	качествена	пазарна	информация	за	доставчиците	
на машини и техника и/или на строителни услуги; налице е избор измежду конкурентни доставчици, а не 
картелни практики;

•	 Кандидатът	да	е	запознат	в	детайли	за	начина,	стъпките	и	изискванията	при	кандидатстването,	оценката	и	
осъществяването на проекта, за контролите, на които ще бъде подложен по време и след изпълнението на 
проектните дейности, и за санкциите и неустойките, които ще трябва да понесе при неосъществяване на 
договорираните инвестиции и дейности, включително дейностите в рамките на петгодишния период след 
последното плащане на помощта.

В горния контекст, налице е неравнопоставеност на производителите от различните земеделски сектори на 
РБ. Установено беше наличието на лоши практики водещи до неравнопоставяне на кандидатите от целевите 
на мерките на ПРСР, предоставящи подкрепа в земеделието. Това се дължи на създадените „екипи” от търго-
вци на машини и техника, консултанти и служители на ДФЗ-РА, които гарантираха на кандидатите „успешно” 
финализиране и изплащане на проектите им. При тези практики, обаче, се стигаше до свръх оскъпяване на 
закупуваните машини и съоръжения в ущърб на европейския данъкоплатец и в противоречие с принципите 
за добро финансово управление на публични средства в Общността62. В допълнение, сред кандидатите няма 
сигурност, че поетите от ДФЗ-РА ангажиемтни по договорите за подкрепа ще бъдат изпълнени в договорира-
ните срокове и обеми.

Неравнопоставени са и по-малките селски общини. В голяма част от районите липсва експертен потенциал, 
населението е възрастно или слабограмотно. ПРСР не спомага за преодоляване на тези бариери и различия 
между бенефициентите.

Друга основна причина за проблемите на ПРСР се дължи на това, че администрацията по управление и 
прилагане на програмата е с недостатъчен административен капацитет. Назначените експерти и в Управлява-
щият орган и в Разплащателната Агенция са недостатъчно на брой предвид амбициозните количествени цели 

62. Заради това одитът на ЕК, завършил в началото на 2010 г. година, не само изиска от кандидатите представянето на три оферти на търговци за 

една и съща желана марка техника за закупуване, но и сравнение на цените в офертите със средните пазарни цени на инвестицията в Германия.
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за постигане по мерките на ПРСР и изключително ресурсоемките процедури за договориране на помощта в 
Разплащателната Агенция.

В допълнение, трябва да се отбележат и честите политически мотивирани смени на ръководния състав. 
На ръководно ниво, само в рамките на година и половина са отстранени 4 изпълнителни директора на ДФЗ 
(Друмев, Тадаръков, Кънчев, Яхова), 2 министри (Кабил и В. Цветанов), два заместник министри на земеделието 
(Пейчев, Преслав Борисов), 2 директора на Управляващия орган на ПРСР (Георгиева, Палазова). Масови чистки 
с дискусионно законово основание бяха осъществени и на експертно ниво (и в ДФЗ-РА, и в УО), като само за ня-
кои от отстранените в ДФЗ-РА  прокуратурата да е стартирала следствени действия заради нерегламентирани 
отношения с консултантски фирми и кандидати/бенефициенти за подкрепа. 

Следващо обстоятелство по ПРСР е, че системата за мониторинг не работи и резултатите от прилагането не 
са публични63. Отчетността е слаба. Процедурите за прилагане са твърде сложни, непрозрачни и предполагат 
корупционни практики54. Към момента интересите на кандидатите не са защитени и те не са мотивирани да 
участват в програмата. Отговорността е размита и на практика не може да се търси отговорност за провалени 
проекти и фалирали икономически обекти по вина на администрацията прилагаща програмата.

63. Списъците с бенефициенти по никакъв начин не показват на обществото дали ползите от ПРСР се постигат и са равномерно разпределени по 

икономическите сектори и територията на страната, или обратното- средствата и на ПРСР отиват в малко на брой бенефициенти, които вече са 

получили подкрепа и Програма САПАРД.

64. Доклад на Сметната палата на РБ от началото на 2010 г. година (но покриващ периода преди встъпването в управление на новия мениджър-

ски екип в ДФЗ-РА), разкри че са били налице твърде различаващи се срокове за обработката на проектопредложения по „атрактивните мерки” 

на ПРСР, като например М121. За някои иначе сходни проекти за закупуване на техника на определени кандидати за помощ по мярката се е 

налагало да изчакат над 1 година за да бъдат разгледани и одобрени проектите им; за други скоростта на придвижване е била  твърде близо до 

минималния срок от три месеца за разглеждане и контрактуване на проектите. В резултат, вече има бенефициенти с по два проекта по М121, 

докато други - все още чакат разглеждане и одобрение. Предвид сходния стил на отчетност и при новия менджмънт на ПРСр, на гражданското 

общество остава да сенадява, че Сметната палата ще учести провеките в ДФЗ-РА за да тушира даонякъде възможностите за избирателно отноше-

ние към постъпилите проектопредложения.

Допълнителна информация 11: Обща рамка за наблюдение и оценка (ОРНО) на ПРСР в ЕС

В програмния периода 2007-2013 г. ЕК подсигурява приноса на ПРСР на страните-членки към Европей-
ските цели, като въведе Обща рамка за наблюдение и оценка (ОРНО). Рамката се основава на набор от 
показатели за (i) продукти на подкрепата на съответните меркиàводещи до конкретни благоприятни 
(ii) резултати от подкрепата на избраните дейности/бенефициентиàсумарно водещи до благоприятни 
(iii) въздействия на мерките на ПРСР и ПРСР като цяло върхуà (iv) водещи и неводещи характеристи-
ки на социално-икономическата и природна система на селските райони на страните-членки. ОРНО от-
чита доколкото е  значим конкретния приноса на страната-членка към европейските стратегии, целя-
щи жизнено-конкурентоспособно-чисто от екологична гледна точка общо пространство. Поради тази 
причина ОРНО изисква от страните-членки количествено измерване и отчитане по обща методология 
на (положителните) промени в съответните групи индикатори. В тази връзка следва да се отбележи, че 
измерването и отчитането се извършва на верижен причинно-следствен принцип: продуктите àводят 
до резултати, коитоà въздействат àна общата социално-икономическа среда (на селските райони) в 
страните-членки. 
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В заключение, трябва да споменем и неподходящото разпределение на правата и отговорностите по ус-
пешното прилагане на ПРСР на РБ. Макар програмата да е програмирана и управлявана от дирекция в МЗХ, 
стратегическият контрол по изпълнението й е невъзможен, тъй като ДФЗ-РА е самостоятелна и „политически 
по-силна” структура с далеч по-голям персонал, която до момента не желае да се отчита по начина, изискван 
от ОРНО.

Съгласно някои налични неофициални информации, съществуват и концептуални проблеми във връзка с 
наличната дистанция на мисленето на настоящата администрация в ДФЗ-РА от принципите за функциониране 
на жизнена пазарна икономика, основана на засилване на конкуренцията.

Препоръки за корективни дейности
Във връзка с набора от съществуващи сериозни структурни проблеми при досегашното изпълнение на 

ПРСР, екипът на КУПФЕС смята за особено важно предприемането в къси срокове на комплекс от взаимосвъ-
зани стъпки за корекция на сегашната уредба и практика, изброени по-долу:
•	 Рязко	подобряване	на	комуникацията	и	кохерентността	от	страна	на	УО	за	ОСП,	спрямо	стратегическите	на-

соки за РСР на Общността  и най-предпочитаните проекти/дейности по мерките на ПРСР (с най-големи пуб-
лични ползи, опазване на околната среда, устойчиво и рентабилно земеделие, въвеждане на перспективни 
иновации и т. н.);

•	 Електронизация	на	целия	проектен	цикъл.	От	момента	на	подаване	заявлението	за	подпомагане	до	финал-
ното изплащане на помощта кандидатите/бенефициентите да са способни да видят етапа на одобрение/из-
пълнение на техния проект/досие. Имената на проектите и бенефициентите и получаваната с натрупване от 
тях помощ да са в списъци онлайн – за целите на отчетността, публичността и  прозрачността на прилагането 
на програмата. Това е силна антикорупционна мярка, тъй като отнема възможността на  ДФЗ-РА да бави/отла-
га разглеждането на определени проектозаявления за сметка на други, идващи от „правилните кандидати”. 
Ще се ограничи и възможността за „лобиране” сред служителите, ръководителите и неформалните фактори 
за работата на ДФЗ-РА (министри, депутати и т. н.) за по-експедитивното  придвижване на определени „по-
правилни” проекти;

•	 На	базата	на	горните	електронни	регистри	–	въвеждане	на	система	за	мониторинг	и	УИС,	следваща	обхвата	и	
формата на ОРНО. Така ще се подобри значително изпълнението на изброените в предходна секция членове 
на Регламент 1698/2005;

•	 Докладите	на	външните	оценители	на	ПРСР	да	придобият	публичност	–	да	се	публикуват	като	минимум	на	
сайтовете на УО и РА. В европейски план това вероятно е подходяща стъпка включително за ниво ЕС, като 
тогава следва да се приеме и като нова разпоредба в Регламент 1698/2005 г. Вероятно е удачно да се посочат 
също наказателни клаузи за нежеланието на страна-членка да спазва споменатите членове на Регламент 
1698/2005 (както не са спазвани в РБ);

•	 Системно	повишаване	на	експертността,	мотивацията	и	институционалната	системна	компетентност	на	пер-
сонала и административните звена на УО и РА за качествено прилагане на ПРСР;

•	 Оптимизиране	на	процедурите	за	договориране	и	контрол	на	изпълнението	на	проекти	по	мерките	на	ПРСР;	
подобряване на процедурите за оценка на проектопредложенията, привличане на външни експерти при 
необходимост;

•	 Повишаване	на	гаранциите	по	отношение	на	кандидатите/бенефициентите	за	осигуряване	на	ефективно	и	
отговорно административно обслужване, включително чрез персонализиране на отговорностите и конкрет-
ните обезщетения за вреди причинени от конкретните служители (регламентиране и прилагане на конкрет-
ни персонални регресни);

•	 Допълнително	интернализиране	(включване	в	покрепящи	автономни	национални	инициативи)	на	Първи	и	
Втори Стълб на ОСП в националната политика за развитие на селското стопанство, включително чрез  съгла-
суване на поощренията и наказанията в единна ясна система от насоки за поведение на бенефициентите на 
Програмите, така че да се подсигури максимална публична полза от предоставените помощи от Общността;

•	 Регионализиране	на	по-нататъшното	изпълнение	на	ПРСР,	чрез	определяне	на	бюджетни	квоти	по	области,	
като елемент на децентрализацията и деконцентрацията на административните структури в РБ.
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14. Подходът ЛИДЕР: Проблеми при само-инициативите за 
местно развитие на малките селища в България

Същност
ЛИДЕР е специфичен многогодишен подход на ЕС за насърчаване на селските райони да търсят нови начи-

ни да станат (или евентуално да останат) конкурентноспособни, да използват максимално своите ресурси, и 
да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени, като например: застаряващо население, ниско 
качество на предоставяне на услуги или липса на възможности за трудова заетост. По този начин ЛИДЕР под-
помага за подобряване на качеството на живот в селските райони, за семействата на фермерите, и по-широ-
кото население в селските райони. Използва се комбиниран (интегриран, холистичен) метод за решаване на 
проблемите в селските райони. Методът приема, например, че конкурентноспособността в производството 
на храни, запазването на чиста околна среда и създаването на възможности за работа на местното население 
са взаимоподдържащи се аспекти от живота в селските райони, изискващи специфични умения, подходящи 
технологии и услуги, които трябва да бъдат решени като един цялостен пакет и с подходящи политически 
мерки.

За България подходът ЛИДЕР е специфичен и уникален, доколкото първи и единствен от всички налични 
републикански политики у нас предоставя финансова подкрепа за местно развитие непосредствено на парт-
ньорски организации на местните общности в по-слабо-развитите и населени, т. нар. „селски райони”. При 
него партньорството на местно ниво, активността и самоинициативата на местните общности са необходими 
условия, за които има както финансови, така и други стимули: конкретно удовлетворение от добрите идеи за 
общностно развитие, и от тяхното методично и сполучливо довеждане до успешно приключване. 

Също така за разлика от всички други дейности, подкрепяни финансово от ЕС (както и от българския репу-
бликански бюджет), подходът ЛИДЕР залага на едновременното и интегрирано изпълнение на различни по 
вид и характер дейности, на степенуване (надграждане) и на допълване в тяхното извършване и в техните 
резултати. По този начин ЛИДЕР може да бъде прототип, както и ракета-носител, за оживяването на сега без-
полезните инициативи за местно и регионално развитие, и на техните мъртвородени нормативни отражения 
– плановете и стратегиите по реда на Закона за регионално развитие. Самото съкращение „Лидер” означава 
„Връзки между дейностите за развитие на селските райони”65. Както подсказва наименованието, това е по-ско-
ро метод за мобилизиране и на подпомагане на развитието на селските райони в местните селски общности, 
отколкото определена серия от мерки, които трябва да се приложат.

Приложението на ЛИДЕР в държавите-членки на ЕС има много-годишна история. От началото му през 1991г., 
ЛИДЕР предостави на общностите в селските райони на ЕС инструменти за заемане на активна роля в изграж-
дането на собственото им бъдеще. Той се разви във времето заедно с останалата част на ОСП. Информация, 
събрана от оценки и от местните заинтересовани страни показва, че подходът ЛИДЕР е инструмент, който 
работи добре в различни условия и видове райони, като по този начин приспособява воденето на политика в 
селските райони към огромните различия в нуждите на селските райони. Поради всички тези причини, той се 
е превърнал в неотделима част от политиката за развитие на селските райони.

За съжаление фундаменталните и хронични проблеми със слабата стратегическа, управленска и изпълни-
телска култура и умения на българските администрации, ангажирани с добросъвестното и ефективно прила-
гане на финансовата подкрепа от ЕС, не подминаха и прилагането на ЛИДЕР у нас. Предвид неговото специфич-
но значение, както и предвид отликите му с другите оси в ПРСР, нашият доклад ще отдели специално внимание 
на тези проблеми.

65. На френски език, „Liaisons епtre асtions de development rural”.
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Приоритети и дейности
Както е записано в ПРСР, главна цел на интервенцииите по ос 4 ЛИДЕР в ПРСР у нас за настоящия програмен 

период, е създаването на устойчив капацитет на местно равнище за определяне на политика за развитие на 
селските райони, за нейното изпълнение, контрол и оценка. С оглед постигането на тази цел, програмата под-
крепя дейности, отнасящи се до:
•	 Активизиране	на	участието	на	различни	заинтересовани	страни	в	селските	райони	и	създаване	на	устойчи-

во сътрудничество посредством местни инициативни групи (МИГ);
•	 Информиране	и	обучаване	на	местните	хора	за	изготвяне	и	осъществяване	на	стратегии	за	местно	разви-

тие, включително управление на техните МИГ;
•	 Насърчаване	на	сътрудничеството	между	групи	по	ЛИДЕР	в	България,	както	и	международното	сътрудни-

чество.

Допълнителна информация 12: Подходът ЛИДЕР в ЕС

Прилагането на ЛИДЕР в страните от ЕС започва през 1991 година като инициатива, финансирана от Зе-
меделския фонд на Общността. До момента са осъществени три автономни програми на Общността по 
метода ЛИДЕР (Лидер 1: 1991-1993 г., Лидер 2: 1994-1999 г., и Лидер+: 2000-2006 г.). Към настоящият момент 
над 900 Местни инициативни групи в ЕС изпълняват стратегии за местно развитие, прилагайки подхода 
ЛИДЕР. За програмния период 2007-2013 г. година ЛИДЕР престана да бъде отделна програма, а беше ин-
тегриран (mainstreaming – букв. „ще се влее в основния поток”) в националните/регионални програми за 
развитие на селските райони. С регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005, подходът ЛИДЕР става задължителен 
елемент от политиката за развитие на селските райони на ЕС. Това открива конкретно за нашата страна 
нови възможности за прилагането на подхода в много по-широк мащаб и сред много по-голяма област 
от дейности за развитие на селските райони, отколкото преди тази промяна.

Приблизително 82 % от бюджета по ос 4 на ПРСР за подхода ЛИДЕР у нас е определен за осъществяването 
на стратегии за местно развитие и насърчаване на сътрудничеството, а 18 % - за информациони дейности и за 
изграждане на капацитет. Понастоящем одобрените средства възлизат на близо 8 461 000 евро.

Осъществяване
В ПРСР за периода 2007-2013 г. са заложени общо 3 мерки за прилагането на ос 4, съответстващи на чл. 63(а), 

64 и 65 от Регламента на Съвета (ЕС) 1698/2005г. :
•	 Мярка	41	“	Прилагане	на	стратегиите	за	местно	развитие”.
•	 Мярка	421	“Вътрешно	териториално	и	транснационално	сътрудничество”.
•	 Мярка	431	“	Управление	на	МИГ,	придобиване	на	умения	и	постигане	на	обществена	активност	на	съответ-

ната територия”, чието прилагане е посредством две под-мерки:
  - Под-мярка 431-1 “Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност 

в териториите на избрани и одобрени МИГ;
  - Под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на 

потенциални местни инициативни групи”.

Към месец юни 2010 г. общият брой на кандидатите за подпомагане по подхода ЛИДЕР у нас е 136. От тях са 
одобрени заявленията на 103 кандидати, а са сключени договори със 102. (След първата обявена процедура 
по ПРСР през 2009 г. година са сключени 70 договора, а след втората – 32 договора.) Общо потенциалните МИГ 
имат покритие върху 158 от селските общини, с население от близо 2 266 000 души. Към момента се изпълняват 
97 от общо сключените договори (общините Гърмен, Сатовча, Ветово, Криводол и Своге са поискали прекратя-
ване на техните договори). 
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По никой от изпълняваните договори до момента (юни 2010 г.) не са извършвани плащания от ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. Така понастоящем при изпълнение на дейностите, заложени в тех-
ните проекти, потенциалните МИГ продължават да изразходват единствено собствени  средства (или внякои 
случаи привлечени средства, взети назаем срещу определена лихва, която продължава да се натрупва). 

Не са много осъществените дотук дейностите по изпълнение на ос ЛИДЕР, които предхождат гореописа-
ното сегашно състояние по този приоритет на ПРСР. На подготвителната фаза за неговото изпълнение, през 
периода 2007-2008 г. година МЗХ започна с конкурс за осигуряване на консултантски капацитет (за набиране 
на кандидати за експерти към МИГ, които впоследствие обучи за оказване на методическа помощ относно под-
ходите и добрите практики за прилагането на подхода ЛИДЕР в селските общини). Предвидените експертни 
профили бяха обособени в четири основни теми за изграждането на местен капацитет:
•	 Група	1	–	Експерти	-	Модератори	на	процеса	на	широко	включване	на	местната	общност	в	създаването	на	

МИГ и разработването на Стратегия за местно развитие.
•	 Група	2	–	Експерти	по	разработването	на	Стратегии	за	местно	развитие(СМР)	на	териториите	на	МИГ.
•	 Група	3	–	Експерти	по	административното	устройство	на	МИГ	–	разработването	на	структура,	учредителни	

документи, регистриране и вътрешна организация на МИГ.
•	 Група	4	–	Експерти	-	обучители	на	местната	общност	за	изграждане	и	укрепване	на	капацитет	за	прилагането	

на ЛИДЕР, разработването на СМР и институционализирането на МИГ. 

По-късно експертната помощ на ново-обучените експерти бе предоставена на общини и местни НПО – бе-
нефициенти по подготвителните проекти за създаване на МИГ, одобрени от МЗХ  по-мярка 431-2 от ПРСР. 

В същото време другият компонент на тази мярка, под-мярка 431-1 за кандидатстване със СМР, стартира със 
значително забавяне на поканата за кандидатстване.

По предишна информация от УО на ПРСР, очакваше се първите заявления за учредяване на МИГ да про-
дължат да се събират до края на месец юни, след което да бъдат одобрени евентуално през месец декември 
2010 г. Съгласно заповед на министъра на земеделието от 29.06.2010 г. , срокът за подаване на заявления за 
одобрение на стратегиите за местно развитие по мярка 41 е удължен до 30.08.2010 г. (виж сайта на МЗХ - Но-
вини). Причината е необходимост от промени в ПРСР с цел отпадане на демаркацията по мерките от ос 3 при 
прилагането на ЛИДЕР и разработване на СМР. Отново се очакват – за 2 пореден път в рамките на последните 
пет месеца – промени в Наредба 23 / 18.12.2009 г. Това ще наложи стратегиите отново да се прекрояват спрямо 
новите изменения. Очаква се тези изменения, свързани с изменението на възприетата демаркация, да излязат 
в края на юли, или в началото на август, 2010 г.

Анализ на установените слабости
В горния контекст, нашето досегашно напблюдение отчете някои съществени слабости, които по един или 

друг начин допринесоха за крайно незадоволителното досегашно осъществяване на подхода ЛИДЕР, които са 
по-подробно изложени по-долу:

1. Забавяне на подготовката на основни нормативни документи, съпътстващи процеса на разра-
ботване на стратегиите за местно развитие (СМР).

Основният документ, необходим за реалзиране на подготвителните проекти и планиране на СМР в тях, е 
Наредба 23/18.12.2009 г. и Указанията за прилагането й. Тя бе публикувана 7 месеца след старта на подготвител-
ните проекти. За това време на повечето места процесът на планиране бе вече във финалната си фаза. Получи 
се така, че хората по места, подпомогнати от осигурените външни експерти, бяха набелязали приоритети и 
мерки, които макар и в пълно съотвествие с нуждите на регионите и принципите на ЛИДЕР, впоследствие се 
оказаха недопустими за включване в СМР, заради ограничения, наложени от Наредба 23. Пример за това е 
т.нар. демаркация, на която подлежат част от селските общини у нас по мерки от ос 3 на ПРСР (за подобеяване 
на местна инфраструктура). С демаркацията бяха съобразени и текстовете на Наредба 23. Така в общини, чиято 
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местна общност бе заявила като свой приоритет изграждането на туристическа инфраструктура, планирането 
на мярка 313 от ос3 на ПРСР се оказа невъзможна задача, заради демаркацията. Това е проблем, който е тряб-
вало да бъде предвиден и предотвратен още при подготовката за прилагане на ос 4 ЛИДЕР на ПРСР.

2. Неколкократни промени в Наредба 23 след нейното публикуване в края на Декември 2009 г. 
Още с първата публикация на Наредбата възникна силен отзвук от страна на експерти и от представители 

на потенциалните МИГ, заради допуснати противоречия с принципите на ЛИДЕР, както и заради неясноти, най-
вече по регламентираният процес на административно устройство на МИГ и по структурата на СМР. Наложи 
се прекрояване на току-що излязлата наредба. Това отново затрудни процеса на планиране на СМР, и почти до 
обявеният първоначално срок за кандидатстване със стратегиите (31 май, 2010 г., удължен впоседствие до 30 
юни, 2010 г., а след това и до 30.08.2010г.), бенефициентите трябваше да работят в неяснота относно това какъв 
ще бъде крайният вариант на правилата в наребдата и изискванията на УО на ПРСР.

 
3. Липса на капацитет от страна на УО за своевременното разработване на подходящ инструмен-

тариум за прилагане на ЛИДЕР, дори и с оглед изменения на основни програмни документи. 
Все още не са разботени наредбите за ПРСР, касаещи ос ЛИДЕР, с които да бъде дадена възможност в СМР да 

се планират мерки от Програмата за развитие на селските райони, и такива от Регламента 1698/2005 на Съвета 
на ЕС. По тази причина, не бе дадена възможност от страна на селските общини и потенциалните МИГ в СМР 
да се разписват други мерки, различни от тези в ПРСР и в Регламент 1698/2005, макар и да произтичат от кон-
кретни нужди на дадена територия, и от потребности на местните общности за тяхното бъдещо развитие (във 
връзка с възможността от залагане на подобни мерки, преди разработването на техните наредби). 

Причината за горното състояние е слабият капацитет в Управляващият орган и в Държавен фонд 
“Земеделие” за финасиране на инвестиционни проекти, инициативи и дейности по местни мерки66, 
които са специфично  разписани за нуждите на конкретна МИГ-територия. Това бе в явно противоре-
чие на принципите на подхода “ЛИДЕР” и в този смисъл планирането, извършено по подготвителните 
проекти за СМР, бе неефективно. На практика, макар регионите на страната да са различни като даде-
ности и възможности за развитие, в крайна сметка в разработените СМР, местните общности не бяха 
в максимална степен улеснени и предразположени да планират приоритети и мерки “ отдолу-нагоре”, 
а трябваше да го правят едностранчиво в тесни рамки – наложени от насъвършенствата на законода-
телната уредба у нас, и от липсата на капацитет в УО за по-специфичното прилагане на ЛИДЕР.

4. Методически затруднения от страна на администрацията при изпълнение на подготвителни-
те проекти.

Организацията по осигуряване на техническа помощ и своевременен мониторинг на изпълнението на под-
готвителните проекти бе изключително слаба, предвид следните факти:
•	 Ръководството	за	изпълнение	на	проекти	от	бенефициентите	бе	разпространено	на	3	месец	след	старта	

на проектите. Това затрудни максимално стартирането на дейността по изпълнението на проектите, и най-
вече подготовката на текущи отчети (технически и финансови) за първите месеци от дейността, конкретно 
при изготвянето на предложения за анексиране на сключените договори, и/или при смяна на външни екс-
перти  и членове на екипите по проектите. 

•	 Засиленото	текучество	на	кадри	в	УО	на	ПРСР	затрудни	комуникацията	между	бенефициентите	и	Управля-
ващият орган. По предварителна информация от УО всеки договор трябваше да има свой експерт от МЗХ, 
наблюдаващ и подпомагащ работата на бенефициентите. Но почти до средата на периода на изпълнение 
на проектите (декември 2009 г.) бенефициентите не знаеха кои са техните прикрепени експерти от МЗХ, и 
с кого да обсъждат казуси, възникнали в хода на изпълнение на проектите. В резултат, подготвяни от бене-

66. Има се предвид мерки, които може да не присъстват в Реглемент 1698/2005 или по принцип са „забранени” за финансиране от МИГ заради 

наложените им правила за демаркация на подкрепата по различните програми на ЕС в РБ. 
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фициентите искания (за промени по договорите, за отлагане на старта на проекти и други уведомления) 
не получиха отговори от УО с месеци. Това доведе до изоставане в срока на изпълнение на конкретни дей-
ности, и до просрочие на срокове, определени в Ръководството за изпълнение на проекти – а от там и до 
непризнаване на някои разходи, направени от бенефициентите преди получаването на одобрение от МЗХ.

•	 Експертната	методическа	помощ,	която	бе	един	от	най-важните	инструменти	за	реализирането	на	проек-
тите бе оставена от УО на ПРСР на пълен автопилот. До декември, 2009 г. трябваше да излезе методика за 
подготовка на Стратегиите за местно развитие. Такава методика обаче до месец юни, 2010 г. не е излязла, 
т.е експертите в група 2 работят на автопилот – разработват СМР без предварително обявени критерии за 
оценка и анализ на събраните база-данни в тях. Едва през месец май 2010 г. при направените промени в 
Наредба 23 бяха  вкарани критерии за оценка на СМР, които обаче продължават да бъдат неясни. Местните 
общности, които са работили с експертите по СМР в периода юни 2009 – май 2010 г., имат определени оч-
аквания за съдържанието на стратегиите, които в последните дни преди изтичането на срока по първата 
покана за кандидатстване – 30 юни, 2010 г. се променят, заради излезлите изменения в Наредба 23 в края 
на май, 2010 г. В този смисъл целият процес по планиране отдолу-нагоре в крайна сметка е опорочен. В 
допълнение – експертите са оставени сами на себе си и са се превърнали в балансьори и буфери между 
МЗХ и бенефициентите (общини и НПО), поемайки всички удари от несъвършенствата, които МЗХ допус-
ка в хода на изпълнение на подготвителните проекти. Това засяга най-вече неспазването на поставените 
индикативни срокове за разгледане на отчетите и исканите от общините междинни плащания, а така също 
и финансирането на експертната помощ. При изпълнение на подготвителните проекти, бенефициента и 
експертите подписват граждански договори, към които МЗХ няма никакво отношение. Ако МЗХ не спази 
сроковете по междинните плащания и не възстанови разходите, направени по проектите, бенефициентите 
предпочитат да ощетят експертите. На редица места в страната общините, които бяха затруднени във фи-
нансовото изпъленние на проектите по ЛИДЕР, прекратиха едностранно договорите с експертите, без да им 
заплатят предоставените консултантски услуги. В тези случаи МЗХ не пое никаква отговорност, и заяви, че 
отношенията между бенефициентите и експертите не го засягат, макар експертната помощ да обхваща 90 % 
от дейностите по подготвителните проекти и без нея те да губят своя смисъл.

•	 Не	се	оказва	текущ	контрол	от	УО	и	ДФА-РА	върху	действителното	запознаване	и	включване	на	местните	
общности в осъществяването на подхода ЛИДЕР. При кандидатстване по мярка 41,  „Прилагане на Стратеги-
ите за местно развитие”, не се осъществява регламентиран институционален контрол върху потенциалните 
бенефициенти дали са минали подготвителни проекти и открити обществени обсъждания по проектите за 
СМР, или са разработили и кандидатстват с нея, без да са осъществили задължителните стъпки за макси-
мално включване на местната общност в процеса на планиране, определени в Наредба 14. Това на практика 
обезсмисля направените вече стъпки по изпълнение на по-мярка 431-2 и средствата, които са похарчени, за 
да бъдат направени стратегиите по изискванията на подхода “ ЛИДЕР”. 

Друг интересен момент, ограничаващ кандидатите по мярка 41 “ Прилагане на СМР” (в т.ч. и тези, които са 
минали подготвителните проекти), е изискването на чл.7 ал.2 т.8 от Наредба 23 съгласно измененията й от 
края на май, 2010 г. – кандидатстващите МИГ да нямат констатирани нередности по проекти, съ-финансирани 
със средства от ЕС, осъществявани след 2000 година. На практика това е ограничение за общините – членове 
на МИГ, които по една или друга причина през периода 2000– 2009 г. са били санкционирани в изпълнение 
на проекти, финансирани от ЕС. Вероятно е МИГ–ове, където участват такива общини, да имат затруднения и 
може би да бъдат отхвърлени още на етапа на административната проверка. Настоящото изискване е отново 
пример за постфактум – условия, които е трябвало да бъдат ясни още на етап кандидатстване по под-мярка 
431-2 и фиксирани като условия за създаване на МИГ по Наредба 14. В допълнение, то не прецизира доста-
тъчно значимата разлика между допуснати процедурни технически нарушения, и значително по-сериозните 
евентуални нередности при провеждането на тръжни процедури, възлагането и заплащането на дейности, 
или други отклонения от доброто финансово управление. По мнение на екипа на КУПФЕС, възприетото сега 
ограничение трябва да се отнася само за общините с доказани злоупотреби и с други нередности в доброто 
финансово управление на проекти. За остатъка от програмния период разглежданото ограничение трябва да 
бъде отменено по отношение на общините с допуснати само технически процедурни непълноти.
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5. На места бяха допуснати и пропуски от страна на бенефициентите, които впоследствие се отразиха 
негативно при одобрението на подадените от тях отчети за възстановяване на направените плащания за рабо-
тата през първите месеци. Тези пропуски бяха допуснати и по вина на МЗХ, предвид липсата на своевременна 
комуникация с експерти на Министерството, текучеството на кадри там, продължителните отпуски на експер-
тите, определени за мониторинг на всеки от проектите, и неспазване на индикативните срокове за даване на 
становища и въстановяване на разходите по изпъняваните проекти. Например междинни отчети на бенефи-
циенти, подадени през периода октомври – декември, 2009 г. все още не са разгледани (към месец юни, 2010 г.). 
Така 15 – месечни договори, които са започнали през юни, 2009 г., и приключват към 03 септември, 2010 г., ще 
трябва да завършат без осъществено нито едно междинно плащане по тях, по вина на МЗХ.

Заключения и препоръки
Както показва ситуацията до момента, институциите-изпълнители, както и поне част от организациите-бе-

нефициенти в България, продължават да не разполагат с необходимия използваем опит в прилагането на мер-
ки по ЛИДЕР. Дейностите за подготовка по този подход преди началото на ПРСР бяха малобройни и с включ-
ване на ограничен брой от селските общини77, и очевидно са били недостатъчни за масовото осигуряване на 
необходимите познания и умения (като ситуацията с предварителната подготовка на сега прилагащата адми-
нистрация е неизвестна).

По мнение на екипа на КУПФЕС демонстрираната досегашна неспособност на българските институции и 
бенефициенти да се ползват от интегрираните възможности на подхода ЛИДЕР, наред с общите национални 
слабости при усвояването на фондовете от ЕС, се дължат на още две специфични основни обстоятелства: непо-
лагане на достатъчно усилия за предварителна подготовка на специфичните целеви групи по ЛИДЕР, и неоси-
гуряването на стимули за тях за третиране на конкретните техни специфики, потребности, проблемни области 
и специфични силни страни (което е същностната есенция, фокусната точка на подхода ЛИДЕР). Нека да при-
помним, че подкрепата по ЛИДЕР е насочена към слаборазвитите селски общини, с малобройно и застаряващо 
население,  крайно недостатъчни общински бюджети, недостатъчно покритие и ниско качество на комунал-
ната инфраструктура, лоша достъпност и информационна обезпеченост, и като резултат – със затруднен дос-
тъп до банкови кредити и до външни консултантски услуги. Това е стратегически неправилен подход на МЗХ, 
титуляр като прилагаща институция на ЛИДЕР и на ПРСР. До момента тази погрешна управленска практика не 
се ограничава в едно звено или управленски мандат на МЗХ, а се проявява навсякъде и през цялото време. 

Като още едно потвърждение на нашето заключение, при изпълнението на подготвителните проекти по 
под-мярка 431-2 от ос 4, основната част от дейностите следваше да са насочени (но не бяха насочени) към 
проучване на даденостите в селските райони, потребностите на местните общности и нагласите им за бъдещо 
развитие на територията (съгласно установените практики за осъществяване на подхода ЛИДЕР в страните 
от ЕС). Проучването на ресурсите и планирането на специфично съобразени приоритети и мерки за тяхното 
развитие е основната функция при разработването на Стратегиите за местно развитие. Като разработват сами 
своите стратегии (с помощта на осигурена експертна помощ), хората от селските общини придобиват познания 
и умения за планиране, за обществена активност и партньорство, инициативност и евентуално лидерство. 

Осигуряването на достатъчен брой квалифицирани служители с ясни правомощия и отговорности, както и 
предварително наличие на ефективни организационни алгоритни от страна на прилагащата администрация 
за нейната работа, са други необходими, но засега липсващи условия за успеха на ос 4 ЛИДЕР на ПРСР (както и 
за всички други финансови инструменти за подкрепа от страна на ЕС).

67. Например 11 пилотни общини по Проект „Устойчиво селско развитие” на ПРООН (2006-2007 г.), разположени в областите Перник, Монтана, 

Благоевград, Кърджали и Хасково с преобладаващ земеделски и горскостопански облик, високи нива на бедност, потенциал за трансгранично 

сътрудничество: Трън, Вършец, Белица, Гърмен, Якоруда, Сатовча, Ардино, Кирково, Тополовград, Ивайловград, Маджарово.
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Успехът на по-нататъшните подготвителни проекти за формиране на МИГ (през 2010 г. и след това), и по-до-
брото качество на подготвяните СМР, зависят именно от това –  хората в селските общини да могат да прило-
жат в максимална степен метода на планиране „отдолу – нагоре”, подпомогнати в достатъчна степен от осигу-
ряваните външни експерти,  и от УО на ПРСР.
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15. ОП за развитие на сектор „Рибарство”: Мудно прилагане 
на Общата политика в областта на рибарството в България

През 2007 г. беше създаден Европейският фонд по рибарство68 (ЕФР), чрез който се финансират структурни-
те мерки в областта на рибарството за периода 2007-2013 г. ЕФР предоставя помощи за устойчиво развитие на 
рибарството и аквакултурите, като и на рибарските райони.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е институцията, която е отговорна за прила-
гането на Общата политика в областта на рибарството в България69. Тя разработи Национален стратегически 
план за рибарство и аквакултури и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”(ОПРСР). Двата 
стратегически документа са основата на прилагането на Общата политика в областта на рибарството в Бъл-
гария за финансовия период 2007-2013 г. Планът представя начина на приложение на структурната политика 
на ЕС в България като част от Общата политика по рибарство. ОПРСР съдържа политиките и приоритетите за 
развитие на сектора, както и на рибарските райони.

ОПРСР се прилага на цялата територия на Република България, която е класифицирана като допустима по 
Цел “Сближаване”. Главна стратегическа цел на ОПРСР е превръщането на сектора в конкурентоспособен, мо-
дерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към подобряване 
качеството на живот в рибарските области.

За постигане на стратегическата визия, ОП има четири основни цели:
 Цел 1: Да се осигури конкурентоспособност и устойчивост на сектор „Рибарство”;
 Цел 2: Да се развие пазара на продуктите от риболов и аквакултурно производство;
 Цел 3: Да се подкрепи устойчивото развитие на рибарските области и да се подобри качеството на живот в 

тях;
 Цел 4: Да се подпомогне изпълнението на Оперативната програма в рамките на Общата политика по рибар-

ството на ЕС.

Изпълнението на стратегията, заложена в ОПРСР, изисква прилагането на почти всички мерки, които са 
предвидени в Регламент на Съвета на ЕС №1198/2006, организирани в пет приоритетни оси със следното раз-
пределение на финансовия ресурс от Европейския фонд по рибарство (ЕФР):
1. Приспособяване на капацитета на българския риболовен флот. За тази приоритетна ос  са заделени 10 % от 

предвидените средства по линия ЕФР, които ще се използват за модернизация на риболовните кораби, по-
специално на лодките, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов;

2. Развитие на аквакултурите, риболова във вътрешните водоеми, преработката и маркетинга на продукти от 
риболов и аквакултура. За дейностите по тази ос са заделени 45 % от средства по ЕФР, като ще се подкре-
пя развитието на микро- и малки ферми за аквакултура, благоустройство на предприятия за преработка, 
модернизация на риболова, извършван във вътрешни водоеми, подобряване качеството на продуктите от 
риболов, извършван в река Дунав;

3. Насърчаване на дейности от общ интерес. За приоритетна ос 3 са разпределени 25 % от цялата финансова 
помощ по линия на ЕФР, като включените мерки се отнасят до модернизация на пристанища и места за 
разтоварване;

4. Устойчиво развитие на рибарските области. За приоритетна ос 4 са разпределени 15 % от предвидените 

68. Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006 за създаване на Европейския фонд по рибарство (ЕФР), Регламент на Европейската комисия № 

498/2007, разписващ подробните правила за прилагане.

69.  На основание одобрената на 14.12.2007 г. от ЕК ОП за развитие на сектор „Рибарство” /2007– 2013 г./ и съгласно Протокол № 11 от заседание 

на Министерски съвет от 06.03.2008 г., на ИАРА са възложени да изпълнява функциите на Управляващ орган на ОП. Следователно ИАРА е админи-

страцията, която е отговорна за осигуряването на ефективност и добро управление при прилагането на ОП, съгласно европейското и национал-

но законодателство.
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средства от ЕФР, които са насочени за развитие и прилагане на интегрирани местни стратегии за развитие; 
5. Техническа помощ. 5 % от предвидените средства от ЕФР са разпределени за тази приоритетна ос.

Максималната сума на финансовата помощ от ЕФР за периода 2007-2013 г. е определена на 80 009 708 евро, 
и максималният процент на съфинансиране, изчислен спрямо общите публични допустими за финансиране 
разходи, възлиза на 75 %. Към финансовата помощ от Общността като част от публичните разходи се прибавят 
25 % национално съфинансиране70.

70. гарантирани с Решение на Министерския съвет № 476 от 26.07.2006 г.

Табл. 8: Индикативно финансово разпределение на средствата по ЕФР приоритетни оси  
и мерки на  Програмата за развитие на сектор „Рибарство” (по цени 2005  в евро,  за периода 
2007-2013 г.)

Източник: ИАРА
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Програмиране и изпълнение на ОПРСР
Процесът на програмиране стартира в края на 2005 г. с формирането на Работна група (РГ) по Оперативна 

програма „Рибарство и аквакултури” към Координационния съвет по Националния план за развитие. Задача 
на РГ бе разработването на НСП и ОП, както и да осигури координационен механизъм, гарантиращ допълня-
емост и избягване на припокриване между помощта от ЕФР и Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), както и Структурните и Кохезионния фонд (СКФ). Реално работата по НСП и ОПРСР 
стартира през 2006 г. Към този момент ИАРА не разполагаше с административен капацитет, който да й позволи 
да се справи с тази задача. Проблеми, които допълнително забавиха и затрудниха процеса по програмиране, 
особено в частта на осигуряване на допълняемост и избягване на припокривания между отделните ОП, бяха и 
недостатъчната степен на взаимодействие и координация с Управляващите органи по ОП. Затруднено беше и 
взаимодействието с Министерство на земеделието и храните.

В процеса на програмиране ИАРА използва външна консултантска помощ, която не беше приета еднознач-
но от всички членове на РГ. Представители на отделни браншови организации имаха различно виждане за 
подхода и начина на разработване на стратегическите документи, както и за определянето на приоритетите 
за сектора със съответното индикативно финансово разпределение. В резултат процесът по програмиране на 
средствата от ЕФР се удължи, което доведе и до късно одобряване на ОП. Страната получи Нотификация, както 
и Решение на ЕК за одобрение на ОП в края на 2007 г.

Реалното прилагане на ОПРСР стартира едва в края на 2008 г. с отварянето на две инвестиционни мерки, 
както и с мярката, имаща за цел подобряване на административния капацитет на органите по прилагане на 
програмата.

Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност71 от приоритетна ос 1 “Мерки за 
приспособяване на българския риболовен флот”;

Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата72 от приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във 
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”;

Мярка 5.1. Техническа помощ.

През 2009 г. стартира приемът на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ и по мярка 2.6. 
„Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от приоритетна ос 2 „Аквакул-
тура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”. Офици-
ално стартира и прилагането на приоритетна ос  4  „Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР. 

На 15 октомври 2009 г. стартира прилагането на мярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните 
стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на Рибарските групи” по приоритетна ос 4 “Ус-
тойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР 2007-2013 г.

Така към месец юни 2010 г. броят на мерките, по които се приемат проектни предложения, е общо пет. Все 
още няма отворени мерки от приоритетна ос 3, която има за цел насърчаване на дейности от общ интерес и е 
с общ бюджет, равняващ се на 26 669 902 евро, което е 25 % от общия бюджет на програмата.

Съгласно амбициозната Индикативна годишна работна програма за 2010 г.73, Управляващият орган пред-
вижда стартирането на 10 мерки от ОПРСР, от които шест мерки са по приоритетна ос 3 и по две мерки по 
приоритетни оси 1 и 2.

71. Със Заповед № 504/04.12.2008 г. на изпълнителния директор на ИАРА е обявено стартирането на приема на проекти по мярка 1.3. 

72. Със Заповед № 503/04.12.2008 г. на изпълнителния директор на ИАРА е обявено стартирането на приема на проекти по мярка 2.1.

73. Приложение 2
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Съгласно достъпната обществена информация към месец юни 2010 г. общият брой на регистрираните про-
ектни предложения по стартиралите инвестиционни мерки е 33 (мярка 1.3. „Инвестиции на борда на риболов-
ните кораби и селективност”и мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”). До момента по двете 
мерки са одобрени за финансиране общо девет проектни предложения, като размерът на договорираната 
финансова помощ се равнява на 2 895 559 евро или 2.71 % от общия бюджет на програмата за целия програмен 
период. По инвестиционните мерки са извършени плащания (авансови и междинни) само по мярка 2.1, кои-
то са в размер на 183 815 евро, или 0.38 % от бюджета на ОС2. Към месец юни 2010 г. все още няма завършен 
проект (с извършено окончателно плащане) по нито една от инвестиционните мерки на програмата, което е 
показател за съществено забавяне при усвояването на значителен за сектора финансов ресурс.

Общо изплатените средства74 по ОПРСР се равняват на 241 972 евро, или едва 0.22 % от бюджета на програ-
мата за периода 2007-2013 г.

Междувременно програмата продължава да не покрива критериите на ЕК за получаване на своята оцен-
ка за съответствие с принципите на доброто финансово управление на ЕС. Първата оценка, изпратена през 
2009 г., беше отхвърлена от комисията заради недостатъчна информация как българските власти проверя-
ват валидността на исканията за финансиране, критериите за одобрение на проектите и неясно разписаните 
отговорности между управляващите и контролиращите органи. През втората половина на месец юни 2010 г. 
представител на ЕК потвърди предварителните информации, че УО на ОПРСР все още не е създал необходи-
мата организация за създаване на работещо одитно звено по програмата, което не позволява на ЕК да приеме 
положителна оценка за нейното съответствие (изказване на говорителя на ЕК Оливър Драйс пред в. „Дневник”, 
22.06.2010 г.). Одитите е трябвало да стартират още през 2009 г., но все още не се извършват.  

В резултат от страна на ЕК е предприета първа стъпка към спиране на европейското финансиране на про-
грамата, която се изразява във временно прекратяване на достъпа до финансиране (в размер на близо 80 млн. 
евро). В същото време МЗХ най-после е представило план за действие за отстраняване на тези слабости, по 
който ЕК още не се е произнесла. В случай, че УО на ОПРСР не успее своевременно да организира работещи 
мерки за отстраняване на посочените слабости, това ще е първата българска програма, която окончателно ще 
се лиши от финансовата подкрепа на ЕС.

74. Включ.средствата по ОС5 „Техническа помощ”

Анализ на установените слабости
Отделно от фундаменталните проблеми с одита по ОПРСР, могат да се посочат някои допълнителни пробле-

ми, които поставят пред сериозен риск усвояването на нейния финансов ресурс за периода 2007-2013 г.:
•	 Късният	старт	на	прилагане	на	ОПРСР;
•	 Липса	на	достатъчен	административен	капацитет,	който	да	осигури	коректното	прилагане	на	програмата;
•	 Неотчитане	в	пълна	степен	на	разнообразния	характер	на	мерките	по	отделните	приоритетни	оси	на	ОПРСР	

– като вид инвестиция, потенциални бенефициенти и тяхната готовност да кандидатстват по програмата;
•	 Липса	на	ясна	визия	кои	са	приоритетните	производства	в	сектора,	които	би	следвало	да	се	подпомагат	

(т.е. няма маркетингови проучвания, които да дадат представа за производствата, които са с потенциал за 
развитие и би следвало да се подпомагат приоритетно от програмата.);

•	 Наличие	на	проблеми,	свързани	с	прилагането	на	отделни	мерки.	Например	по	мярка	3.3.	„Инвестиции	за	
реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки” 
едва в края на 2008 г. се предприеха стъпки за създаване на условия за кандидатстване по мярката, като се 
създаде Държавно предприятие „Рибни ресурси” ЕООД към МЗХ. Предприятието има за цел да стопанисва 
регистрираните рибарски пристанища. Към момента обаче единственото регистрирано рибарско приста-
нище е „Пристанище Созопол”, което с Решение на Министерски съвет беше преобразувано от имот-пуб-
лична държавна собственост в имот - частна държавна собственост, и е предоставено на МЗХ за безвъз-
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мездно управление. В края на 2009 г. „Пристанище Созопол” е предадено от МЗХ на „Рибни ресурси” ЕООД, 
което дава възможност да се кандидатства по мярка 3.3.
Забавянето на процеса на усвояване на средствата от ЕФР поставя пред сериозен риск изпълнението на 

заложените целеви стойности на индикаторите по програмата. Съответно това ще доведе и до неизпълнение 
на стратегически цели и приоритети, определени в НСП и ОПРСР за периода 2007-2013 г.

Препоръки:
Понастоящем цялостното съответствие, и по-нататъшното изпълнение на ОПРСР са под въпрос. Поради 

продължаващото отсъствие на неин работещ одитен орган, ОПРСР е обект на временно отказан достъп до 
европейско финансиране, с опция за нейното окончателно затваряне. В случай, че УО на ОПРСР съумее да по-
крие изискванията на ЕК по отношение на въвеждането на ефективни механизми за финансов одит, екипът на 
КУПФЕС има следните допълнителни препоръки към по-нататъшното изпълнение на програмата:
•	 Запазване	и	засилване	на	наличния	административен	капацитет-честата	смяна	на	ръководни	длъжности	

(в рамките на по-малко от 10 месеца изпълнителният директор на ИАРА бе сменен 3 пъти), както и необез-
печеността и текучеството на персонал в звената, отговорни за прилагането на програмата, затрудняват 
нейното прилагане;

•	 Анализ	на	потенциала	за	развитие	на	отделните	производства	в	сектора,	които	би	следвало	да	се	подпома-
гат с приоритет по ОПРСР. Това би подобрило  стратегическата насоченост на програмата;

•	 Анализ	на	капацитета	на	усвояване	по	отделните	мерки,	заложени	в	Индикативната	годишна	работна	про-
грама, като се проучи готовността на бенефициентите да кандидатстват и в последствие да изпълнят ус-
пешно проекта по съответната мярка. По този начин би могло да се даде приоритет на отварянето на мерки, 
по които има повишен интерес и готовност от страна на бенефициентите да кандидатстват и съответно да 
изпълнят проекта;

•	 Анализ	на	причините,	довели	до	отхвърляне	на	подадени	проекти	по	ОПРСР,	както	и	на	причините,	довели	
до отказ на бенефициенти след като са подали проекти. Възможни причини биха могли да бъдат-лошо ка-
чество на проектите, неподготвеност на бенефициентите, сложни процедури за кандидатстване, липса но 
финансов ресурс за изпълнение на проектите и т. н. Изводите от анализа биха послужили за формулирането 
и изпълнението на конкретни мерки, чрез които да се редуцира броя на отхвърлените проекти, както и да 
се преодолее негативната тенденция на оттегляне на подадени проекти.
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16. Административен капацитет на прилагащите  
институции: Експертите и организационните подходи не 
достигат, но това не е управленски проблем

Това, че мнозинството от администрациите на европейските програми у нас имат критично нисък функ-
ционален капацитет, не пречи на техните ръководители със замах да пилеят този капацитет. Некомпетентни 
ръководители, които не са наясно с дъгосрочния цикъл на изграждане на подобни специалисти, и с ролята на 
институциите, които управляват програми, с лека ръка вземат експресни решения в интерес на конюктурни 
назначения, и на собствените си неудовлетворени стремежи за безцелно господство. След което се чудят защо 
програмите не вървят. 

Именно такъв е случаят например в Министерството на земеделието и храните през есента на 2009 г. По 
това време в дирекция „Развитие на селските райони”75 в МЗХ e извършено вътрешно преструктуриране. Без 
да бъде извършен предварителен функционален анализ на административните процеси, въз основа на което 
да бъде взето адекватно решение за промяна в една или друга посока. преструктурирането разрушава фикси-
ран работещ механизъм, създаден още преди стартирането на Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР), за който е черпен австрийски, словенски и италиански опит по проекти, финансирани със средства от 
Програма ФАР. 

По този начин административната структура за управление, която е изрично фиксирана в текста на ПРСР, 
престава да съществува. Промяна в текста на ПРСР, за да бъде актуализирано това обстоятелство, все още не 
е придприета и отразена до м. юни 2010 г. Това означава, че практиката за управление на ПРСР не отговаря на 
поетото задължение чрез текста на ПРСР пред ЕК, защото текстът на програмата се одобрява от ЕК. В резултат 
от това преструктуриране функциите по управлението на ПРСР са преразпределени по отдели и по експерти 
според напълно нова логика и негативното действие се подсилва от това, че професионалните задължения 
вече не са съобразени и разпределени в съответствие с притежаваните образователно ниво и квалификация 
на наличните служители. 

В хода на преструктурирането през м. ноември 2009 г. ескпресно са освободени 16 експерти (от общо 40 
фактически работещи експерти по ПРСР). Посоченото основание за освобождаването е „съкращаване на 
щата”, въпреки че броят от 50 щатни служители по устройствен правилник на МЗХ в рамките на дирекцията  
се запазва непроменен дори и към м.юни 2010 г. Едновременното отстраняване на толкова голям брой слу-
жители неизбежно води до критична загуба на институционална памет и ценен дългогодишен опит, тъй като 
повечето от служителите упражняват служебните си задължения в областта на селските райони от времето на 
прилагането на Програма САПАРД. Всички експерти са преминали през множество теоретични и практичес-
ки обучения за задължителните изисквания и добрите европейски практики, имащи отношение и свързани с 
ПРСР. Законосъобразнистта на извършените уволнения е под въпрос. Понастоящем се водят масово съдебни 
процеси за установяване от страна на съкратените служители.

В същото време хаотичните решения и заплашителното отношение на новото ръководство доведе до не-
избежна  професионална демотивация, създаване на несигурност и липса на доверие в по-висшите ръково-
дители относно взимането на адекватни бъдещи решения след служителите, които не бяха съкратени. Това 
твърдение може да бъде подкрепено с факта, че от дирекцията продължават да напускат по собствено жела-
ние дългогодишни служители, защото: „не се знае какво се случва в дирекцията, каква отговорност ще ти бъде 
разпределена, напрежението и претрупването със служебни ангажименти е много голямо и не може да се 

75. Управляващ орган по Програмата за развитие на селските райони
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работи по този начин”. 

Като допълнителен демотивиращ сигнал към служителите, през м. май 2010 г. финансовото стимулиране 
на служителите от специализираната администрация по управлението и изпълнението на европейските про-
грами под формата на „втора заплата”, беше премахнато и е неизвестно дали ще бъде възстановено в бъдеще. 
Като предлог за тяхното премахване се използва икономическата и финансова криза, но дълго време те съста-
вляваха съществена част от личната мотивация на служителите да не напускат тези звена, тъй като месечното 
възнаграждение става съизмеримо със заплащането в частния сектор. Ползването на такова допълнително 
материално стимулиране е и изрично и многократно препоръчвано от представители на ЕК, за да се стиму-
лира критично недостатъчния капацитет на програмните звена в България (вж. и приложената допълнителна 
информация 12).

На мястото на уволнените служители в дирекция „РСР” са назначени малък брой нови служители, които 
не са достатъчни за покриване на всички функции на дирекцията, а и никога не са били дори и близо до те-
матиката на „селските райони”. Към дирекция РСР са присъединени 9 служители от дирекцията, която преди 
м.ноември 2010 г. беше отговорна за прилагането на Пограма ФАР и те все още продължават да са отговорни 
за прилагането на Програма ФАР в МЗХ. Така дирекция „РСР” става отговорна за прилагането на втора евро-
пейска програма, което е свързано с допълнителни, големи на брой и различни по своята същност дейности. 
Продължаващите задължения, свързани с Програма ФАР, отнемат голяма част от времето на служителтите, 
което следва да бъде насочено към управление на дейности по ПРСР. Тези експерти поемат в допълнение и 
част от функциите по прилагането на ПРСР в частта на прилагане на подхода „Лидер”, което само по себе си 
е свързано с голямо натоварване, поради големият брой детайли при прилагането и наличие на специфично 
знание по подхода „Лидер”. Случва се така, че експерти по ФАР биват натоварени с отговорната задача да бъ-
дат началници на отделите по ПРСР като например ос 2 за околна среда.

Към м. юни 2010 г. в дирекция „РСР” все още липсва актуализиран и официален документ, който да слу-
жи като вътрешни правила за организация на дейността на дирекция „РСР”. Липсват и актуални длъжностни 
характеристики, които да фиксират служебните задължения на експертите по отношение на функциите по 
управлението на ПРСР. Съществува подозрение и се носи слух, че това положение се създава целенасочено, 
тъй като написването на тези два вида документи ще улесни завръщането на съкратените служители обратно 
в дирекцията. 

В дирекция „РСР” има интензивно преразпределение на функции между наличните служители, което налага 
служителите да изпълняват функции, за които не притежават опит и не са квалифицирани да извършвант, като 
например задълженията на  зооинженер, агроном, биолог. Поради намеления брой опитни служители в ди-
рекция „РСР” между наличните опитни служители се преразпределят допълнителни задачи, свързани с други 
действащи мерки от ПРСР, което води до претоварване на експертите и до голямо забавяне при изпълнение на 
възложените служебни отговорности. 

В резултат на предприетите необмислени и своеволни съкращения в дирекция „РСР” остават функции, ко-
ито не са възложени за изпълнение от експерти, и по които работата е спряна или значително забавена, като 
например разработването и координацията на новите мерки и на наредбите за тяхното изпълнение, които 
са предвидени да стартират, координиране на работата и свикване на годишното заседание на комитета за 
наблюдение на ПРСР, предвидени дейности от списъка по техническата помощ на ПРСР и др.

В правилата за работа на КН на ПРСР е записано, че той провежда заседания поне два пъти годишно. Именно 
поради обезлюдяването на дирекция РСР обаче, предприетите структурни промени точно по същото време и 
създадения хаос, второто заседание на КН за 2009 г., който трябваше да се проведе през м.декември 2009 г., не 
беше проведено – в пряко нарушение на надлежно приетите правила.



96Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

Службите на ЕК са неприятно изненадани от предприетото преструктуриране и съкращения в МЗХ. В по-
редица от комуникации те посочват няколко очевидни причини защо подобни „саботажи” на програмното 
изпълнение не следва да се предприемат от новото ръководство на програмата:
•	 Не	се	спазват	договореностите	за	изпълнителската	структура,	фиксирани	в	одобрения	текст	на	ПРСР.
•	 Не	е	извършен	структурен	анализ,	и	не	се	третират	слабите	места	по	веригата	за	изпълнение.
•	 Не	е	обезпечен	достатъчен	брой	квалифицирани	и	неангажирани	с	други	дейности	служители,	които	да	

заместят освободените и в последствие напусналите.
•	 Ще	бъдат	забавени	или	преустановени	редица	текущи	функции	на	управляващия	орган	на	ПРСР,	което	ще	

доведе до забавяне на изпълнението на програмата, и оттук – до недалечна загуба на значим достъпен фи-
нансов ресурс.

Допълнителна информация 13: „Изграждане” на капацитет в звената за проектно изпъл-
нение на БДЖ76

30.03.2010 г.
Озадачени сме от решението на ръководството на Националната компания „Железопътна инфраструк-
тура“ да съкрати наполовина служителите, които се занимават с усвояването на парите по европейските 
фондове. Това каза във вторник заместник-директорът от дирекция „Регионално развитие“ в Европей-
ската комисия Карстен Расмусен на конференция в София за развитието на инфраструктурата.

Не казваме, че това е грешно решение, но е много смело, при положение, че сте толкова закъснели с ус-
вояването на европарите, продължи експертът от ЕК. Според него било обезпокоително как ще се справи 
България с усвояването на средствата по европрограмите с по-малко хора, при условие, че до момента 
са усвоени толкова малко пари - около 160 млн. Евро от предназначените за страната 5 млрд. евро. 

Подчертавам и ви насърчавам да използвате парите от оперативна програма „Техническа помощ“ за въз-
награждение на работещите по европрограмите, за да ги задържите, каза още Расмусен.

Според него закъснението в използването на европейски средства за инфраструктурата е критично. Ня-
мате нито един сключен договор през годините. Само за магистрала „Тракия” договорът е пред сключва-
не, но нищо не се случва с останалите магистрали като „Марица“, „Струма“. Нямате и нито един договор 
по големите железопътни проекти, каза той.

Расмусен уточни, че причините за закъснението не са само в сегашното или предишното правителство, а 
че продължително време не са били подготвяни проекти.

76. http://mediapool.etaligent.net/show/?storyid=163624&srcpos=4http://mediapool.etaligent.net/show/?storyid=163624&srcpos=4
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17. ИСУН: Скъпо платената обществена инфoрмираност – в 
неясно бъдеще време

Един от основните аспекти на слабото представяне на нашата страна в работата с фондовете на ЕС е крайно 
безотговорното и некомпетентно отношение на отговарящите администрации към изграждането на системи 
за информация и компютърен обмен на данни, за целите на управлението и публичността на оперативните 
програми. Хронологично това доведе до неколкократно връщане на изпращаните оценки за съответствие на 
програмите, и съответното отлагане с повече от година и половина на всички междинни плащания по тези 
програми (изпълними едва след приемането на оценките за съответствие.) 

В качествено отношение забавеният с години напредък и крайно ограничената функционалност на налич-
ните информационни системи са ясен и силен сигнал за централните офиси на ЕК, както и за социално-иконо-
мическите партьори и местните общности у нас, относно недопустимо колебливото и несериозно отношение 
на българските ръководители към изискванията на ЕС за добро финансово управление, отчетност на еврос-
редствата, и децентрализирано установяване, предотвратяване и наказване на злоупотребите с тях.

Общият регламент за структурните фондове през периода 2007-2013 г. ясно и категорично указва, че нали-
чието на ефективни компютърни системи за информация относно управлението, наблюдението, финансовото 
управление, одита и оценката на всички оперативни програми е задължително и неотменимо условие за одо-
бряването (верифицирането) на всички техни плащания, и в частност за одобряването на техните оценки за 
съответствие77. Допълнително приложение на тези системи са осигуряването на разностранна информация за 
службите на ЕК, местните общности, бенефициентите и целевите групи по програмите. По този начин тези ин-
формационни системи се явяват инструмент не само за целите на оперативните програми, а и за прилагането 
на рамковия принцип за добро финансово управление  на ЕС (задължителен при всички категории разходи, 
правени от сметки в бюджета на ЕС78). 

Опитът от всички държави-членки на ЕС показва, че наличието на подобни информационни системи под-
помага бързото налагане на финансова дисциплина, добра отчетност и превенция на злоупотребите. Наблю-
денията конкретно от „Разширяването на Десетте” през 2004 г. показват още ясна тенденция за противопоста-
вяне на изграждането на подобни компютърни системи от страна на лица и кръгове, незаинтересовани (или 
извън-служебно непосредствено ощетени) от налагането на добра финансова дисциплина и от опазването на 
обществения интерес и имущество.

В случая с нашата страна обстоятелствата напълно се покриват с една такава осъдителна хипотеза. През 
време на подготовката на настоящите оперативни програми липсва елементарен ръководен и мениджър-
ски подход - значителни сили и ресурси са хвърлени за съчиняване на благозвучни приоритети, но не и за 
организиране на задължителните изпълнителни процедури, звена и технически средства за тяхното дейст-
вително осъществяване. Централното координационно звено за целите на структурните фондове (дирекция 
„Управление на средствата от ЕС”, УСЕС) в МФ през началния етап на програмиране на структурните фондове 
не проявява нито инициативата, нито компетентността своевременно да инициира и организира процеса за 
изграждане на информационна компютърна система, и темата лекомислено е пренебрегната и оставена за 
по-добри времена. 

Значително по-късно процесът на изграждане е започнат от УСЕС, но хаотично и изключително с помощта 
на външни консултанти, които не получават конкретни задания, ориентирани към получаване на използваеми 
компоненти, и по този начин нямат поглед върху цялата картина. Междувременно (считано от 2006 г.) някои 

77. Регламент 1083, член 60, точка (С); член 58; член 71, параграф 2

78. http://ec.europa.eu/budget/sound_fin_mgt/index_en.htm
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от управляващите органи на отделните оперативни програми възлагат разработването на свои собствени ло-
кални компютърни информационни системи. Всички тези разработки се финансират паралелно от средствата 
за техническа помощ на оперативните програми, а преди това от проекти по програма ФАР, въпреки че за 
всеки е ясно, че това е дублиране на разходи – само една, но интегрирана информационна система трябва да 
има достъп и двустранна връзка със звената и бенефициентите по всички оперативни програми. Липсата на 
координация, подклаждана от ревностна междуведомствена конкуренция и тежък непрофесионализъм, сти-
га дотам, че дори и в технически аспект изгражданите локални компютърни системи в различните български 
министерства се оказват несъвместими една с друга. Развитието дотук обуславя закономерната „първа вълна” 
от неприети оценки за съответствие на българските оперативни програми.

По-късно Централното координационно звено изпада или в пълна дезориентация, или в процес на непо-
средствен саботаж на изпълнението на  българските оперативни програми. Неговото ръководство пренебрег-
ва ясните изисквания на общия регламент, че компютърните информационни системи за наблюдение на про-
грамите са задължително условие за тяхното изпълнение, и трябва да са налични – не 3 или 7 години по-късно, 
а непосредствено в хода на изпълнението, считано още от неговото начало. Изграждането на интегрирана 
система за управление и наблюдение (ИСУН) е разбито на етапи, и заложено като приоритет в новосъздаде-
ната „частна” оперативна програма за техническа помощ (ОП ТП), насочена да облагодетелства изключително 
избрани служители в дирекция УСЕС, в компанията на някои други дирекции в МФ. На никого не прави впе-
чатление, и никой не изпитва притеснение, че ОП ТП има срок за изпълнение 2013 г., а ИСУН е необходима 
незабавно.

Поредна порция информация по повод съдбата на ИСУН беше сервирана на целевите групи на българските 
оперативни програми след смяната на управляващото мнозинство, през месец септември 2009 г. Тогава но-
воназначеният министър на финансите Симеон Дянков представи в парламентарна комисия информация за 
хода на нейното изграждане79. От информацията станаха ясни две обстоятелства: първо, до края на 2009 г. за 
ИСУН ще бъдат изхарчени общо 25 млн. евро (повече от средната стойност на 10 км автомобилна магистрала 
в ЕС); и второ, ИСУН продължава да не изпълнява редица от своите ключови функционалности – тя не е на-
лична за междуведомствена работа в мрежа, и не обслужва пълноценно инфомационните нужди на ЕК и на 
българските администратори и бенефициенти. Министър Дянков счете още за подходящо да укори изпълни-
телите-инженери, работили по ИСУН – като че ли те са готвили и изпълнявали своите задания в нарушение на 
изискванията на дотогавашния екип на МФ. Ако случаят е такъв обаче, в чисто процедурен аспект не се искат 
укори пред парламентарната комисия и медиите, а отказ от приемане на изработените продукти от спомена-
ваните злощастни инеженери, и изискване за доработване – както постъпи ЕК с българските оценки за съот-
ветствие. Следователно няма такъв случай, а единствено министър Дянков е вече на път да потегли по следите 
на неориентираните си предшественици. По-късно през същия месец министърът уточни също, че краят на 
работата по ИСУН продължава да не се вижда, и още милиони ще трябва да се добавят към вече заровените 25 
млн. евро.80 За щастие на координацията на фондовете на ЕС, през ранната пролет на 2010 г. тя беше поверена 
на новоназначения целеви министър Томислав Дончев.

В самия край на 2009 г. ЕК най-после започна да приема оценките за съответствие на българските опера-
тивни програми, което е индиректен сигнал, че някаква ИСУН за целите на ЕК вече е оперативна. Това обаче 
се знае изглежда само в броени кабинети в МФ и МС, но не масово в администрациите и целевите групи на 
оперативните програми. По-скорошни информации споменават наред с все още силно ограничената функ-
ционалност на системата, и наличие на дефекти в нейните алгоритми – проблеми при аритметични операции 
и т. н. Доста разочароващо, предвид вложените десетки милиони евро за разработването на тези дефекти. 
Обществено-информационният компонент на ИСУН все още продължава да не е наличен и през месец юни 
2010 г. По този начин българските данъкоплатци продължават да са поставени в положението да разчитат на 

79. http://www.mediapool.bg/show/?storyid=156519

80. http://www.mediapool.bg/show/?storyid=156713
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свободни и романизирани преразкази за състоянието и хода на оперативните програми – значително и недо-
пустимо отклонение от принципите на ЕС за добро усправление на обществените средства.

Казусът с ИСУН сочи ярко как до момента ръководствата на българските министерства и конкретно на зве-
ната по европейските фондове не четат и не осмислят собствените си задания за работа, как не знаят – и не 
се интересуват – откъде да подхванат тяхното изпълнение, и как са в състояние да пропилеят години, и много 
милиони евро, преди да се заемат със защитата на обществените интереси. По мнение на екипа на КУПФЕС 
процесът на (не)изграждане на ИСУН съдържа група от тежки и продължителни административни нарушения, 
довели до преки щети за българския бюджет в сособено големи размери. Косвените бюджетни щети от тези 
пропуски и нарушения по мнение на екипа на КУПФЕС са още по-големи, макар и количествено неоценими. 
Препоръчваме на отговорните контролни и правосъдни органи да изпълят своите задължения, като разслед-
ват тези нарушения в европейски срокове, и присъдят подходящите европейски наказания за тях.
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18. Националната координация на европейските фондове 
през 2010 г.: Начало на работата по средата на периода

Правителството на партия „ГЕРБ” включи въпросите на европейските фондове в своята програма непосред-
ствено след неговото встъпване през втората половина на 2009 г. Първоначално заварените национални ко-
ординиращи администрации бяха наследени от министъра на финансите Симеон Дянков. Междувременно в 
МС беше създаден междуведомствен съвет за управление на средствата  от фондовете на ЕС, като за ръково-
дител на неговия секретариат беше назначена Юлиана Николова. През месец март 2010 г. беше създадена и 
позицията министър за управлението на средствата от ЕС, за която беше избран Томислав Дончев, дотогава 
кмет на община Габрово, а преди това – програмен директор в институт „Отворено общество”. 

До момента дейността на тези структури е по-скоро про-активна и добре медийно обезпечена, отколко-
то добре дефинирана. Налице са някои положителни сигнали, на първо място поставянето на тематиката за 
еврофондовете начело в националния дебат, ревизия и стопиране на нецелесъобразни програмни дейности 
(например ВиК инсталации в селища под 2000 г. еквивалетни жители по оперативна програма „Околна среда”), 
и стартирането на някои съдебни процеси срещу обвиняеми служители и бенефициенти за злоупотреби по 
проекти с европейска подкрепа. 

Наред с това до момента продължават да се пренебрегват, или да се разрешават незадоволително пробле-
мите за ограничената публичност на изразходването на средства, и на острите капацитетни дефицити както в 
прилагащите администрации, така и в организациите-бенефициенти по програмите. Реорганизацията на из-
пълняващите министерски звена по програмите на места слезе под ниво директор, като достигна и до най-ни-
ските експертни нива. Доколко тези стъпки са ефективни и правомерни ще каже изглежда съдът – срещу някои 
от освободените служители са заведени дела за нарушения и злоупотреби, докато редица други съдят своите 
доскорошни работодатели за неправомерност на техните уволнения.

Предвид всеизвестната скорост на българската съдебна система можем да очаваме, че решенията по тези 
съдебни процеси ще бъдат взети или преди края на сегашния програмен период 2007-2013, или дори след 
него. При всички случаи обаче въпросът с крайно недостатъчния административен капацитет е един голям 
препъни-камък пред настоящата администрация на структурните фондове, и всяко необосновано и лекомис-
лено своеволие в този контекст би струвало скъпо както на държавния бюджет, така и на правителството на 
ГЕРБ.

Някои по-конкретни правителствени намерения, изразени до момента, включват преглед и оценка за опре-
деляне на „перспективните” и „безнадеждни” програмни приоритети, и съответно пренасочване на финансов 
ресурс. Представят се и намерения за по-активно включване на социално-икономическите партньори, отчас-
ти чрез комитетите за наблюдение по програмите – което звучи добре, но за момента все още предстои да 
се случи. Предприемат се и някои начални подготвителни дейности за необходимото ново програмиране на 
структурните фондове за периода след 2014 г. В по-широк план водят се разговори за дефиниране на по-кон-
кретни общо-национални политики, което усилие при евентуален успех би улеснило значително определяне-
то на под-задачи, региони и конкретни дейности в рамките на новите оперативни програми.

Според екипа на КУПФЕС трябва да се стигне до някакви видими и използваеми резултати по въпросите 
на публичността, а в допълнение, и за пълноценно включване на социалните, териториалните и икономиче-
ските партноьри, гражданския сектор и местните общности. Опростяването на правилата за кандидатстване 
и изпълнение, установяването на компетентни и безпристрастни подходи са други висящи изисквания към 
механизмите на еврофондовете. Изграждането на общ и специфичен капацитет сред служителите и бенефи-
циентите е монументална задача, която няма наш национален аналог в последните две и повече десетилетия.
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В средносрочен план конкретни възможности за по-голяма ефективност и национална полезност на струк-
турните фодове включват опциите за превъзлагане на ръководенето и изпълнението на новите оперативни 
проограми. Всички стари (ЕС15) и редица от новите членки на ЕС се възползваха от възможностите за изграж-
дане на свои целеви оперативни програми, насочени към специфични обществени потребности, или покрива-
щи конкретни по-ограничени територии (нива район за планиране, област, община). 

За съжаление през настоящият период България не се възползва от тези възможности в своите програми 
по структурните фондове, а нормативно осигуреният подход за местно развитие „Лидер” (в програмата за 
развитие на селските райони) все още е на съвсем начална фаза от своята реализация. Единствен пилотен екс-
перимент беше осъществен в периода 2007-2008 г. година по Норвежката програма за развитие и сътрудни-
чество, в която ФРМС по същество изпълняваше функциите на междинно звено. С това се доказа, че подобни 
подходи също биха могли, и би било добре да се осъществяват в нашата страна. Смятаме за приоритетна зада-
ча на настоящите структури за национална координация на еврофондовете да осигурят както необходимите 
условия, така и подготвеността и заинтересоваността на потенциалните партньорски организации.
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19. Заключение и препоръки

Изнесената в предните части на нашия доклад информация за хода на европейските програми в България 
позволява да направим нашето добре обосновано обобщение на тяхното състояние. Понастоящем, в средата 
на програмния период 2007-2013 г., продължават да не са налице моделите, процедурите и подходите, които да 
осигуряват едновременно съответствие с националните и местни приоритети, реални и равни възможности, 
отчетност и добро финансово управление, оперативна ефективност, публичност, осигуряваща ангажираност, 
и добро партньорство в изпълнението. Процесите на разплащане, договаряне, предоставяне на администра-
тивни услуги, наблюдение, контрол и предотвратяване на нередности по програмите и проектите продъължа-
ват да протичат бавно, мъчително и неефективно. 

Прилагащите администрации по програмите постепенно набират скорост в своята работа, но досегашните 
резултати в тяхната съвкупност продължават да бъдат подчертано скромни. Към 30.06.2010 г. (в края на второ-
то тримесечие от четвъртата година на седемгодишния програмен период) по официална информация от ре-
сурса на структурните фондове (възлизащ общо на 6 673 628 244 евро принос от ЕС, придружен от 1 345 569 407 
евро българско съ-финансиране) са изплатени съвкупно 366 765 266 евро81, което възлиза на близо 5.5 % от 
ресурса на Структурните фондове и само на 4.57 % от общия ресурс по програмите. Запазването на това темпо 
би означавало, че до 2013 година България няма да успее да оползотвори повече от 15% от предоставената 
финансова подкрепа от ЕС . Това е твърде нелепо и срамно „постижение” за България, като държава-членка 
с БВП далече под 75% от средното за ЕС (и текущо продължаващ да намалява82), която освен това се намира в 
тежка финансова криза.

Под съмнение е и постигането на по-дългосрочните косвени и кумулативни (с натрупване) въздействия от 
осъществяваните операции по оперативните програми (освен вероятност за поява на някои минимални мак-
роикономически въздействия във връзка с трансферното движение на допълнителни парични потоци). Начи-
ните за подготовка и осъществяване на тези операции (вкл. ограниченото изпълнение при това на подходите 
за обвързаност с конкретни дългосрочни и общонационални политики, или с потребностите и силните страни 
на локално ниво, несъобразяването с изискванията на ЕС за устойчивост и екологосъобразност на извърш-
ваните инвестиции) са обстоятелства, които ако не бъдат енергично променени, предполагат повтаряне на 
сценариите от пред-присъединителните инструменти (при които едни все пак немалки усвоени суми потънаха 
като вода в пясъка, без никакъв ефект върху по-общото стопанско или друго обществено развитие).

Наблюдаваните слаби институционални капацитети на прилагащите администрации по програмите, на це-
левите групи и на конкретните бенефициенти са следващият фактор, който е необходимо да бъде третиран 
системно и решително. Опроверган беше дълго време ширещият се пред-присъединителен мит, че компе-
тентните хора в България растат по дърветата и могат да бъдат загребвани с лопата (или според актуални 
трактовки - с багер). При това положение е необходимо към отговорните администрации по програмите да се 
зададат въпросите: каква е тяхната политика към относително малкото назначени квалифицирани специали-
сти в тях, и каква е политиката относно големият брой вакантни експертни позиции, за които продължават да 
липсват назначени  специалисти?

Друг фактор, който демотивира по-широкото участие на нови бенефициенти и спъва хода на вече одобре-
ните проекти, са сложните процедури и условия за кандидатстване, утежнената комуникация по проектите, и 
административната услуга с ниско качество от страна на отговорните администрации по програмите. В по-ши-
рок план, управляващите органи по програмите продължават да изпълняват подчертано неудовлетворително 
своите отговорности, вменени с регламентите на ЕС, за подготовката и подпомагането на съответните целеви 
групи в хода на тяхното кандидатстване и изпълнение на проекти.

81. http://www.eufunds.bg/docs/financial_implementation_SCF_04.2010 г..pdf

82. http://europa.bg/htmls/page.php?category=5&id=29100
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Сред обществеността продължава да битува вярването, изградено през пред-присъединителния период, 
че системата на европейските програми допуска корупция и злоупотреби. Продължават да се разкриват и 
актуални случаи на такива нередности, понякога възлизащи на значителни суми. Според екипа на КУПФЕС 
това обстоятелство е дори по-тревожно от изброените по-горе. През последната година се забелязва известно 
засилване на предотвратяването, идентифицирането и санкционирането на нередности по програмите, но 
съдебната система продължава да работи на прекалено бавни обороти и отлага цялостното изпълнение на 
националните отговорности в тази връзка. 

Пропуснатото време от началото на подготовката на оперативните програми (във вече далечната 2005 г.) не 
може да бъде върнато назад, но несвършената работа така или иначе трябва да бъде извършена от управлява-
щите органи по програмите. И колкото по-скоро, толкова по-добре. 

Установените от екипа на КУПФЕС подробности по прилагането на оперативните програми ни позволяват 
да отправим няколко групи обобщени препоръки за корективни мерки, които имат отношение към осъщест-
вяването на всички проучвани програми. Наред с това отделните програми имат и специфични техни слабости 
и непълноти, за които конкретни препоръки са направени в съответните части от доклада.

Анализ на установените слабости
За справяне с горните предизвикателства (значителни за българската административна култура) в кратко-

срочен оперативен план, екипът на КУПФЕС препоръчва следните мерки:

1. Екипът на КУПФЕС настоява за по-голяма прозрачност и публичност на процедурите и резултатите от 
програмите и на практиките за тяхното изпълнение. Основание за това ни дават поредицата от корупционни 
подозрения и доказани случаи на конфликт на интереси за значителни суми през първата половина на про-
грамния период 2007-2013 г. Препоръчваме спазване на всички изисквания на регламентите на ЕС, свързани 
с достъпносттана документалните отчетни записи по програмите във връзка с тяхното управление, изпълне-
ние, напредък, финансовата отчетност, наблюдение и оценка. Препоръчваме комитетите за наблюдение да 
започнат да изпъляват своята функция по регламент, а именно да бъдат действащ механизъм за партньорство 
и публичност при работата по програмите. Освен това продължаваме да очакваме обществения компонент на 
Интегрираната система за управление и наблюдение на европейските фондове (ИСУН). Критериите за избор 
на проекти и за признаване на отделни видове разходи следва да бъдат ясно разписани, нетърпящи тълкува-
телни своеволия и своевременно публикувани по всички програми. Електронизацията на целия проектен ци-
къл, публичните регистри на бенефициентите и техните проекти по всички програми, базите данни с въпроси 
и отговори, проблеми и решения също са полезни улесняващи механизми и доказана добра практика, които 
правят ефективни и съвременни администрациите и бенефициентите по програмите на ЕС.

2. Едновременно с горното екипът на КУПФЕС смята, че голяма част от трудностите и спънките пред ефек-
тивното и експедитивно изпълнение на програмите идва от самите техни прилагащи администрации. Препо-
ръчваме в средата на програмния период 2007-2013 г. да се извърши общ критичен преглед на програмната и 
проектна документация по всички програми с цел нейното опростяване и улесняване. Примерни стъпки могат 
да бъдат отстраняване на неприложими условия и указания, опростяване и разясняване на ползвани термини. 
Сериозно внимание трябва да се обърне на регламентирането на неописани етапи в хода на одобрение, дого-
варяне и изпълнение на проектите. Сключването на договори с одобрените кандидати трябва стриктно да се 
придържа към обявените писмени насоки без да се въвеждат по-късно изисквания за пояснения и докумен-
ти. Препоръчително е още предоставянето на изменения в проекто-договорите с бенефициентите с разумно 
предизвестие, а не в деня на подписване-например, когато става дума за размер на отпусканата помощ или 
промяна на одобрените дейности. Признаването на кореспонденциите с електронен подпис е  съществуваща 
законна техническа възможност за намаляване на значителния обем изисквани документи на хартиен носител 
и усложненията, свързани с тях. Спазването на сроковете за кореспонденция и становища от страна на УО и МЗ 
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е задължително. Закъсненията в това отношение да водят до финансова санкция на отговорните служители на 
всички нива - с начисляване на лихва върху просрочените изискуеми плащания и с възстановяване на евенту-
ални претърпени загуби от бенефициентите. 

3. За да се справят бързо с горните значителни предизвикателства, в краткосрочен план екипът на КУПФЕС 
препоръчва на управляващите органи да обърнат спешно и действено внимание на недостатъчния админи-
стративен капацитет на прилагащите администрации. Някои начини за това са системното повишаване на мо-
тивацията на персоналаи на институционалната компетентност на административните звена на УО и МЗ. Такъв 
инструмент е конкретизирането и изясняването на вътрешните процедурни наръчници за договориране и 
контрол на изпълнението на проекти и програми. Друг краткосрочен инструмент е привличането при необ-
ходимост на външни експерти. Необходими допълнителни, но за сега липсващи условия са осигуряването на 
достатъчен брой квалифицирани служители с ясни правомощия и отговорности и съществуващи ефективни 
процедури за работа на прилагащата администрация .

4. Според екипа на КУПФЕС е необходимо да се осигури по-ефективно и по-отговорно административно 
обслужване на кандидатите/бенефициентитекато се персонализират отговорностите и въвеждане на обез-
щетения за конкретни вреди, причинени от конкретните служители (прилагане в практиката на персонални 
регресни искове).

5. Наред с горното, голяма част от бенефициентите чувстват своята недобра подготвеност за изпълнение 
и отчитане на своите проекти. В тази връзка препоръчително е УО да организират системни факултативни 
семинари за канидатите, както и задължителни обучения за бенефициентитепо въпросите на подготовката, 
изпълнението и отчетността на проектите. Подходящо е още при възможност УО да осигурят допълнител-
на методическа помощ за подготовката на качествени проектни предложения в полза на кандидатите (PPF 
– project preparation facility, съдействие за подготовката на проекти).

6. В хода на изпълнение на програмите се трупат ценни познания и се вземат решения, които могат да улес-
нят бенефициентите и служителите относно следващите проекти. В тази връзка екипът на КУПФЕС смята за 
необходимо и лесно осъществимо всички УО да изградят цялостен подход за отразяване, систематизиране и 
популяризиране на натрупания опит. Тук могат да се предвидят дейности и механизми за систематизиране на 
задаваните въпроси, вземаните решения и добрите практики, които да се публикуват онлайн и да бъдат раз-
пространявани на електронни носителипо време на информационно-обучителните събития. Много е полезно 
при всяко следващо публикуване на покана за прием на проекти по една и съща схема/мярка да се представят 
най-често допускани грешки и слабости в качеството на на вече оценени проектни предложения. Ефектив-
ността може да се повиши чрез включването на казуси и конкретни примери.

7. Наша специфична препоръка по отношение на големите инфраструктурни проекти е при тяхната подго-
товка да се включат конкретни изисквания за преценка на очакваните екологични въздействия, което задъл-
жително трябва да включва оценка на възможното териториално припокриване на природни територии и 
места по НАТУРА 2000 с терени за реализиране и зони на въздействие на проекти за транспортна инфраструк-
тура. Също така препоръчваме да бъдат предприемани корективни мерки спрямо подобни въздействия (еко-
логични или здравни). Примери за такива корективни мерки са например изборът на алтернативни локации, 
изграждането на обходни трасета, тунели и виадукти, допълнителни филтърни стъпала, екологични коридори, 
шумозаглушителни бариери, предприемане на мерки за намаляване и отклоняване на газовите емисии и др.
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Стратегически препоръки
Всички горни препоръки засягат настоящата практика при прилагане на програмите. Не трябва да се за-

бравя обаче, че 2010 г. е в средата на програмния период 2007-2013 г. и затова е и момент за предприемане на 
стратегически корективни мерки. Същевременно през настоящата година на ниво ЕС вече е в ход процесът за 
подготовка на следващия програмен период. За периода след 2014 г. българските представители няма да са 
само получатели и изпълнители на политики, както е в настоящия период, а ще бъдат участици в европейските 
дебати за формиране на политиките и съставяне на всички документи за тяхното прилагане. 

Горните два паралелни процеса дават на  България възможности за радикално подобряване на своята досе-
гашна работа по програмите. Тези нови възможности за България изискват създаването на достатъчно дално-
видна и вътрешно съгласувана национална стратегия, координационна и партньорска дисциплина, непознати 
в България поне през последните петдесет години. В тази връзка екипът на КУПФЕС отправя следните препо-
ръки за третиране на проблеми на ниво национална стратегия или дори на ниво ЕС: 

1. По-широко включване в насочващи и автономни национални политики (интернализиране) на интервен-
циите, програмните приоритети и стратегическите цели, залагани в настоящите и в новите оперативни про-
грами, така че да се подсигури максимална публична полза от предоставените помощи от Общността.

2. Поетапно обвързване на планиращите, изпълнителни и оценъчни механизми на кохезионната и регио-
нална политики на ЕС (оперативни и рамкови  европейски програми, технически и други инструменти83) с ме-
ханизмите по реда на Закона за регионално развитие в България (общински и регионални планове, областни 
и национална стратегии за регионално развитие), и на Закона за устройство на територията (устройствени 
планове и териториални устройствени схеми).

3. Поетапно регионализиране на по-нататъшното изпълнение на програмите чрез определяне на бюджет-
ни квоти по области (NUTS ІІІ) като елемент на децентрализацията и деконцентрацията на републиканските 
административни структури.

4. Проучване и проектиране на варианти за превъзлагане (outsourcing) на ръководенето и изпълнението на 
програмите за новия програмен период на по-ниски автономни териториални администрации (на ниво район 
за планиране, област, или община) или на външни за администрацията целеви организации. 

5. Рязко подобряване от страна на УО на кохерентността на изпълняваните дейности със стратегическите 
насоки на Общността и с обществено най-предпочитаните проекти/схеми/мерки (с най-големи публични пол-
зи, опазване на околната среда, устойчиво и рентабилно земеделие, въвеждане на перспективни иновации и 
т. н.).

6. Предприемане на проучвания и описване на даденостите, потребностите и нагласите в районите за пла-
ниране и в по-малки обособени територии на местните общности и заинтересованите организации (за осъ-
ществяване на интегрирано регионално управление, по-пълно удовлетворяване на местните потребности и 
оползотворяване на силните страни).

7. Реорганизация на изпълнителните механизми на републиканския бюджет чрез предоставяне на бюджет-
ни средства за развитие по подхода на програмите на ЕС84 (с придружаващите ги изисквания за отчитане на 
обществения интерес, приоритизиране, конкурентност, отчетност, публичност и прозрачност и добро упра-
вление).

83. Например програмите на ЕС Jessika, Jaspers, Jeremie.

84. По административно-политическите модели на Република Франция, Кралство Холандия, Федерална република Германия  

и други държави-членки.
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Специфични препоръки
Наред с нашите оперативни (текущи) и стратегически (дългосрочни) препоръки, представени по-горе, от-

делните програми имат и техни специфични слабости и непълноти. В съответните части от доклада те са изло-
жени и адресирани с конкретни препоръки. По-долу излагаме най-значимите от тези специфични препоръки, 
обособени по програми:

ОП „Регионално развитие”
Процедурите по ОПРР и през 2010 г. продължават да крият редица сериозни методически несъвършенства, 

които добавени към гореизложените принципни спънки пред проектите, водят до трудно и бавно изпълнение, 
и в резултат – до отслабване на интереса по тях. Необходимо е тези несъвършенства да се опишат и разрешат 
в уредбата и практиката на ОПРР, както и да се включат като направени изводи в започващото програмиране 
за програмния период след 2014 г. Съществуват някои сигнали, че настоящото ръководство на МРРБ създава 
известна организация за работа в тази посока, което е положителен процес. С цел да улесним този процес, 
по-долу представяме някои от по-основните мерки, които е необходимо да бъдат предвидени за изпълнение 
в процедурите по програмата.

•	 Първата	група	мерки,	които	трябва	да	се	вземат	от	МРРБ,	са	тези	за	ясно	предварително	оповестяване	на	
условията за кандидатстване и оценка на постъпващите проектни предложения. Конкретни действия тук 
трябва да адресират описването в насоките за кандидатстване на допустимите проектни дейности по на-
чин, който да направи излишно и невъзможно тяхното по-нататъшно субективно тълкуване. 

•	 Отново	в	насоките	за	кандидатстване,	както	и	в	проекто-договорите,	е	подходящо	да	се	опишат	по-под-
робно индикаторите за конкретната схема, като се обясни тяхното значение, а също и конкретно връзката 
между степента на тяхното изпълнение, и евентуалното (не)възстановяване на средства. Необходима е и 
конкретна детайлна методика за бенефициентите  за служителите в МРРБ за начините за наблюдение и от-
читане на тези индикатори.

•	 За	допустимите	разходи	(подготовка	на	проектно	предложение,	подготовка	на	тръжна	документация),	кои-
то практиката показва, че са редовно предмет на коментари и решения за редукция от страна на оценител-
ните комисии, да се определят предварително минимално допустими суми, или отнесени пропорционално 
(в %) от общите разходи. Препоръчително е още УО да разработи вътрешна детайлна методика за осъщест-
вяването на ревизия на проектните бюджети, която конкретно да определи доколко препоръките на отдел-
ните оценители за бюджетна ревизия са  задължителни, и как се вземат тези решения.

•	 С	цел	улесняване	на	сключването	на	договорите	подходящо	е	УО	на	ОПРР	да	регламентира	условия,	при	
които успелите кандидати да се запознаят с нанесените корекции в бюджетите и дейностите на проектните 
им предложения преди подписване на договори за финансиране, с предоставяне на реалистични сркове. 
Това ще намали риска от грешки, нередности или прекратяване на изпълнението на проектите.

•	 Според	екипа	на	КУПФЕС	е	необходимо	също	се	премахне	практиката	да	се	сключват	допълнителни	спо-
разумения към договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР при промяна на количествено-стой-
ностни сметки или при разлики между предварителния бюджет и постигнатата цена вследствие на прове-
дена тръжна процедура.

•	 Ние	предлагаме	конкретно	при	формирането	на	проектните	бюджети	да	се	признае	за	възстановим	разход	
(от страна на държавния бюджет) начисляваните суми за ДДС по допустимите разходи. 

•	 Заложените	срокове	за	издаването	на	становища	от	УО	на	ОПРР	по	одобряването	и	изпълнението	на	про-
екти трябва да се спазват от определените служители, а в случаите на тяхното нарушаване да се налагат 
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дисциплинарни наказания.

ОП „Транспорт”
Досегашното изпълнение на ОПТ (представено подробно по-горе) е незадоволително, както като темпове 

на оперативна работа, така и като осигурявани и очаквани резултати. По мнение на екипа на КУПФЕС е необ-
ходимо УО на програмата да предприеме решителни действия за подобряване на това положение, в няколко 
основни направления:
•	 Подобряване	на	оперативния	и	организационен	капацитет	за	изпъление	на	ОПТ	(вкл.	мерки	за	задържане	

на квалифициран персонал, интензивно обучение на наличните и назначаване на нови кадри, превъзлагане 
на етапи от проектната подготовка и изпълнение);

•	 Допълване	на	организационната	рамка,	и	конкретно	на	изискванията	за	преценка	на	очакваните	въздейст-
вия от осъществяваните проекти (вкл. оценка на възможното териториално припокриване на природни 
територии и места по НАТУРА 2000 с терени за съществяване на проекти за транспортна инфраструктура 
и зони на тяхно въздействие), и за предприемане на корективни мерки спрямо тези очаквани въздействия  
(конкретно изграждане на обходни трасета, тунели и виадукти, екологични коридори, шумозаглушителни 
бариери, корективни мерки за намаляване на газовите емисии и др.);

•	 Актуализиране	на	финансовото	разпределение	по	програмата,	с	оглед	нейното	по-добро	съобразяване	с	
приоритетите на ЕС за налагане на устойчив модел на транспорт в ЕС (реалокиране на допълнителен финан-
сов ресурс към приоритет 1 за развитието на железопътна инфраструктура);

•	 Изборът	на	приоритетни	транспортни	проекти	да	се	базира	на	ясни	критерии	кореспондиращи	с	постига-
нето на целите на ОП. Сегашният подход „всичко налично на масата, за да не загубим парите“ (особено на 
пътно-транспортните проекти) трябва да се прекрати, тъй като показва липса на приоритизиране;

•	 Считаме	също,	че	е	необходимо	УО	на	ОПТ	да	положи	усилия	за	подобряване	на	своята	досегашна	практика	
по отношение на публичността, партньорството и диалогичността по програмата, конкретно във връзка с 
работата със специализираните граждански организации по въпросите на транспорта;

•	 По	примера	на	други	администрации,	УО	на	ОПТ	да	публикува	списък	с	одобрените	за	финансиране	проек-
ти в табличен вид, а също да публикува пълните одобрени протоколи от заседанията на комитета за наблю-
дение, а не избрани интерпретации;

•	 Извън	тесния	обхват	на	ОПТ,	да	бъде	завършено	преструктурирането	на	железопътния	транспорт	с	фокус	
върху предоставянето на качествени услуги, конкурентни на пътния транспорт.

ОП „Околна среда”
•	 Недопускане	отпадането	на	НПО	като	бенефициенти	по	ос	3	„Биоразнообразие”;
•	 Залагане	на	твърдо	съотношение	между	дейностите	по	изработване	на	планове	и	реалните	дейности	на	

терен;
•	 Изтегляне	напред	във	времето	на	анализа	на	органите	за	управление	на	НАТУРА	2000;
•	 Олекотяване	на	възможностите	за	вътрешни	трансфери	на	средства	в	рамикте	на	един	проектен	бюджет,	

сроковете на възстановяване, специфични обозначения върху финансовите документи, верификацията на 
документите и т. н., които биха блекчили изпълнението на проектите.

ОП „Конкурентоспособност”
•	 Приемане	на	недвусмислени	и	нерестриктивни	(които	да	не	ограничават	достъпа	на	избираеми	кандидати)	

критерии за допускане, наблюдение и оценка на кандидатите. 
•	 Приемане	на	критерии,	при	които	се	избягва	дискриминация,	породена	от	използването	на	критериите	за	

код на дейност по НКИД и се предоставя по-широка достъпност на кандидати с иновативна дейност.
•	 Разписване	на	недвусмислени	и	подробни	процедури,	вътрешни	правила	и	адекватни	контролни	механи-

зми за ефективна и ефикасна работа по приемане, оценка и договориране на проектните предложения по 
ОПК.

•	 Скоростни,	резултатни	и	унифицирани	процедури	за	разглеждане,	оценка	и	договаряне	на	проекти.
•	 Изграждане	на	звена	за	верификация	на	плащанията,	които	да	са	отделни	от	вътрешния	контрол,	за	да	се	
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избегне претовареност на персонала от вътрешния контрол с разнородни дейности. Подобряване на дей-
ността по трите степени на контрол за по-добро осигуряване на законосъобразност и спазване на принци-
пите за добро финансово управление. Привличане на външни сътрудници за осъществяване на финансова-
та верификация.

•	 Засилване	на	експертния	капацитет	на	МЗ	и	назначаване	на	квалифицирани	оценители	за	ускоряване	на	
процедурите за оценка на проектни предложения. Привличане на външни сътрудници за извършване на 
проектните оценка на проектите.

В допъпнение към горните средносрочни (за периода до 2013 г.), екипът на КУПФЕС прави и следните стратеги-
чески препоръки за следващия програмен период (2014-2020):

•	 Разработването	на	планове	и	стратегии	в	транспортния	сектор	трябва	задължително	да	включва		цели	и	
индикатори за устойчивост (като например: намалявне на емисиите на  транспортния сектор; изчисляване и 
сравнение на екологичен и въглероден отпечатък на различните транспортни проекти; подобряване на ин-
тегрираността между отделните видове транспорт; залагане на количествени цели за развитие на устойчив 
и комбиниран градски транспорт, а не  само на метро-радиуси; намаляване на задръстванията; увеличаване 
дела на обществения транспорт; постигане не баланс между видовете транспорт; устойчиво изграждане и 
експлоатация, поддръжка и рехабилитация на изградената инфраструктура).

•	 Плановете	и	стратегиите	в	областта	на	транспорта	трябва	адекватно	да	адресират	проблемите,	свързани	
с пътния транспорт, и да предотвратяват тяхното изостряне (чрез ограничаване на подкрепата за пътно-
транспортни проекти);

•	 Европейската	стратегия	за	устойчиво	развитие	и	6-ата	екологична	програма	на	ЕС	трябва	да	се	използват	
при разработването на транспортните стратегии, планове и програми;

•	 Общественият	транспорт	трябва	да	получи	много	по-адекватна	подкрепа	при	разработването	на	следва-
щите ОП;

•	 Фокусът	на	интервенциите	трябва	да	е	насочен	към	задоволяване	на	вътрешните	транспортни	потребности	
на страната и връзките между регионите, чието развитие в момента е неглижирано за сметка на европей-
ските транспортни коридори;

•	 Включването	на	външните	разходи	 (external	 costs),	произтичащи	от	 тежкотоварния	пътен	транспорт	и	от	
трафика в гъсто населените райони, при изчисляването на разходите за транспорт. България трябва да бъде 
активна в разработването и въвеждането на евро-винетната система.

ОП „Административен капацитет”
С оглед на направените изводи, констатираните нарушения и проверките на официалните институции, 

КУПФЕС прави следните предложения:
•	 Агенцията	за	обществени	поръчки	реално	да	следи	за	спазването	на	тръжните	процедурии	да	санкционира	

нарушителите;
•	 УО	да	създаде	и	оповести	ясни	и	единни	насоки	за	организиране	на	обществените	поръчки	по	ОПАК;
•	 Чрез	промени	в	ЗОП	имуществените	санкции	и	глобите	да	бъдат	увеличени	100	пъти	над	сега	заложените;
•	 	Длъжностни	лица,	на	които	е	наложено	дисциплинарно	наказание	за	нарушения	по	реда	на	ЗОП,	да	не	мо-

гат в продължение на 10 години да заемат длъжности на служители в държавната администрация;
•	 УО	да	създаде	регистър	на	проектите	по	ОПАК.

Програми за транс-гранично сътрудничество
•	 Съвместният	технически	секретариат	на	ОП	за	ТГС	България	–	Румъния	да	се	премести	в	Гюргево.	Районът	

Русе-Гюргево е комуникативен и с добра достъпност. В него се намира единственият мост между двете дър-
жави и разстоянието до Букурещ е само 60 км. Поради това ще бъде по-лесно да се привлекат специалисти, 
които да работят в секретариата.

•	 Правилото	да	се	набират	проекти	чрез	процедури	с	3-месечни	срокове	трябва	да	се	промени,	като	срокове-
те се удължат. 

•	 Преговорният	процес	на	изготвяне,	съгласуване	и	сключване	на	договорите	трябва	да	се	съкрати	-	не	по-
дълъг от 2 месеца.
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•	 Провеждането	на	преговорния	процес	с	одобрените	кандидати	трябва	стриктно	да	се	придържа	към	обя-
вените насоки и да не се въвеждат пост фактум изисквания за пояснения и документи, които не са предви-
дени в публикуваните насоки.

•	 В	насоките	да	се	детайлизира	кои	категории	бенефициенти	и	при	какви	обстоятелства	могат	да	вписват	в	
проектните бюджети разходи с включен ДДС.

•	 Да	се	възприеме	и	признаване	на	документация,	представена	по	електронен	път	с	електронен	подпис.	В	
сегашния й вид кореспонденцията между съвместния технически секретариат и бенефициентите води до  
излишно генериране на големи разходи.

Програма за развитие на селските райони
Във връзка със съществуващи сериозни структурни проблеми при досегашното изпълнение на ПРСР 

КУПФЕС смята за особено важно предприемането в къси срокове на следните корекциии на сегашната уредба 
и практика, изброени по-долу:
•	 Рязко	подобряване	от	УО	на	кохерентността	между	стратегическите	насоки	за	РСР	на	Общността	и	мерките	

на ПРСР с цел изпълнението на дейности с най-големи публични ползи, опазване на околната среда, пости-
гане на устойчиво и рентабилно земеделие, въвеждане на перспективни иновации и т. н.

•	 Електронизация	 на	 целия	 проектен	 цикъл.	 От	 момента	 на	 подаване	 на	 заявлението	 за	 подпомагане	 до	
финалното изплащане на помощта кандидатите/бенефициентите трябва да са способни да видят етапа на 
одобрение/изпълнение на техния проект. Имената на бенефициентите, техните проектите и получаваната 
с натрупване помощ да се въведат в списъци онлайн за целите на отчетността, публичността и  прозрач-
ността на прилагането на програмата. Това е силна антикорупционна мярка, тъй като отнема възможността 
на  ДФЗ-РА да бави/отлага разглеждането на определени проектозаявления за сметка на други, идващи от 
„правилните кандидати”. Ще се ограничи и възможността за лобиране сред служителите, ръководителите 
и неформалните фактори за работата на ДФЗ-РА (министри, депутати) за по-бързо придвижване на отделни 
проекти.

•	 На	базата	на	горните	електронни	регистри	да	се	въведе	система	за	мониторинг	и	УИС,	следваща	обхвата	и	
формата на ОРНО. Така ще се подобри значително изпълнението на Регламент 1698/2005.

•	 Докладите	на	външните	оценители	на	ПРСР	да	придобият	публичност	като	се	публикуват	поне	на	сайтовете	
на УО и РА. 

•	 Системно	повишаване	на	експертността	и	мотивацията	на	персонала	и	институционалната	системна	компе-
тентност на административните звена на УО и РА за качествено прилагане на ПРСР.

•	 Оптимизиране	 на	 процедурите	 за	 договориране	 и	 контрол	 на	 изпълнението	 на	 проекти	 по	мерките	 на	
ПРСР. Подобряване на процедурите за оценка на проектопредложенията. Привличане на външни експерти 
при необходимост.

•	 Подобряване	на	ефективното	и	отговорно	административно	обслужване	на	кандидатите/бенефициентите,	
включително чрез персонализиране на отговорностите и налагане на обезщетения за вреди, причинени от 
конкретните служители (регламентиране и прилагане на конкретни персонални регресни искове).

•	 Включване	в	покрепящи	национални	инициативи	на	националната	политика	за	развитие	на	селското	сто-
панство (интернализиране) на Първи и Втори стълб на ОСП в националната политика за развитие на селско-
то стопанство. 

•	 Регионализиране	на	по-нататъшното	изпълнение	на	ПРСР	чрез	определяне	на	бюджетни	квоти	по	области	
(NUTS ІІІ) като елемент на деконцентрацията на административните структури в РБ.

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”
•	 Запазване	и	засилване	на	наличния	административен	капацитет	-	честата	смяна	на	ръководни	длъжности,	

както и липсата и текучеството на квалифициран персонал в звената, отговорни за прилагането на ОПРСР, 
затрудняват нейното прилагане;

•	 Анализ	на	потенциала	за	развитие	на	отделните	производства	в	сектор	„Рибарство”,	които	би	следвало	да	се	
подпомагат приоритетно по ОПРСР. Това би подобрило  стратегическата насоченост на програмата;
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•	 Анализ	на	капацитета	на	усвояване	по	отделните	мерки,	заложени	в	Индикативната	годишна	работна	про-
грама, като се проучи готовността на бенефициентите да кандидатстват и да изпълнят успешно проекта 
по съответната мярка. По този начин би могло да се даде приоритет на отварянето на мерки, по които има 
повишен интерес и готовност от страна на кандидатите и съответно да изпълнят проекта;

•	 Анализ	на	причините,	довели	до	отхвърляне	на	подадени	проекти	по	ОПРСР,	както	и	на	причините,	довели	
до отказ да изпълнят проектите от бенефициентите. Изводите от анализа ще послужат за формулирането и 
изпълнението на конкретни мерки, чрез които да се редуцира броят на отхвърлените проекти и да се пре-
одолее негативната тенденция на оттегляне на подадени проекти.
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Приложение 2:  Пред-присъединителните фондове  
в България85

85. Използвани са онлайн материали от http://www.vdconsult-bg.com/opencms/vdconsult/

ФАР (PHARE) 

Създадена е на 18.12.1989 г. с наредба на Съвета на ЕС №3906/89 и в момента Програма PHARE е един от 
основните финансови инструменти на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при 
подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация. Създадена в подкрепа на икономическия и 
политическия преход. До 1996 г. Програма PHARE включва 13 страни-партньори от региона. 

Програма PHARE има две основни цели в Централна и Източна Европа. За страните, които кандидатстват за 
членство в Европейския съюз, целта на програмата е да им помогне да се присъединят към Съюза възможно 
най-бързо. В останалите целта е да бъде подкрепен техния преход към демокрация и пазарна икономика.

Страните-партньори определят приоритетите, за които търсят съдействие, след което се договарят с Евро-
пейската комисия и подписват финансови меморандуми. Средствата по Програма PHARE се набират от общия 
бюджет на ЕС, който се определя от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Разпределението 
на сумите става по обективни критерии (население, БНП и др.). Финансовите средства по Програма PHARE се 
отпускат като безвъзмездна помощ, а обхватът на дейностите й се е разширил значително. Програма PHARE 
демонстрира постоянна гъвкавост, като се приспособява към променящите се приоритети и характер на про-
цеса на реформите във всяка от страните-партньори. От 1994 г. насам програмата е увеличила средствата в 
подкрепа на законодателството и административните структури, както и за проекти, които подпомагат демок-
ратизацията и гражданското общество, и за инвестиции в инфраструктурата, включително и за трансгранично 
сътрудничество.

Видове помощ

Предоставяне на информация: тук влизат консултации по провежданата политика, по реформите на инсти-
туциите и правната система, обучение на държавни служители в прилагането на новите управленски техноло-
гии, академичен обмен (Програма „Темпус”).

Инвестиционно съдействие: Програма PHARE предоставя предпроектни проучвания, кредитни линии и 
гаранции, понякога и капитал (безвъзмездно) с цел да задвижи значими инвестиционни проекти, които се за-
държат поради недостиг на средства. Сътрудничеството на Програма PHARE с ЕБВР и ЕИБ по тази линия води 
до разработване на инфраструктурни проекти за над 1 млрд. евро. Програмата предоставя и кредити, упра-
влявани на местно равнище, за малки предприятия и ферми, с цел овладяване на критичен недостиг на стоки, 
породен от трудности в прехода към пазарно стопанство.

Преки инвестиции: Програма PHARE влага средства и пряко в инфраструктурата, особено в тази, от която 
зависи успешното преориентиране на икономиките в преход, например мостове, пътища, гранични контрол-
но-пропускателни пунктове. Приоритет имат трансевропейските транспортни мрежи. От 1994 г. за тези цели 
се ползват до 25% от общия бюджет на програмата. В този процент влизат средствата за опазване на околната 
среда.

Подпомагане развитието на гражданското общество чрез програмите Демокрация, Лиен, Партньорство и 
др.
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Сътрудничеството ЕС с България по програмата започва от 1990 г., след като страната удовлетворява усло-
вията за участие: политически плурализъм, провеждане на свободни избори, започване на пазарни реформи.

Етапи в развитието на Програма PHARE

1990-1991 г. - подкрепа за макроикономическа стабилизация, хуманитарна помощ, доставки за укрепване на 
промишлеността и селското стопанство. Ударение върху непосредствените задачи, свързани със стопанското 
преустройство.

1991-1994 г. – широко секторна помощ (общо 4 248.5 млн. ECU), най-вече познания за изграждане на необхо-
димите структури на пазарното стопанство в 11 страни. Чрез програмата се подпомагат текущи приоритети, 
свързани с обществено-икономическото преустройство.

1994-1997 г. - нови задачи пред програмата, свързани с решението от Копенхаген, 1993 г., за приемане на 
асоциираните страни от Централна и Източна Европа в ЕС след като изпълнят политическите, икономическите 
и правните критерии за членство в Съюза. Начало на многогодишното програмиране по Програма PHARE - 
1996-1999 г.

1997-2000 г. - по предложение на Европейския съвет (Амстердам, 1997 г.) Програма PHARE се пренасочва 
от оказване на техническо съдействие в проблемните области към подпомагане на процесите, свързани не-
посредствено с подготовката за присъединяване. В този етап Програма PHARE оказва помощ за решаване на 
задачите, поставени в споразумението „Партньорство за присъединяване”. След 1997 г. има промяна в проце-
дурите за реализиране на програмата. Новият подход на ЕС предвижда „програмиране по цели” при изготвяне 
на националните програми. Целта е Програма PHARE да се интегрира с националните бюджети и да стане част 
от националните приоритети в усилията за присъединяване.

Средствата по Програма ФАР се набират от общия бюджет на ЕС и от национално съфинансиране. Разпреде-
лението на финансирането става по критерия - БВП на глава от населението за конкретен район. Финансовите 
средства по ФАР се отпускат като безвъзмездна помощ, а обхвата на дейностите й се е разширил значително. 
Програма ФАР демонстрира постоянна гъвкавост, като се приспособява към променящите се приоритети и 
характер на процеса на реформите във всяка от страните-кандидатки за членство в ЕС. От 1994 г. програмата 
е увеличила средствата в подкрепа на законодателството и административните структури, както и за проекти, 
които подпомагат демократизацията и гражданското общество, и за инвестиции в инфраструктурата, включи-
телно и за трансгранично сътрудничество.

До края на периода 2000-2006 г., програма ФАР остава основния инструмент на Общността, насочен към 
сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа. До присъединяването на всяка от страните, ФА 
Р ще продължи да прилага същите цели като по Цел 1 на Структурните Фондове.

ФАР – ТГС

Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество e регионална програма за трансгранично сътрудничество 
между две страни, едната членка на ЕС, а другата, граничеща със страна от ЕС. За България програма ФАР-ТГС 
обхваща съвместни проекти с Гърция (като съседна страна - член на ЕС) и е насочена към проекти в областта 
на инфраструктурата, транспорта, енергетиката, далекосъобщенията и околната среда.

При избора на проектите по програма ФАР-ТГС се обръща внимание на сходството им с националната ФАР 
програма в България и със съфинансирането от други международни финансови институции.

Основните цели на програма ФАР - ТГС са: да се осъществи сътрудничество между граничните райони на 
страните от централна и източна Европа и Европейския съюз и да спомогне на тези региони преодолеят спе-
цифичните си проблеми, произтичащи от относителната им изолираност в националната икономика да се 
преодолеят проблемите, свързани опазването на околната среда; да се насърчи създаването и развитието на 
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мрежи за сътрудничество между двете страни на границата и изграждане на връзки между тези структури и 
по-широките структури на Европейския съюз. Чрез програмата за ТГС не само се подпомагат посочените реги-
они, а и се стимулира развитието на страната като цяло, както и интеграцията с ЕС.

ИСПА (ISPA)

Програма ИСПА е предприсъединителен финансов инструмент за 10-те страни от Централна и Източна 
Европа, кандидатстващи за членство в ЕС, за периода 2000-2006 г. и заедно с програмите ФАР и САПАРД се 
включва в механизмите на финансова помощ, оказвана от ЕС за подготовката на икономиките на страните-
кандидатки за присъединяване. Изпълнението на програмата се осъществява в контекста на такива рамкови 
документи за отношенията между ЕС и страните-кандидатки като „Партньорство за присъединяване”, Нацио-
налните стратегии на източноевропейските страни за присъединяване към ЕС, техните Национални програми 
за приемане на европейското законодателство и др. От друга страна ИСПА лансирана в съответствие с поли-
тическите решения на ЕС от Люксембург през декември 1997 г. е нов инструмент, който следва да се разглежда 
и като част от процеса на реформиране на Структурните фондове на ЕС в съответствие с приетия „План 2000”. 
Двете основни сфери на дейност по програма ИСПА съвпадат с тези на Фонда за сближаване на ЕС.

Помощта на ЕС в рамките ИСПА се предоставя в съответствие с изисквания на Регламент на Съвета № 
1267/99,според който подкрепата на Общността за страните-кандидатки се оказва в областта на икономиче-
ското и социално сближаване и във връзка с екологичната и транспортната политика и „допринася за целите, 
залегнали в Партньорство за присъединяване за всяка източноевропейска страна, както и за съответни наци-
онални програми за подобряването на околната среда и на транспортните инфраструктури мрежи” (чл. 1 (1) и 
(2)), като вниманието е насочено към две основни мерки:

Мерки за опазване на околната среда, които дават възможност на страните-бенефициенти да изпълняват 
изискванията на екологичното право на Общността, както и целите на Партньорствата за присъединяване. 
Цели се подобряване на качеството на питейната вода, пречистване на отпадните води, обезопасяване и опол-
зотворяване на твърдите отпадъци, очистване на въздуха в промишлените райони. Приоритет имат начина-
ния, чиято цел е да се намали рискът за здравето на хората. Програмата финансира проекти, които осигуряват 
постоянно и рационално използване на природните ресурси, превантивни мерки за опазване на околната 
среда, идентифицират и спират замърсяването при източника. Например изграждане на пречиствателни стан-
ции, на депа за отпадъци и пр.

Транспортни инфраструктури мерки, които насърчават устойчивата мобилност, а по-специално тези, кои-
то представляват проекти от общ интерес, основаващи се на критериите на Решение № 1692/96/ЕС, а и тези, 
които дават възможност на страните-бенефициенти да изпълняват целите на Партньорствата за присъединя-
ване; това включва взаимообвързаността и взаимната оперативна съвместимост на националните мрежи и с 
транс-европейските мрежи, както и достъп до такива мрежи. (чл. 2 (2)). Подкрепят се проекти които свързват 
националните транспортни мрежи (жп линии, магистрали) с трансевропейските, както и за реконструкция и 
изграждане на летища, пристанища. Приоритетни в областта на транспорта са трансевропейските коридори 
4, 7, 8 , 9, 10, осигуряващи транспортни връзки със страните от ЕС и между страните кандидатки. Поощряват се 
начинания, които гарантират подвижност, осигуряват сигурност, избягването на високи пътни разходи и пр. 
(например реконструкция и изграждане на жп линии, летища, пристанища и др.). 

САПАРД (SAPARD)

САПАРД е един от финансовите инструменти, подготвящи страните-кандидатки за бъдещото им членство в 
ЕС. Заделената за нея от ЕС сума ще бъде усвоена като субсидии. 

Основно условие за стартиране на програмата е изработване на одобрен от ЕК Национален план за раз-
витие на земеделието и селските райони. През 1999 г. в МЗГ бе разработен Национален план за развитие на 
земеделието и селските райони, който на базата на подробен социален и икономически секторен и програмен 



115Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

анализ, определи стратегията и приоритетите на земеделието в периода 2000-2006 год. в съответствие с двата 
основни правителствени документа: Партньорство за присъединяване и Национална програма за възприема-
не на законодателството на ЕС.

Основни цели на Националния план

Развитие на ефективно земеделско производство и конкурентен хранително преработвателен сектор, чрез 
подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насоче-
ни към достигане на европейските стандарти. 

Устойчиво развитие на селските райони, в съответствие с най-добрите екологични практики, чрез създа-
ване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата 
инфраструктура, което ще доведе до подобряване на условията за живот, ще увеличи възможностите за полу-
чаване на доходи и възможностите за работа за хората, живеещи в селските общности. 

Приоритетни области

Подобряване на условията за производство, преработка и маркетинг на земеделска продукция, горски и 
рибни продукти, съгласно Европейските стандарти; развитие на екологосъобразно селско стопанство, както и 
подобряване на дейностите по опазване на околната среда в земеделието и горите; 

Интегрирано развитие на селските райони с цел съхраняване и укрепване на техните икономики и общно-
сти и съдействие за ограничаване процеса на обезлюдяване на тези райони; 

Инвестиции в човешките ресурси - квалификация и обучение на заетите в производство и преработка на 
селскостопанска, горска и рибна продукция. 

Техническа помощ. 

Посочените по-горе приоритети обуславят мерките, за изпълнението на които, чрез инвестиционни проек-
ти, беше концентрирана помощта на ЕС по линия на Програма САПАРД.
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Приложение 3: Подробна информация за изпълнението  
на ОПТ

Ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните нацоинални 
транспортни оси”

До момента едва 5 % от средствата по оста са одобрени. За сравние одобрените средства за пътни про-
екти са в размер на 36.4 %, което в абсолютна стойност е 12 пъти повече.  Разликата се дължи от една страна 
на дългогодишното подценяване на железопътния сектор, липсата на реформи и приоритети и оттам на из-
ключително ниската проектна готовност. От друга страна пътният строителен сектор се състои от множество 
частни компанни, които освен понякога конфликтните си връзки с АПИ представляват силно лоби борещо се 
за повече средства и вероятно проектите са по-скоро приоритетни за тях отколкото за държавата. В допъл-
нение изработването на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт стартира едва в 
началото на 2010 г. с отваряне на офертите по тръжната процедура. Неговото изпълнение е от важно значение 
за приоритизирането на проектите в железопътния сектор и е трябвало да бъде подготвен до края на 2008 г. 
(според ОПТ) Забавянето от 2 години ще отдалечи значително постигането на двете специфични цели на ОПТ: 
интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз и постигане 
на баланс между видовете транспорт.

Ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транс-
портни оси” 

Дейностите по оста са свързани с изграждането на 213 км магистрали и 69 първокласен път. През 2014 г. пла-
нираната обща дължина на автомагистрална мрежа е 1302. За периода 2007-2014 г. това означва построяването 
на нови 908 км към съществуващите в края на 2006 г. 394 км.  До момента има одобрени само 2 проекта по при-
оритетна ос 2. Третият, който още не одобрен от ЕК, е АМ Тракия лотове 2, 3 и 4 и договорът  с бенефициента 
Агенция „Пътна инфраструктура“ е вече сключен.

Един от индикаторите за отчитане на напредъка по програмата е „построени автомагистрали в км“. Като 
базова стойност е взета (некоректно) цифрата от 331.2 км съществуваща магистрална мрежа към края на 2005. 
По-правилно би било базовата стойност да е нула и в края на 2013 г. да се отчете постигнатото вследствие 
изпълнението на програмата. В момента индикаторът включва и построени нови км магистрала, които не са 
финансирани по ОПТ.

Към края на 2008 г. са изградени нови 24 км  магистрали и общата дължина вече е 418 км. Към май 2009 г. 
все още няма изграден нито един км нова магистрала със средства по ОПТ. Затова стойността на постигнатия 
резултат в края на 2008 г. е нула нови км. 

Ос 3 „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” 
По оста са предвидени два проекта: Разширяването на столичното метро и изграждането на интермодален 

терминал. До момента почти 90 % са одобрените средства, като проектът за метрото вече е одобрен от ЕК и се 
реализира. По време на програмирането не бяха предвидени средства за други дейности като подобряване 
на градския транспорт, изграждане на веслосипедни транспортни мрежи, системи за управление на трафика. 
Такава възможност бе описана и в Стратегическите насоки на общността и подобни дейности са заложени ОП 
Регионално развитие, но в много малък размер, а в ОПТ се предвидиха средства само за изграждане на метро 
в София. Към Май 2010 г. София все още няма транспортен план и стратегия, така че изпълняването на проекти 
е на парче и затова и само изграждането на метро е залегнало в ОПТ. Още едно доказателство, че ОПТ е по-
скоро сбор от проекти, отколкото стратегически документ с ясна взаимовръзка между състояние и нужди в 
транспорта, цели, приоритети и проекти.

Ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”
Все още няма одобрени проектит по оста, но със сигурност единият от очакваните такива ще се окаже с 
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вредни въздействия върху околната среда, тъй като е свързан с корекции по речното дъно на река Дунав. Още 
в процеса на програмиране този проект беше отбелязан като проблемен и в момента тече разработването на 
оценката за въздействие върху околната среда. Документът е съвместен за българската и румънската част. 

Ос 5 Техническа помощ 
С най-много одобрени проекти е тази ос - 32 на брой, равняващи се почти на 30 % от средствата. Проектите 

са в 6 от общо 7 типове дейности, предвидени за финансиране. Единствено работата по Разработване на Ге-
нерален план за мониторинг на околната среда и изпълнението му не е стартирала. Няма индикация за кога е 
планиран, тъй като в индикативната програма за 2010 г. проектите по ос 5 не са описани. 

Важната изработка на Общ Генерален план за транспорта е започнала през 2008 г., но като основен недос-
татък следва да се отбележи липсата на консултации с екологични неправителствени организации както по 
екологичната оценка на плана, така и по самия план.  В документа „Доклад за определяне на обхвата и схемата 
за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ генерален план на транспорта”86 екологичните 
НПО не са отчетени като заинтересована страна, което е в нарушение на законодателството за извършване 
на екологична оценка. Въпреки дългогодишната работа на НПО по проблемни проекти като АМ Люлин, Е-79 
(всички финансирани с европейски средства по ИСПА, ЕИБ, ФАР или ОПТ) и особено по  АМ Струма, където в 
следствие на сътурдничеството между НАПИ и НПО реализацията на проекта се отпуши, НПО не са потърсени 
за коментари. В крайна сметка екологичната оценка е съгласувана от министъра на околната среда и водите 
Нона Караджова през Януари 2010 г., но НПО не са участвали в обществени обсъждания, ако въобще е имало 
такива. 

9 от проектите за техническа помощ са свързани с материално стимулиране на служители и представляват 
около 1/6 от одобрените до момента средства. 9 проекта са свързани с дейноста на комитета за наблюдение 
изпълнението на програмата и за публичност на програмата. 6-7 проекта са за оказване на техническа помощ 
по проекти по останалите приоритетни оси. Точният брой на проектите свързани с повишаване на админи-
стративния капацитет не може да се установи, но е между 1 и 3. Същевременно от 16 стартирани обществени 
поръчки по ОПТ 5 са прекратени и 4 от тях се отнасят именно до повишаване капацитета, както на служителите 
в Министерство на транспорта така и на крайните бенефициенти. Възложена е една единствена ОП за повиша-
ване капацитета на управляващия орган на ОПТ.

Информация за стойностите на индикаторите за контрол и оценка на ОПТ
Общият брой на индикаторите за контрол и оценка на ОПТ на програмата са 45 и обхващат и петте оси. За 

2007 г. всички и за 2008 г. почти всички индикатори са със стойност нула освен 4. Тези четири се отнасят както 
следва: един за публични дейности, два за наблюдавани речни и брегови дължини и един за морски пътища 
покрити от система за безопасност). Освен дейностите по осигуряване публичността на ОПТ останалите дей-
ности заради които се отчита напредък по индикаторите не са част от ОПТ, а от други проекти. Както бе отбеля-
зано по-горе някои от индикаторите са некоректни например „построени магистрали в км“ тъй като неговата 
стойност вече е 424 км с почти 100 км над базовата стойност, но това не се дължи на дейности финансирани от 
ОПТ тъй като до момента няма нито един км нова магистрала изградена със средства по ОП.

86. http://www.optransport.bg/upload/docs/Faber_Maunsell_Report_SCOPING_BG_FINAL_1.pdf
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Допълнителна информация 14: Съпоставка на даден проблемен проект с насоките за 
кандидатстване – анализ на критериите, на които трябва да отговарят проектите

При избора (на етап програмиране) на приоритетните проекти за финансиране е използван мултикрите-
риален подход за оценяване „Политиката на защитата на околната среда е приоритетна за Европейската 
общност, което прави екологичния критерий втори по тежест. Максимумът се дава на проекти, които се 
очаква да имат по-малко негативно въздействие върху околната среда.“ Самият екологичен критерий е 
намаляващо ниво на замърсяване.

От наличната информация за одобрените проекти не става ясно по какъв начин те отговарят на този 
критерий. Интересно в случая е, че заложените във формуляра за кандидатстване87 въпроси свързани с 
околната среда са по-скоро насочени към спазването на законовите изисквания свързани с ОВОС, ЕО и 
оценка за съвместимост, но реално не търсят информация дали проектът ще води до намаляващо ниво 
на замърсяване или до обратното. Имайки предвид качеството на докладите по ОВОС през последни-
те 10-на години в България и почти пълната липса на отрицателни доклади по ОВОС, то цитирането на 
извадки от тези доклади във формулярите за кандидатстване по никакъв начин не доказва дали даден 
проект ще изпълни или не екологичния критерий - (намаляващо ниво на замърсяване). Най-вероятно 
максималната оценка от 25 точки по този критерий може да се получи като се отбележи формално, че 
законовите процедури по издаване на разрешения и оценки са изпълнени. За сравнение исканите данни 
за финансовите параметри на проектите са доста конкретни и измерими. 

Тъй като някои от първоначално приоритетните проекти са заменени с други (например включването 
на АМ Тракия), не става ясно дали проектът е преминал през мултикритериален анализ и какви са резул-
татите от него относно екологичния критерий. В процеса на изработване на ОВОС на проекта благода-
рение участието на НПО в последвалите конслутации са постигнати по-добри параметри на опазването 
околната среда спрямо първоначалния вариант на трасетата.

Списък на прекратените проекти, свързани  
с Оперативна програма „Транспорт“

Прекратени процедури, стартирани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съоб-
щенията към 7 Юни 2010 – източник регистъра на Агенция за обществени поръчки:
•	 Процедура:	„Техническа	помощ	за	укрепване	на	административния	капацитет	на	транспортния	сектор	в	Ре-

публика България”. Описание: Обществената поръчка се възлага в изпълнение на задълженията, произти-
чащи от Финансов меморандум по програма ИСПА – Мярка № 2005/BG/16/P/PA/003 – “Техническа помощ за 
укрепване на административния капацитет на транспортния сектор в Република България”. Основната цел 
на проекта е подпомагане дейността на Управляващия орган при изпълнението на Секторна оперативна 
програма „Транспорт 2007 – 2013 г.” (ОПТ), чрез укрепване на капацитета на предварително идентифици-
раните крайни бенефициенти на програмата. Документ: Обявление за обществена поръчка (ЕС) (123420). 
Преписка:00042-2007-0007 (Прекратена).

•	 Процедура:	„Техническа	помощ	за	укрепване	на	административния	капацитет	на	транспортния	сектор	в	Ре-
публика България”. Описание: Обществената поръчка се възлага в изпълнение на задълженията, произти-
чащи от Финансов меморандум по програма ИСПА – Мярка № 2005/BG/16/P/PA/003 – “Техническа помощ за 
укрепване на административния капацитет на транспортния сектор в Република България”. Основната цел 
на проекта е подпомагане дейността на Управляващия орган при изпълнението на Секторна оперативна 

87. Насоки за кандидатстване за финансиране на проекти/операции от Оперативна „Транспорт” (ОПТ) за периода 2007-2013 г.  

       http://www.optransport.bg/upload/docs/1_Guide_for_Application_for_OPT_projects_financing__3__1_.pdf
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програма „Транспорт 2007 – 2013 г.” (ОПТ), чрез укрепване на капацитета на предварително идентифици-
раните крайни бенефициенти на програмата. Документ: Обявление за обществена поръчка (ЕС) (134490). 
Преписка: 00042-2007-0018 (Прекратена).

•	 Процедура:	Повишаване	на	квалификацията	на	служителите,	изпълняващи	функции	по	управление	и	из-
пълнение на Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г. Описание: Повишаване на квалификацията 
на служителите, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт” 
2007 - 2013 г. Документ: Обявление за обществена поръчка (379245). Преписка:00042-2009-0026 (Прекрате-
на).

•	 Процедура:	 “Избор	на	независим	оценител	на	Оперативна	програма	 „Транспорт”	2007-2013	 г.”.	Описание:	
Извършване на независими оценки съгласно графика в одобрения индикативен план за оценка на ОПТ. 
Извършване на други (непредвидени) независими тематични оценки, при възникване на необходимост от 
това. Изграждане на капацитет за оценка на Националното звено за оценка на ОПТ в рамките на Управлява-
щия орган. Документ: Обявление за обществена поръчка (ЕС) (310154). Преписка: 00042-2009-0014 (Прекра-
тена).

•	 Процедура:	„Повишаване	квалификацията	на	служителите,	изпълняващи	функции	по	управление	и	изпъл-
нение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”. Описание: „Повишаване квалификацията на слу-
жителите, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-
2013 г.”. Документ: Обявление за обществена поръчка (284653). Преписка: 00042-2009-0008 (Прекратена).

•	 Процедура:	“Разработване	на	комуникационна	кампания	и	извършване	на	предвидените	комуникационни	
дейности, в изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” Опи-
сание: Разработване на комуникационна кампания и извършване на предвидените комуникационни дей-
ности, в изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.  Документ: 
Обявление за обществена поръчка (ЕС) (145992). Преписка: 00042-2008-0002 (Частично възложена и частич-
но прекратена). 

Прекратени процедури, стартирани от АПИ към 7 Юни 2010 – източник регистъра на Агенция за обществени 
поръчки:
•	 Процедура:	Избор	на	консултант	по	строителството	на	обект:	Доизграждане	на	Автомагистрала	 „Хемус”,	

Участък: СОП - Пътен възел „Яна” от км 0+000 до км 8+460. Описание: Проектът обхваща доизграждането 
на директното трасе на АМ „Хемус” от Околовръстния път на гр. София при км 0+000 до включването в из-
градената част от магистрала при км 8+500 на пътен възел „Яна”, в т.ч. изграждането на два пътни възела, 
реконструкция на пътищата, пресичащи автомагистралата, с изграждане на съответни подлези и надлези. 
Обект АМ ХЕМУС - Документ: Обявление за обществена поръчка (ЕС) (132444). Преписка:00044-2007-0175 
(Прекратена). 

•	 Процедура:	Избор	на	консултант	по	строителството	на	обект:	Път	Е-85/І-5/	„Кърджали	-	Маказа”,	подобекти:	
1. Път І-5 „Кърджали - разклон Джебел - рехабилитация и реконструкция от км 342+639,41 до км 350+858,31 
2. път І-5 „Кърджали - Маказа” - ново строителство от км 343+200 до км 367+427. Описание: Проектът об-
хваща: 1. Път І-5 „Кърджали - разклон Джебел” - рехабилитация и реконструкция от км 342+639,41 до км 
350+858,31. Началото на разглеждания участък е преди кръговото кръстовище за бул.”България”, а краят му 
е след моста на р.Върбица при км 350+750. В участъка има 5 големи кръстовища, един пътен възел, 6 моста, 
като два от тях са с отвори по-големи от 150 м. и реконструкция на ТТ кабели. 2. Път І-5 „Кърджали - Маказа” 
- ново строителство от км 343+200 до км 367+427. Участъкът обхваща изграждане на ново трасе, директно 
свързващо края на рехабилитирания участък - разклон Джебел с новоизграденото трасе - „Подкова - Ма-
каза”. Участъкът включва изграждане на 6 големи съоръжения и реконструкция инженерни мрежи. Доку-
ментация за участие може да се получи до:05-12-2007. Обект Кърджали-Подкова - Документ: Обявление за 
обществена поръчка (ЕС) (133192). Преписка:00044-2007-0178 (Прекратена).
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Приложение 4: Някои важни констатации и оценки от  
първия одитен доклад на KPMG за НАПИ (окончателен доклад)

Констатации

Липса на яснота относно правната  
идентичност на възложителя

Оценка/Препоръки

Настоящата практика като възложител да се по-
сочва ОПУ, а не ФРПИ, може да доведе до неясно-
сти и подвеждане на трети лица.
Това може да доведе до редица проблеми като 
липса на яснота относно отговорностите на из-
пълнителния директор на НАПИ и директорите 
на ОПУ, както и несигурност по отношение на кръ-
га от служители, който трябва да се има предвид 
при определянето на потенциални конфпикти на 
интереси. (стр. 26)

Липса на унифицирани и изчерпателни  
вътрешни правила

Вътрешните правила, действащи в НАПИ през 
2007 г., не отразяват измененията, наложени от 
промените в правния статут, естеството на дей-
ностите и вътрешния контрол. В резултат на това, 
е възможно те да не дават подходящи насоки на 
служителите на НАПИ при изпълнение на отго-
ворностите им ло отношение на прилагането на 
вътрешните процеси и процедури. (стр. 27)

Недостатьци в процеса на планиране и опреде-
ляне на бюджета
1. Въз основа на одобрените лимити се разработ-
ват годишни и тригодишни бюджети и програми. 
Програмите се изготвят на базата на оценките на 
пътната мрежа, направени от ОПУ и се одобряват от 
МФ и МТ съответно като „основен ремонт” и „текущ 
ремонт и поддръжка”. He установихме прилагане-
то на официални процедури и обективни крите-
рии (т.е. стратегическо значение, движение по 
пътищата, години експлоатация, съображения 
за безопасност и др.) за избора или определяне-
то на приоритетни проекти, които се включват в 
програмите. Процесът на избор се основава на 
експертна оценка и последващо съгласуване с 
МТ и МРРБ. He ни е известно да има документи, с 
които се обяснява процесът на експертна оцен-
ка или с които се документират мотивите за взе-
тите решения. 
2. Реалните разходи на НАПИ надхвърлят го-
дишния й бюджет, одобрен от МФ. Така например, 
през 2007 г. реалните разходи на НАПИ надхвърлят 
първоначалния бюджет с 88 % или 340 мил. лева. 
Тази тенденция продължава и през 2008 г., когато 

Липсата на обективни критерии за оценката на 
пътната мрежа може да доведе до субективизъм 
при избора на проекти, които да бъдат включени 
в програмите, и следователно може да повиши 
риска от избор на проекти, които не отговарят 
на нуждите на републиканската пътна мрежа по 
най-ефективен начин. (стр. 28)

Изпълнението на проекти извън одобрените 
програми може да доведе до избор на неподхо-
дящи проекти.  (стр. 28)

Да се изготвят и прилагат подробни писмени 
процедури и критерии за избор и определяне на 
приоритети по отношение на проектите, които 
се включват в годишните програми за „основен 
ремонт” и „текущ ремонт и поддръжка” на ОПУ и 
НАПИ.  (стр. 28)

Да се осигури подходящо документиране на про-
цеса на взимане на решения и получаване на одо-
брение, когато се предприемат проекти, които не 
са включени в годишните програми.   (стр. 28)
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Следва да се направят изменения в ЗОП и други 
свързани законодателни актове, за да се осигури, 
че правилата за конфликта на интереси се при-
лагат, независимо от размера на обществените 
поръчки. (стр. 76)

Трябва да се приемат изменения на ЗУТ, за да се 
осигури, че са забранени всички потенциални 
конфликти на интереси между изпълнителите по 
договори за надзор и строителство. (стр. 77)
НАПИ следва да разработи процедури за провер-
ка на потенциални конфликти на интереси между 
изпълнителите по договори за строителство и 
надзор. (стр. 78)

5. Потенциални конфликти, произтичащи от 
принципите на добро управление

1. Служител на ФРПИ е заемал ръководна длъж-
ност в изпълнител

2. Бивш служител на ФРПИ е управител на изпъл-
нител

3. Управител на страна по договор е бизнес парт-
ньор на служител на ФРПИ 

4. За служител на ФРПИ се твърди, че е нает от из-
пълнител

5. Ситуация на потенциален конфликт между из-
пълнителите по договорите за надзор и строи-
телство 

6. Експерти са ангажирани едновременно от из-
пълнителите по договорите за строителство и 
надзор за един и същи проект

разходите за деветмесечието до 30 септември над-
хвърлят бюджета за цялата година с 30 %.

Липса на надеждна пълна база данни Липсата на надеждна информация, която да се 
използва за управленски цели, може да нама-
ли ефективността и навременното взимане на 
стратегически и оперативни решения, както и 
да повиши риска от извършване на ллащания и 
превеждане на повече или по-малко средства на 
изпълнители no договори. (стр. 30)

Конфликт на интереси
4. Установихме шест случая на формален кон-
фликт, които представляват нарушение на зако-
на, и седем потенциални конфликта, които произ-
тичат от принципите на добро управление.

6 формални (88,280 хил. лв.) и 7 потенциални. (стр. 
72-78 от одитния доклад)

Служител на ФРПИ на ръководна длъжност 
има интерес като съдружник в изпълнителя

В НАПИ трябва да се изгради система за преглеж-
дане и проверка на декларациите за конфликт на 
интереси. (стр. 72)

Член с право на глас на комисия за оценка е 
бизнес партньор на управител на изпълнител 

В НАПИ трябва да се изгради система за преглеж-
дане и проверка на декларациите за конфликт на 
интереси. (стр. 72)

Служител на ФРПИ на ръководна длъжност 
има близки роднини, които заемат ръковод-
ни длъжности в изпълнители; Служител на 
ФРПИ има косвено участие в изпълнител

Процедурите, предвидени в 30П във връзка с кон-
фликта на интереси, трябва винаги да се спазват.
 (стр. 72-73)

Неназначаване на комисия за оценка, когато 
се провежда тьрг за допълнително строител-
ство и надзор

Процедурите, предвидени в ЗОП във връзка с оп-
ределянето на комисии за оценка и конфликта на 
интереси, трябва винаги да се спазват. (стр. 73)
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Приложение 5: Структура за управление и контрол на ОП 
„Конкурентоспособност” 

1) Управляващ орган - Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспосо-
бността на българската икономика” е дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министер-
ство на икономиката, енергетиката и туризма. 

Според указаното на сайта на оперативната програма, управляващият орган носи отговорността за ефек-
тивното, ефикасното и правилно управление и изпълнение на оперативната програма, в съответствие с прави-
лата за добро финансово управление. Т.е. определя политиките, тенденциите и стратегията при реализиране 
на програмата.

Структурата на УО се състои от Директор (Заместник Ръководител на програма), три отдела, отговорни за 
провеждането на търгове, изпълнението и финансовото управление на проектите по програма ФАР. Освен 
тях, отдел „Координация на програми” отговаря за общата координация на дейността по програма ФАР и раз-
витието на човешките ресурси и гарантиране на вътрешен контрол на тръжната и финансова документация 
по проектите по ФАР. Сектор „Оперативна програма по Структурните фондове на ЕС”, част от отдел „Координа-
ция на програми” е отговорен за разработването, програмирането и договарянето на оперативната програма 
„Конкурентоспособност”.

При структуриране на УО на ОПК се е имало предвид структурата на дирекцията като УО да бъде възможно 
най-близка до вече изградената преди 2007 година структура на ИА по програма ФАР. По този начин, се е счи-
тало УО да започне функционирането си на база на съществуващата структура на ИА, като се осигури прием-
ственост между двете функции. 

Като Управляващ орган, функциите на дирекцията включват:
•	 разработване	и	оценка	на	ОП	 (разработване	на	ОП,	договаряне	на	Програмата	 с	Европейската	комисия,	

идентифициране и дефиниране на целевите групи, определяне на инструментите за въздействие (опера-
ции, схеми и др.), наблюдение на изпълнението на програмата, изменение на ОП, под-програмиране (раз-
работване на детайлно описание и дейности по отделните операции на ОП–общи критерии за избор, съ-
ответствие с европейските регламенти и националното законодателство, определяне на целевата група и 
условията за допустимост на кандидатите, времева и финансова рамка на изпълнение на операциите; ор-
ганизиране и координация на оценките на ОП; мониторинг и отчитане на изпълнението на ОП (изграждане 
на база данни за наблюдение/контрол на Програми, финансирани по ЕФРР - събиране, отчитане и оценка на 
данни на ниво проект и програма, разработка на годишен план за изпълнение, др.), секретариат на Комите-
та за наблюдение на ОП.

•	 управление	и	контрол	на	Оперативните	споразумения	с	Междинното	звено,	управление	и	координация	на	
проектите за изграждане на капацитет по приоритет „Техническа помощ” на ОП, организиране и провежда-
не на специализираните обучения за УО и МЗ, разработване и поддръжка на МИС за УО и МЗ (включително 
информационно осигуряване), съвместно с дирекция „Информационно и комуникационно обслужване”, 
поддръжка на бази данни и софтуер, провеждане на публични кампании на национално ниво.

•	 осигуряване	 съответствие	 с	 политиките	 на	 ЕС	 в	 сферата	 на	 конкурентоспособността,	 обществените	 по-
ръчки, защитата на околната среда и равнопоставеността, контрол над МЗ за правилното организиране на 
тръжните процедури, разработване на специфични критерии за избор на проектни предложения и предос-
тавянето им за одобрение на Комитета за наблюдение, координация на системата за разработване на про-
екти, координация на обявяването на поканите за набиране на проектни предложения, координира про-
цеса на избор на проектни предложения, участва в комисиите по избора, когато е необходимо, контрол на 
системата за проверка на място на изпълнението на проекти, осъществявана от МЗ (Регламент 1083/2006), 
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координация на информационните кампании по проектите, подготвя насоки за контрактуване.

•	 осигуряване	на	съответствие	с	принципите	на	прозрачност	и	добро	финансово	управление,	администри-
ране на средства (бюджетно управление), подготовка на платежни искания и деклариране на разходи към 
Разплащателния орган (периодично и финално), изготвяне на финансови отчети (годишни и финални), раз-
работване на бюджетни прогнози, документиране на изходящи (разходи) и входящи (приходи) парични по-
тоци, регистриране и контрол на плащанията, получаване на искания за плащане от крайни бенефициенти, 
верифициране и потвърждаване на разходи; извършване на плащания към крайни бенефициенти; поддър-
жане на отделна счетоводна система и адекватни счетоводни записвания на всички транзакции свързани с 
финансово подпомагане,възстановяване на неправилно изплатени суми. 

Като слабости при структурирането на УО на ОПК може да се отчетат следните елементи:
•	 Възлагане	на	функции	на	УО	на	дирекция	в	централната	администрация,	която	е	същевременно	и	Изпълни-

телна агенция по ФАР;
•	 Териториална	отдалеченост	на	физическото	място	на	УО	(в	централна	сграда	на	министерството)	от	Меж-

динното звено (МЗ).
2) Междинно звено - Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия изпъл-

нява функциите на Междинно звено по  Приоритет 1 и приоритет 2 на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”. Междинно звено по приоритени оси 1 и 2 на ОП „Конку-
рентоспособност” е главна дирекция „Конкурентноспособност и иновации”.

3) 
С изменение на Устройствения правилник на ИАНМСП е създадена нова дирекция „Междинно звено и из-

пълнение на проекти, която изпълнява функциите на МЗ. Новата дирекция трябваше да наследи опита, при-
добит по Програма ФАР, както и този по изпълнението на Националния иновационен фонд. Предвиждаше се 
общият брой служители да е 62, включително 29 експерта на регионално ниво (регионални координатори). 
Регионалните координатори на ИАНМСП трябваше да изпълняват технически функции при провеждането на 
тръжни процедури, изпълнението, наблюдението и отчитането на ОП. 

Като междинно звено по ОП” Конкурентоспособност” ИАНМСП извършва следните дейности:
•	 Разработка	на	предварителни	насоки	за	кандидатстване/тръжни	досиета,	съгласно	критериите	одобрени	

от Комитета за наблюдение и ги предоставя за одобрение на УО. Съдействие при изготвянето на годишните, 
междинните и крайните доклади по ОП. Събиране на информация за изпълнението на ОП и подаването й 
в УО. Обработка на статистически, технически и финансови данни по изпълнението на ОП на регионално 
ниво и подаването й в УО. 

•	 Организиране	и	стартиране	на	поканата	за	набиране	на	проектни	предложения,	получаване	и	регистрира-
не на проектните предложения, оценка на проектните предложения, проверка за съответствие с политики-
те на ЕС, допустимост и съответствие с насоките за контрактуване преди сключване на договора, подготов-
ка на доклад за сключените договори и изпращане на договорите на УО за подпис, регистриране на всички 
договори в МИС.

•	 Установява	и	разширява	сътрудничества	в	сферата	на	оценка	и	мониторинг	на	проекти,	информираност-
та и публичността по отношение на програмните документи на регионално и местно ниво, предприемане 
посещения на място преди подписване на договори и мониторинг на проекти, оказване съдействие при 
подготовката на Годишни, Средносрочни и Финални доклади за изпълнение, събиране на необходимата 
информация по отношение на регионалното изпълнение на мерките на оперативната програма и подава 
необходимата информация на УО, обработва статистически, технически и финансови данни по отношение 
на мерките предвидени в ОП, изпълнявани на регионално ниво, като ги изпраща на УО с цел независимите 
оценители да могат да подготвят оценителните доклади за средата на периода, осигурява представител-
ство в официални институции, административно изпълнение, управление и координация на ИК проекти 
на децентрализиран принцип, управлява и координира проектите за институционално и административно 
изграждане изпълнявани в МЗ и регионалните му клонове, координира обученията в МЗ.
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Допълнителна информация 15: Утежнени и объркани административни  
отговорности на МЗ по ОПК

Интересен аспект от задачите, които се вменяват на междинното звено, е подкрепата и развитието на 
MИС (която не се използва за оперативни програми, а за предприсъединителни финансирания като ФАР). 
В същото време няма вписани задължения, свързани с използването и въвеждане на данни в ИСУН (което 
се явява задължително условие за изпълнението на всяка оперативна програма с подкрепата на струк-
турните фондове). Относно проектите за информационно комуникационни технологии (ИКТ) и поддръж-
ката на ИКТ, предприема периодични посещения на място с цел мониторинг на проекти, потвърждава 
MИС информацията за всеки проект, изпълнява и провежда мониторинг на ниво проект в съответствие 
с одобрените процедури, верифицира че съответните проверки на място за съответствие, договорира-
не и системи за мониторинг на проекти са проведени (Регламент на ЕК 1083/2006) . Т.е. тук вече имаме 
твърде неясно условие, което по никакъв начин не отговаря на изискванията за оперативна програма, а 
е разработено на базата на изискванията за предприсъединителни програми. Не може да се каже дали 
това е случай на техническа грешка, небрежност или доказателство за умишлено допуснато нарушение. 

•	 Администриране	на	средства	(бюджетно	управление),	документиране	на	разходи	и	приходи,	регистрация,	
мониторинг и контрол на плащанията, изработване на финансови отчети (за УО - годишни и финални), изра-
ботване на бюджетни прогнози (на базата на които УО разработва собствени бюджетни прогнози, верифи-
кация на искания за плащане от крайни бенефициенти и осигуряване декларация за разходи, събиране на 
неправилно изплатени суми на ниво проект (краен бенефициент), извършване на финансови корекции и из-
работване на доклади за това към УО, обезпечаване на правилността на операциите свързани с проектното 
финансиране и тяхното осчетоводяване, в съответствие с принципите на доброто и прозрачно финансово 
управление, проверяване на договорите и исканията за плащане, извършване на адекватен контрол на мяс-
то върху системата за финансов контрол Регламент 1083/2006). Както беше отбелязано и в основния текст 
на доклада, дейностите по извършването на финансовото наблючение и контрол, както и докладването и 
изготвянето на отчети са вменени на МЗ и по отношение дейността на УО – организационно решение без 
аналог в организацията на останалите оперативни програми.



125Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.

www.fesbg.org    Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС

Приложение 6: Списък на НПО на хора от властта, спечелили 
проекти по ОПАК при явен конфликт на интереси 

(Близки до властта неправителствени организации са взели над 4.5 млн. лв. по ОПАК88.)
1. Център за икономически и социални анализи и стратегии (ЦИСАС) – Кърджали печели проект за 

252 918,80 лв. Организацията е създадена от кмета на Кърджали Хасан Азис. В управлението и влизат Харун 
Бекир, общински съветник; Басри Мустафа, служител на Областната администрация; Валентина Добрева, ме-
ниджър в Муди ООД– компанията, която е сертифицирала община Кърджали по ISO.

2. Фондация „Обществен фонд - Пазарджик”, печели проект за 128 983,10 лв. В управлението на НПО 
участва Тодор Попов, кмет на община Пазарджик.

3. Фондация „Камчийски бряг”, печели проект за 199 111, 43 лв. В управлението на НПО е кметът на об-
щина Аврен  Красимир Тодоров. Адресът на регистрация на самото НПО съвпада с този на общината. Същото 
НПО е партньор в друг проект по програма ОПАК.

4. „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог” печели проект за 180 504,24 лв. В управата 
на НПО участва Любен Татарски, кмет на община Разлог; Красимир Герчев, общински съветник. Самото НПО 
държи собствеността на търговско дружество – Бизнес център Места ЕООД, което пък има дялове в три други 
търговски дружества.

5. „Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин” печели проект за 181 026,72 лв. В упра-
влението на дружеството влиза кметът на община Видин Румен Видов; кметът на община Силистра Иво Андо-
нов; общинския съветник от Ново Село Алебна Янкова; Румен Кънчев е общински съветник в община Бойни-
ца;

6. Сдружение „Горна Оряховица 2000 г.” печели проект за 390000 лв.  Едноличен управител на НПО е 
кметът на община Г.Оряховица  Никола Колев (БСП)

7. Сдружение „Екоприятели 2005” печели проект за 178 859 лв. Светослав Зашев, управляващ НПО е 
общински съветник в община Благоевград (ГСБ)

8. Регионално сдружение на общините „Марица” печели проект за  200 690 лв. Управляващи на НПО 
са: кметът на община Хасково – Георги Иванов (подкрепен от БСП); кметът на община Ивайловград Стефан Та-
нев (издигнат от БСП) и кметът на община Стамболово Гюнер Сербест (ДПС)

9. Фондация „Асоциация за стратегически проучвания и анализи” печели проект за 387 035,41 лв. 
Управляващият НПО е дарител на НДСВ

10. Сдружение с нестопанска цел „Граждански съвет за Благоевград” печели проект за 293 555,54 лв. 
В управлението влизат: Василка Христова Колчева, общински съветник от ГСБ; Радослав Тасков, общински съ-
ветник от ГСБ;  Костадин Малинов Самарджиев, кандидат за общински съветник от ГСБ; Димитров, кандидат за 
общински съветник от ГСБ на местните избори през  2003 г

11. Фондация „Младежка инициатива” печели проект за  268 342,62 лв. Членовете на УС на НПО са чле-
нове на младежките структури на ДПС

12. Фондация „Идея” печели проект за 282 603,44 лв. В управата на НПО е Тодор Илиев Тодоров, член на 
Комисията по досиетата от квотата на НДСВ

13. „Еко животновъдство” печели проект за 191 239,00 лв. В управата на дружеството (според регистъра 
на МП) влизат кметът на село Долна Студена  Йордан Трифонов Ангелов (НДСВ); кметът на Караманово Марин 
Анчев (БСП); кметът на Новоград Тодор Асенов и Боян Боянов, общински съветник Ценово (АТАКА). Самото 
НПО е създадено няколко дни преди крайният срок за подаване на документите (според информационния 
регистър ДАКСИ);

14. СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев” печели проект за 375 852,41 лв. В управлението на НПО влизат 
кмета на общината Владимир Москов (подкрепен от БСП, НДСВ и др.), зам.-кмета на общината Валери Саран-
дев.

88. Съкратен списък по разследване на вестник „Капитал”: http://www.capital.bg/show.php?storyid=530650
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15. СНЦ „ За бъдещето на община Ветрино” печели проект за 257 665,50 лв. В управата на НПО влизат  
Тодор Зафиров, кандидат за кмет на община Ветрино, по настоящем общински съветник.

16. Агенция за енергиен мениджмънт – гр. Попово печели проект за 204 093,37 лв. В управлението на 
НПО влиза Найден Иванов, общински съветник от община Попово (БСП); Милена Иванова, зам.-кмет на общи-
ната.

17. Сдружение „Младежи за Благоевград” печели проект за 249 326,92 лв Двама от управляващите НПО 
са членове на политическа партия – РЗС.

18. Сдружение “Добротворство” - Модерно гражданско общество – ефективност и професионализъм , 
276 730,00 лв. на зам.-министър Димитър Пейчев.

19. СНЦ “Клуб европейски инициативи – ИДЕА”- Ямбол-311 858,40 лв. Партньор - община Ямбол. Зам.
кметът на общината Надя Данкинова е член на управителния съвет на сдружението - справка регистър БУЛС-
ТАТ. Преди това е била областен управител на Ямбол - от НДСВ.




