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Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)

ВЪВЕДЕНИЕ

„Ние знаем, че [този проект] не е най-доброто, което може да се постигне,
но сме убедени, че с тези власти това е най-доброто, което може да се направи“

Представител от ГД „Регионално развитие“ на ЕК
на среща с представители на КУПФЕС, Брюксел, 2012 г.

Уважаеми читатели,

Това е третият доклад на Коалицията за устойчиво ползване на европейските фондове (КУПФЕС) в Бъл-
гария. В него правим анализ на резултатите от използването на структурните фондове в България през 
първия й финансов период като член на Европейския съюз. Тези резултати са все още предварителни и 
непълни и в известен смисъл ще си останат такива завинаги защото:

1. И през 2016 г. ще продължи изпълнението на проекти, от уж вече приключилия финансов период. На-
пример по ОП „Околна среда“ става дума за големи инфраструктурни проекти – регионални депа за 
отпадъци и пречиствателни станции за отпадъчни води.

2. Нито при програмирането, нито през самия финансов период, когато оперативните програми бяха 
променяни по няколко пъти, бяха заложени индикатори, или създадена методика, с които да се измери 
качествения ефект от реализирането им. Така че едва ли някога ще можем напълно да оценим сис-
темните ефекти от тези над 11 милиарда евро.

Веднага бих поднесъл извиненията си за единствената прогноза, от направените в предишните два 
доклада, която не се сбъдна. В първия Доклад на КУПФЕС, написахме: „Към 30.06.2010 г. (в края на второто 
тримесечие 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 366 765 266 евро, 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.“1 Днес трябва да признаем колко не сме били наясно с 
възможностите и мотивацията на българските политици и администрация да усвояват парите, без 
значение от крайния ефект върху страната, регионите, местните общности и отделните бенефициенти.

Както и в предишните доклади, авторите не се впуснаха в търсене на сензационни факти и ефектни 
„разкрития“. В медиите и социалните мрежи се изнасят достатъчно данни за лошо изпълнени проекти, 
корупция, отклонени средства, политико-чиновнически схеми. Ако бяхме тръгнали в тази посока със 
сигурност нямаше да успеем да направим пълен списък на малко или повече опорочените проекти. За 
нас най-важното остава да потърсим същностните, системните успехи и провали, да се опитаме да 
намерим къде е коренът на едно или друго явление и как нещата могат да се правят по-добре. Корупцията 
е само външно проявление на други фактори – лошото управление, липсата на стабилни институции и 
на капацитет у служителите или бенефициентите, политико-партийните назначения, пресата върху 
изпълнителите да се отчита „усвояване“ и да се загърбват политики и цели за развитието. И без този 
анализ е ясно на всички, че няма как при лошо управление на държавата, управлението на европейските 
средства да бъде перфектно. А България е държава, която се управлява лошо.

Въпреки това някои от прочелите доклада вероятно биха ни обвинили в излишен негативизъм. Няма 
да отричаме, че са изнесени немалко нелицеприятни факти и констатации. В голямата си част те 

1 Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България, Варна, юни 2010 г., с. 11
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се отнасят до същността на управлението на програмите, до проблеми, които са на управленско 
ниво, понякога и до недоброто програмиране или ненаучените уроци от периода преди 2007 г., а не до 
отделни проекти. Конкретните проекти са използвани само като примери за една или друга тенденция, 
за извличането на системните грешки и проблеми. Тук ще цитирам Румен Аврамов, който пише във 
встъпителните бележки на „Комуналният капитализъм“, че акцентът в неговия разказ пада върху „из-
вличането на негативния исторически екстракт, защото той носи по-смислените й [на историята – бел. 
моя] предупреждения.“2 Ние искаме да „прочетем историята“ на европейските фондове в България – един 
от мощните инструменти за стопанското развитие на България в началото на 21 век – още докато 
е „топла“. Защото смятаме, че това е начинът нещата да стават по-добре – когато проблемите се 
анализират и решават докато нещата се случват. И когато има максимална публичност. Още повече, че 
новият финансов период (2014 – 2020 г.) вече започна. И вече повтори няколко основни грешки от стария.

Докладът ни този път е в три части. Част I е нашето проучване на мненията на участници за това, как 
виждат успехите и проблемите на европейското финансиране в България. То беше извършено от членове 
на КУПФЕС под методологическото ръководство на колегите от Обществения център за околна среда 
и устойчиво развитие (ОЦОСУР) – Варна. Следващата Част II съдържа анализите на оперативните 
програми и програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Те са направени от членове на КУПФЕС, 
които имат опит в работата със съответните оперативни програми като експерти, бенефициенти, 
участници в Комитети за наблюдение, консултанти или извършващи мониторинг. В Част III са събрани 
текстове по конкретни проблеми или случаи, които Коалицията следи с интерес.

Както обикновено времето и мястото не стигнаха за всичко, което искахме да проучим, съберем и 
обобщим. Сигурен съм, че главното е в текстовете, които ще прочетете.

„А цитатът?“ – ще запита някой. Цитатът е истински. От истинска среща в Брюксел. След предишния 
доклад. Сложихме го, защото той показва две неща.

Първо, че „в Брюксел“ са наясно с истинското положение в България. Че знаят (с малки изключения) какво 
правят и какво искат от нас срещу помощта, която предлагат. Че са реалисти и в този смисъл са 
готови да си затворят очите за някои слабости и проблеми. Все пак Европейската комисия не е Надзорен 
съвет на „България ООД“.

И второ, защото този цитат малко прилича на онзи другия, на Данте: „Lasciate ogni speranza, voi ch‘entrate“3. 
В КУПФЕС вярваме, че ние, българите, трябва да приключим с надеждата, че друг ще ни свърши работата.

Качественото, успешно, водещо към устойчиво развитие, справедливо използване на европейските 
средства е дело и проблем само на българските граждани. Ние, гражданите на България сме тези, които 
можем и трябва да контролираме изпълнението на тези цели от онези, които сме избрали да управляват 
(политиците) и онези, които те са упълномощили за тази работа (общата и специализираната 
администрация в институциите).

Накрая искам да благодаря на всички колеги, които допринесоха за събирането и обработването на 
информацията, написването на доклада, изготвянето на другите материали, работата по сигнали 
и кампании, свързани с европейските фондове в България. Този път почти целият екип от автори на 
доклада е представен поименно. Въпреки това и този път сме запазили анонимността на няколко човека, 
за да не им навлечем неприятности в професионалния и личния живот.

Както винаги, нашите благодарности са за тези, които ни подкрепиха: Програмата за подкрепа на НПО 
в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, без чиято подкрепа 
този проект нямаше да се случи.

Приятно четене!

Петко Ковачев, ръководител на проекта

2 Аврамов, Р., „Комуналният капитализъм“, том I, София, 2007 г., с. 18 – изд. Фондация „Българска наука и култура“ и 
Център за либерални стратегии.

3 „О вий, кои престъпяте тоз праг, надежда всяка тука оставете“, Данте Алигиери, „Божествена комедия“, Част I, 
„Ад“, Песен Трета, превод Константин Величков.
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МЕТОДОЛОГИЯ

Създаването на този доклад следваше методологията, използвана при създаванети на предишните 
два доклада на КУПФЕС.

Анкетата с бенефициенти, институции, местни власти и граждани беше проведена по методика, 
създадена от професионален социолог. Анкетьорите бяха обучени и инструктирани как да проведат 
интервютата и да направят първичната обработка на получената информация. Впоследствие 
социолог и човек от КУПФЕС направиха финалния анализ.

Останалите текстове бяха написани на експерти, които следят от години работата на 
съответните оперативни програми или работят по описаните проблеми. В работата си те 
използваха официални и неофициални източници на информация, както и знанията, придобити по 
съответните теми през годините.

Поради факта, че някои текстове (анкетата и текста за ПРСР) са твърде големи, тук публикуваме 
съкратени техни версии. Целите материали, както и всички останали материали на КУПФЕС се 
намират на сайта на Коалицията: https://kupfesbg.com/ 

https://kupfesbg.com/
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ЧАСТ I: 

201 ГРАЖДАНИ ГОВОРЯТ ЗА 
ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

(проучване на КУПФЕС сред бенефициенти, 
институции, местни власти и граждани)
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УСПЕХИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ ФОНДОВЕТЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 
(2007-2013):

ГЛЕДНИТЕ ТОЧКИ НА ПРЕКИТЕ УЧАСТНИЦИ

I. Увод

Проучване на КУПФЕС, изпълнено в периода юни-юли 2015 година1

Изследването е част от изпълнението на дейностите по проект „Гражданската оценка на първият 
финансов период на България в ЕС (2007 – 2013 г)“. То е част от третия мониторингов доклад, които 
Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС) предприема в рамки-
те на финансовия период 2007 – 2013. Екипът извършил прякото интервюиране на представители 
на организациите – кандидатствали, спечелили, и/или били в ролята на изпълнители на дейности, 
възложени им от организация осъществяваща проект със средства от ОП, премина специално 
обучение. Избраният метод се основава на възможностите на интервюто да осигури: максимална 
диалогичност на участниците в процеса на събиране на информацията; възможност да се доразви-
ва изказваната теза от респондентите; въвеждане при необходимост на предвидените помощни 
въпроси, за разкриване на аргументи и детайли изясняващи гледната точка.

При спазване принципите на доброволност и търсена максимална отговорност на интервюира-
ните, относно споделяне на опита им от участие в използване на финансови средства от ОП, 
за реализация на разработени от техни екипи проектни предложения в ситуация когато стра-
ната ни е вече член на ЕС, се осигури възможност за критично вглеждане в този процес, него-
вите процедури, начини на управление и особено ефекти и резултати. Целта на проучването на 
КУПФЕС е анализът на събраните данни да подпомогне оптимизирането на взаимодействието 
между различните страни в процеса, без да се допусне фаворизиране на кое и да е звено или вид 
участваща структура – орган на управление на ОП, неправителствени организации, общини, тър-
говски дружества и фирми, държавни структури и т.н. Той си постави и изпълняваше задачата 
за намиране на цялото разнообразие, но и основни тенденции в даваните оценки и самооценки 
на партньорства и институционални взаимодействия, в различните региони и в страната като 
цяло. Постигнатата висока достоверност на информацията и нейната представителност са га-
рантирани от гражданската ангажираност и професионалната компетентност на участниците 
и ръководството на проучването, както и от постигнатия обхват на организациите, като вид и 
регионална представителност.

Общо е получено становището на 163 организации – държавни администрации, големи общини, 
малки общини, научно-образователни институции, асоциации и мрежи от организации, медии, НПО, 
Местни инициативни групи (МИГ), читалища и музеи, търговски дружества и земеделски стопани 
или кооперации. Сред включилите се в проучването организации сериозен дял имат администраци-
ите (държавни и общински) – 36%, нестопанските организации – 28% и търговските дружества – 
20%, всички са и основни участници в използването на средства по ОП.

Регионалната ситуираност на участниците е представена както следва: Североизточен район за 
развитие – 39%; Северно-централен – 18%; Северозападен – 15%; Югозападен – 11%; Южен-центра-
лен – 12% и Югоизточен -6%.

1 Цялото проучване можете да прочетете на: https://kupfesbg.com/ 

https://kupfesbg.com/
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II. Кандидатстване по оперативните програми (ОП)

Част от организациите са разработвали и кандидатствали с проекти по различни ОП, докато 
някои са имали смелостта да се пробват веднъж, като в обхвата на проучването са и три органи-
зации, които само са разработили и консултирали процеса на кандидатстване на други организации 
или са изпълнител на възложена дейност.

Прави впечатление силната поляризация на участниците, според активността на кандидатства-
не  – половината са направили само един опит – кандидатстване по една оперативна програма, 
докато други – 48% са кандидатствали с поредица от проекти и то по различни оперативни про-
грами. Очевидно вече се формира профил на организации не само с опит, но и със самочувствие 
относно възможностите за успешно кандидатстване по оперативните програми на еврофондове-
те. Илюстрацията на данни за тази степен на активност е впечатляваща: има три организации, 
които са кандидатствали с 10 и повече проекта, а сред тези, които можем да определим, като 
„златната среда“ са организации кандидатствали с 4-5 проекта.

Според времето, което са чакали за одобрение на подаденото проектно предложение (от датата 
на подаване на апликационна форма до датата на сключения договор), можем да изведем три основ-
ни категории:
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Брой подадени проекти

Диаграма 1 – Обхват на изследването според вида на интервюираните организации

Диаграма 3 – Разпределение на подадените проекти по ОП
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 ¡ такива, чакащи от 6, 9 или 12 месеца, които се най-честите случаи и оформят основната 
тенденция на обработка на едно проектопредложение.

 ¡ такива, чакащи 3 месеца; 12-18 месеца или 19-24 месеца

 ¡ такива, чакащи одобрение 24 месеца и повече време

Извод: В почти половината от случаите типичния срок на изчакване е до една година, което без 
изключение не се намира от кандидатствалите организации, за „бързо решение“. Останалите две 
разновидности на „чакане за одобрение“ се разглеждат предимно като: „недостатъчен капацитет 
на УО“ и „съмнение в безпристрастността на процедурата на оценяване“.

IV. Партньорство

Установените нагласи към партньорство, както и натрупаният реален опит в кандидатстването 
и управлението на проекти по ОП разкриват следната картина (организациите не са ограничавани 
в даването на видовете и броя на партньорствата): най-често са търсили партньорство несто-
панските организации, общините и образователните структури. По-сдържани и самоограничили 
се в търсене на партньорство са държавните структури, а най-малко е търсено партньорство 
от търговските дружества и земеделски стопани и кооперации. Данните разкриват два типа пар-
тниране при кандидатстване: със сродни организации – пример „община с друга община или две 
търговски фирми и партниране с друг вид институции – пример „читалище – училище – община“. За 
39 организации партньорството не е било необходимо, като тук делът на земеделските стопани 
и търговски дружества е най-сериозен. Това не бива да изненадва – такива са и условията на до-
сега разкриваните оперативни програми, предвиждащи финансиране, но и такива са и неписаните 
правила на манталитета, където „една работа става добре когато си я свършиш сам и без при-
съствието на много очи и уши“. Същевременно по програмите по трансгранично сътрудничество 
се търси и развива опит на връзки община-чужда община, който дава различни възможности за 
обмен на гледни точки и успешни практики и методи на работа. Трябва обаче да се уточни, че този 
извод се отнася за организации изпълнявали проекти по програми, където партньорството е задъл-
жителна част от условията за кандидатстване.
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Диаграма 4 – Време за одобрение на проекто-предложенията
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V. Капацитет

Даваните отговори за капацитета на организацията се базират на самооценка по показатели-
те  – наличие на служители с експертен опит в разработване и управление на европейски средства 
по ОП и/или наличие на специализирано звено, което работи по такива задачи. Тук данните показ-
ват високата самооценка на 77% от организациите, тъй като те разчитат само на собствения 
капацитет – служители с експертен опит, други участници – малко повече от 12% ,разчитат и на 
външна експертна помощ, а на другия полюс са 9%, които се опират изцяло на външни консултанти. 
Не желаят да дадат отговор 2% от организациите.

Въпросът за максималният процент съфинансиране, който всяка организация може да си поз-
воли поражда широка гама от отговори и гледни точки. В редица случаи те са подкрепени и от 
аргументи и обяснения, от къде той (не) може да се осигури, както и такива, обясняващи труд-
ностите, породени от това изискване на някои оперативни програми. Значим е делът на тези, 
които категорично смятат, че изискването за съфинансиране противоречи на техните реални 
възможности.

Изискването за съфинансиране на част от проектите се приема от по-голямата част от органи-
зациите, но с много уговорки и условия. Най-типичната реакция относно това изискване, ако то е в 
размер до 10%, е да може да се покрива не с „живи“ пари, а с доброволен труд. Общините прилагат 
доказателства, за залагане на дял от тези възможни разходи, при планиране на годишните си бю-
джети. Част от организациите разчитат на средства от собствени стопански дейности или из-
годни банкови кредити. Специално се акцентира на взиманите кредити от фонд „ФЛАГ“. Достъпът 
до този фонд разбунва духовете и много организации са убедени, че са поставени в неравностойна 
позиция по повечето от оперативните програми, защото нямат достъп до този или подобен фонд. 
Прилагат се познати и станали широко, негативно популярни практики, като „залагане на собст-
вени недвижими имоти срещу банков кредит“ и „търсене на рискови подпомагания“. Някои органи-
зации подчертават, че разчитат на дарения или партньорства с по-мощни и финансово осигурени 
институции.
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Степен на партниране с посочената институция

Диаграма 6 – Организации предпочитани за партньори
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Извод: За нас, тези данни, придружени с тези аргументи дават достатъчно доказателства, за да 
кажем, че въпросът за съфинансирането все още не е решен достатъчно гъвкаво и с достатъч-
но възможности, за да може кръга на организациите, които имат достъп до ОП, да е по-широк, а 
кандидатите да могат да насочат своите усилия изцяло към максимализиране на резултатите и 
съответно социалните ефекти постигани с проекта.

VII. За условията на кандидатстване

Информацията за условията на кандидатстване по оперативните програми се оценява най-чес-
то, като достъпна и пълна. В повечето от организациите се е наложила практиката те сами да 
следят сайтовете на програмите, където според тях навреме могат да се ориентират в условия-
та и процедурите. Значим е и делът на ползването на информация от областните информационни 
центрове, както и обмена на информация между колеги и бивши партньори в проекти. Използването 
на информация от специализирани консултанти е по-рядка практика, както и разчитането изцяло 
на информация получавана „по служебен път“. Данните не разкриват за сега сериозна изпреварваща 
информираща роля на медиите, през този период.

Освен подробната илюстрация на данните не липсват и някои критични допълнения и аргументи 
относно този показател. Най-честите оплаквания са за: късно информиране на промени в правила-
та и процедурите; засилване на информацията във втората половина на плановия период, за смет-
ка на сериозни празноти в началото; различна степен на пълнота на информацията по различните 
оперативни програми, като най-сериозните критики са за Програмата за развитие на селските 
райони, която макар и рядко се определя, като „най-прикритата оперативна програма“. Отправят 
се препоръки за структурите на сайтовете и забавянето в актуализиране на сайтовете на общи-
ните и областните информационни центрове, но това са периферни недоволства, които мнозин-
ството участвали в проучването компенсират, както самите те твърдят с „търсене активно на 
най-различни канали за информация, и то навременна и надеждна“. Сред становищата се прокрадва 
мнението, че информацията понякога е противоречива и трябва да се проверява и дори тълкува, 
което не е белег за най-оптимални условия на кандидатстване по ОП. Моментът е подходящ, да се 
подчертае, че сред мнозинството организации има сходно мнение, за ролята на УО, като експертни 
тела, които добронамерено подпомагат процеса на кандидатстване и реализация на проектните 
предложения, а не разглеждат своята функция, основно, като контрол и администриране на инсти-
туции, които не са достатъчно благодарни, че са имали шанса да получат „европейски средства“ 
, сред редица други потенциални ползватели и реални техни конкуренти. Нека добавим – реалното 
партньорство почива на ясни отговорности, при публични и устойчиви правила и процедури и само 
тогава предлаганата и обсъждана информация ще се разглежда, като коректно условие и общо дос-
тъпен шанс за малки и големи, утвърдени, с опит и нови, неопитни организации – кандидати.
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Диаграма 8 – Максимален процент съфинансиране
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VIII. Натиск и конфликт на интереси

Случаи при които, някоя организация е била подложена на натиск във връзка с кандидатстване и/
или реализация на проект по ОП, се споделят сравнително рядко при направените структурирани 
интервюта. Възможността, всеки да разглежда различните форми на натиск, според собствената 
си практика и личен опит, както и изричното изискване за конкретизиране на формата на натиска 
и етапа на който той е приложен, целяха осигуряване на максимална свобода за споделяне и даване 
на доказателства. Въпреки това само малко повече от 9% твърдят, че са били подложени на на-
тиск в процеса на кандидатстване и/или реализация на проект по ОП.

9%

91%

Формите на натиск са посочени детайлно: поискан рушвет за да се спечели обществена поръчка 
и при отказ официална промяна на техническото задание на сайта на министерството админис-
триращо програмата; поискани подкупи, като за повод се използват „неточности и противоречия 
в документацията, за да се подпомогне оправянето на нещата“; искане на информация, която е 
ноу-хау на организацията, като условие да се одобри проект; искане на подкуп по ОПАК, за да се 
разтълкуват „противоречиви насоки от управителния орган на програмата; натиск от кметове на 
общини, лобиращи за определени фирми, които трябвало да спечелят обществена поръчка; натиск 
от служители на ДФЗ, срещу обещание, проверките да не са системни и детайлни и при отказ 
тотално проверяване, критични доклади и спиране на субсидиите; отказ да се признаят разходи по 
проект по ОПОС и „намеци за необходимите наши стъпки, за да ни се помогне“.

Проблемът „конфликт на интереси“. Значителното мнозинство – 85,9% от всички организации 
посочват, че нямат сигурни данни, за конфликти на интереси, свързани с етапите на проектния 
процес по ОП. За малко повече от 6% вероятно има такива случаи, но не може да се преведе кон-
кретна информация и доказателства. Те, в повечето случаи се презастраховат с това, че „по те-
мата много се говори, но повечето е слухове и трудни за доказване твърдения“.

Диаграма 10 – Информираност

Диаграма 11 – Натиск и конфликт на интереси
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Същевременно има респонденти, които подчертават, че формално конфликт на интереси може и да 
не се допусне, но в практиката има достатъчно утвърдени начини за заобикаляне на правилата и 
това може да се види във взаимодействието на ръководствата на общините и фирмите кандидати 
да изпълняват обществените поръчки. Категорично посочват, че знаят за конфликт на интереси 
останалите 8% от участвалите в проучването. Сред тях най-високи са дяловете и респективно 
тежестта на мненията на търговските дружества и нестопанските организации. Интересно е, че 
нито една община или държавна структура не се вписва в тази категория, което може да подсказ-
ва и че отговарящите на въпросите са изключително внимателни по тази тема, а вероятно имат 
и по различно разбиране на въпроса за „конфликт на интереси“.

IX. За проблемите

За проблеми при кандидатстване говорят 26%. За останалите, проблеми или е нямало или с били 
лесно отстраними в „диалог“ с администриращите програмата.

Тези, които изрично посочват наличие на сериозни проблеми при кандидатстването най-често да-
ват следните примери: изисквания за голям обем основна или придружаваща информация; сложни, 
неясни и противоречиви изисквания; променящи се апликационни форми или части от тях по време 
на кандидатстването; промени в условията и въвеждане на допълнителни ограничения при канди-
датстването; голямо забавяне на оценяването и крайното одобрение на проектното предложение; 
неаргументирано отхвърляне на проекти; искане на нетипична информация, несвързана с харак-
тера на проекта; искане на информация за организацията кандидат, която е „служебна тайна“. 
Като аргумент се посочва и „недостатъчно време за подготовка на добри, конкурентни проекти“. 
Според нас може да се приеме като аргумент, когато се отнася за недостиг на време за събиране 
и обработване на съпътстваща проектопредложението техническа документация от датата на 
обявяване на набирането на проекти по дадена програма, до датата на подаване на проекто-пред-
ложенията. В противен случай това показва неподготвеност. Същевременно се правят и допълни-
телни коментари и се привеждат редица примери и доказателства за условия и фактори пораж-
дащи проблеми при кандидатстването: сложни изисквания по ЗОП; неясни изисквания за попълване 
на бюджета; неприемливи финансови искания на фирми за професионално консултиране на проекти 
срещу обещание за гарантирано класиране; високи изисквания, за да отблъснат част от кандида-
тите, включително според изисквания за собствен финансов принос.

Диаграма 12 – Проблема "Конфликт на интереси"
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Значително по-рядко проблеми при кандидатстването, за проблеми при изпълнение на проекти-
те споделят повече от половината организации – 53%.

Конкретните примери за натрупан проблемен опит по ОП са: продължителни и трудни разговори 
и официална кореспонденция относно претенции на УО или негови представители на място; про-
блеми с продължително оспорване и обжалване на резултатите от ЗОП; осъзнати слабости в 
подготовката на проектния екип по ЗОП – потребност от допълнително обучение и консултиране; 
първоначално одобрени тръжни процедури, последвани от одит и финансови корекции за сметка 
на организацията; противоречиви изисквания между две контролиращи институции (НАП – Варна 
и МТСП); прекомерни изисквания и „заяждане“ от страна на извършващите мониторинга на място; 
контролиращи, които не разбират спецификата на дейността на организацията и основните цели 
на проекта (икономисти не разбират от съхраняване на биоразнообразието); формално отношение 
към сроковете на проектните дейности; промяна в екипите, които реализират проектите пора-
ди промяна на политическите ръководства на общините и последвало напускане или подмяна на 
експерти, водещо и до загуба на ценен опит, а и институционална памет за преминалите етапи 
на проекта; прекалено свободно тълкуване на правилата от различни контролиращи; оказване на 
натиск да се изпрати нова информация, която вече имат в УО; прекъсване на текущата работа от 
самоцелни искания за извънредни отчети, доклади и обяснения, искания на допълнителна информа-
ция по въпроси несвързани с проекта, пряко.

Проблеми при отчитане на проектите по ОП, декларират 34% от организациите, докато 66% не 
смятат, че са имали такива.

Основни проблеми посочени в интервютата са: неуточнени първоначални изисквания по формите 
и показателите на отчета и въвеждане на такива, които пораждат неясноти и спорове; разминава-
не във времето на изготвянето на регулярните бюджетните справки от общините и изискваните 
такива от оперативните програми; спорове по докладите за напредък и извънредни командировки 
в столицата; отказ за възстановяване на направени разходи, които в договорите са били посочени 
като допустими и търсене на съдебен арбитраж; отказ от верификация на транспортни разходи; 
проблеми с попълване на отчетните формуляри и търсене на консултиране и помощ от партньори, 
други институции и като краен вариант служители на УО; ПМС 330 действа демотивиращо на 
бенефициентите и част от изпълнителските дейности трябва да се изнасят извън организация-
та; недостатъчно ниво на допустимите административни разходи; забавяне на верификацията на 
разходите без аргументи и обяснения – финансова несигурност; двуинстанционното отчитане е 
проблем, когато на първа инстанция организацията попадне на служител, който не е достатъч-
но компетентен; теглене на допълнителни кредити; заплатите в бюджета се залагат на часова 
ставка, а в отчетните форми трябва да се отчитат по месеци; много сложна, продължителна и 
тежка процедура на отчитане вместо ползване на опростени електронни форми.
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Диаграма 14 – Най-често срещани проблеми
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X. Предложения за промени

Огромното мнозинство от организациите участвали в проучването дават предложения за да 
настъпят промени в условията на кандидатстване, реализация и отчитане.

75

54

5

Основни предложения на етап кандидатстване: електронно кандидатстване; унифициране на 
формулярите за кандидатстване по различните ОП или поне наличие на обща форма с различни при-
ложения, специфични за програмата; да се разработят от УО на ОП – типови тръжни процедури; 
ясни показатели, кратки срокове и придружени с аргументи оценки на проектните предложения  – 
срок от 3 месеца е напълно достатъчен; наръчниците за бенефициентите да са детайлизирани; 
да се намали броя и вида на приложенията към документацията за кандидатстване; проектните 
формуляри за малки/на стойност/ проекти да е максимално опростена; да се кандидатства на две 
фази -1 концептуално, а преминалите втора фаза да докажат капацитет и детайлно разработено 
предложение; при оценяване на проектните предложения да се отдава приоритет на регионалната 
специфика и как тя е аргументирана; да има срокове за предварителен контрол и верификация на 
разходи, така че кандидатстващия да си направи реален план-график за дейностите по изпълне-
нието; да се опрости изисквана структура на разходите, като се завиши допустимостта на% на 
административни; да се доразвие системата на ФЛАГ, като се гарантира равноправен достъп до 
такива средства и за организации, различни от общините, когато това е свързано с изискване за 
задължително съфинансиране; да може мини предприятия да кандидатстват по ОП „Конкурентос-
пособност“; да се провеждат адекватни и навременни обучения; да има публичен регистър на одо-
брени и отхвърлени проекти по всяка програма.

Основни предложения на етап реализация: да се спазват правилата и сроковете по договора за 
безвъзмездна помощ и от двете страни, като връзката между УО на ОП и бенефициентите е осно-
вана на колегиалност и взаимно разбиране, а диалога начин на изясняване на спорове и неясноти; да 
не се допускат промени в движение – относно правила, изисквания и документи; различните плаща-
ния да се извършват навреме, за да не се нарушава договореностите и постигнатия ритъм на про-
ектните дейности; УО да носят реална отговорност за дадените изисквания при предварителния 
контрол и да не се допускат финансови корекции на проектния бюджет, щом са спазени тези изи-
сквания, въпреки, че някой друг е решил нещо друго по-късно; при забавени процедури и едностранна 
промяна на правила от страна на администриращите програмите те да носят отговорност, а не 
да провалят проекти; мониторинга да е консултиране и помощ, а не дебнене и самоцелен форма-
лизиран контрол; да има и се спазват срокове за отговор на въпроси постъпили от бенефициента; 
да са по-висок процент авансовите и междинните плащания; да отпадне изискването за банкови 
гаранции при авансово плащане от 60% – да се отмени ПМС 300; да не се сменят областни коорди-
натори, освен ако не доказана тяхна злоупотреба, защото иначе настъпва управленски хаос.
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Диаграма 17 – Необходимост от промени в условията на кандидатстване, реализация и отчитане
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Предложения относно отчитането на проектите: да се върви към въвеждане на електронни 
форми на отчитане на проектите; да не се допускат промени в изискванията след като е започнал 
вече процес на отчитане; да не се изисква информация и приложения, които вече са предоставени 
на УО; да не бавят окончателните плащания, след като отчета е одобрен въз основа на верифици-
рани разходи; да се прекрати практиката за налагане на безпринципни корекции и да има процедура 
на обжалване пред специален орган; отчитането да не се влияе от нови правила, въведени след 
като договора е сключен при други правила и условия, и най-вече ако проекта реално е приключил.

XI. За проблемите на другите

Във връзка с информация относно проблеми при реализация на проектите, част от организации-
те  – 26%, са склонни да споделят за част от проблеми на други организации кандидати или учас-
тници в този процес.

XII. За ефектите и дефектите

Според изследваните, постигнатите ефектите за самите организации основно могат да се открият в:

 ¡ подобряване капацитета на самата организация – нарастване компетентността на нейни-
те специалисти; по-висок организационен и производствен капацитет; усвоен и адаптиран 
чужд модел на управление на фирмата;

 ¡ нарастване на обществения авторитет и популярност на организацията;

 ¡ натрупан опит по работата с ОП

 ¡ разнообразяване на предоставяните услуги или стартиране на нов бизнес;

 ¡ нарастване конкурентоспособността на организации и фирми;

 ¡ въвеждане на нова технология или закупуване техника и др.

4
Степен на проявление
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Диаграма 19 – Видове пречки при реализирането на проектите

Диаграма 21 – Постигнати ефекти за реализиралите проекти
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Същевременно има няколко интересни критични бележки или просто споделени провокативни мне-
ния: „изградих ферма за ягоди с европари, но се уверих, че при първа възможност трябва да изляза 
от този бизнес“; „обучихме много хора, но само 30% от тях заявиха, че биха останали да работят, 
това което за което ги подготвяхме“; „конкретните ефекти са добри, но във времето няма после-
дователност на управлението на ОП“. Някои считат, че се дават средства твърде разнопосочно, 
вместо да има търсене на системен ефект и постепенно надграждане.

Въпросът за постигнатите ефекти за сектора в който работи организацията изненадващо за-
труднява около една пета от участвалите в проучването.

Някои от участвалите акцентират също върху други важни аспекти в развитието на сектора, 
в който работят: привлечени средства, позволяващи мащабни инвестиции, които са непосилни 
за малките общини; решаване на въпроси, като водоснабдяването, които дълго време са чакали 
своето решение – както сполучливо каза един представител на туристическия бизнес – „навсякъде 
сме в ситуация на решаване на водния цикъл“; направени са стъпки, които в тези мащаби са били 
„непознати в последните 25 години – „пречиствателни станции; модерни общински пътища; съвре-
менни стандарти на туристически услуги; ограничаване на един нов, сериозен проблем – голям брой 
отпадащи от училище. Подчертава се огромния брой – 1000 обновени и енергийно санирани сгради 
на образователната, културна и социална инфраструктура; паркове и зелени площи от квартален 
мащаб; пешеходни зони и велоалеи; превантивни мерки за укрепени свлачища, почистени речни ко-
рита и дерета и други.

Не липсват и по-критични становища, сред които бихме откроили четири:

 ¡ хаотичното финансиране прекъсва успешни стратегии, трябва да се поддържат по-малко 
на брой, но по мащабни приоритети и зони на развитие;

 ¡ усвояват се пари по оперативните програми, но ефектите няма да са трайни, защото всич-
ко се прави бързо и без търсене на устойчивост;

 ¡ само нарасна бъркотията в града ни – пак има проблем с качеството на питейната вода, 
навсякъде е разкопано, а парите са изхарчени;

 ¡ научихме се да разработваме стратегии, като в процеса на различни места са въвличани 
не само администрациите, но и бизнеса, хората от образованието, експертите от здраве-
опазването и организациите от гражданския сектор, но това няма как да реши тежката 
ни демографска криза („колкото и нови детски площадки да направим, колкото и спортни 
центрове да открием, къде са децата и младите хора – или ги няма въобще или при първа 
възможност бягат в чужбина“).
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Диаграма 22 – Постигнатите ефекти за сектора
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XIV. Общинската политика през призмата на ОП

Почти половината от организациите участвали в проучването смятат, че общината, на чиято 
територия живеят утвърждава принципите на откритост и партньорство с неправителствените 
организации, бизнеса и гражданите, като диалога е част от тяхната политика за поставянето и 
решаването на въпросите и проблеми. На другия полюс са около 20%, които твърдят, че общината 
или имитира или въобще не се опитва да води такава политика.

Въпросът за отражението на изискванията на хоризонталните политики върху реализираният 
проект/проекти разкрива една силно противоречива картина:

В тази връзка наистина е добре, въз основа на част от организациите, може би е добре отново да 
се поднови дискусията, за значението на тези политики и какви ценности те утвърждават, като 
това е последвано от специализирани обучения за всички, които имат намерението да кандидат-
стват по оперативните програми. Бихме добавили още: изискването да се прилагат общи принципи 
и правила трябва да се спазва в определения сектор, но това не отменя факта, че има институции 
в които над 80% от състава е от жени или че населението в едно селище може да бъде със средна 
възраст 45 години, а други с такава над 55 години. Като краен аргумент бихме посочили едно ра-
дикално мнение – „тези изисквания само объркват бизнес плановете ни и ни пречат да прилагаме 
така необходимата за нашия пазар гъвкавост – тези на хартия принципи могат да служат само на 
статистиката“.

Диаграма 23 – Отражението на хоризонталните политики

Диаграма 24 – Общинска политика за партньорство
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Не е изненада, че най-критични в тази посока са представителите на гражданския сектор и тър-
говските дружества. Има интересни аргументи: избора на партньори е политически обременен и 
това засяга столицата и големите градове; ние сме пример за „закрита община“; зависи от кон-
султантите, които винаги са външни – те избират; партньорството е форма на финансиране на 
партията или партиите, които подкрепят кмета. Въпросът за политиката на партниране между 
общината и другите организации по оперативните програми провокира критичната визия на ре-
дица от участниците в проучването. Половината от изследваните подчертават, че общината не 
търси тяхното партньорство, докато обратното становище се застъпва само от 18%. Предпочи-
тат да не отговорят 13%, а останалите са представители на общини, така че за тях въпросът е 
неприложим.

Критиките са аргументирани с допълнителни аргументи: капацитета на организациите рядко се 
използва; дори, когато канят за партньори се отнасят формално или просто не се съобразяват с 
нашето мнение; опитахме веднъж, но ще е за последно; когато кандидатстват ни търсят, после 
забравят напълно за нас; общината предпочита да си изпълнява проектите сама; водехме се парт-
ньори, но като видяха общинарите, че нищо не разбират от тези дейности, ни оставиха да правим, 
каквото си знаем и др.

Брой отговори
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Диаграма 25 – Характеристики на общинските политики за партньорство

Диаграма 27 – Избор на теми за проектите
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За организациите проблема за избора на темите за проектите по оперативните програми, из-
вършвани от кандидатстващите общини позволява да се задълбочи познаването на отношени-
ята между общините и другите организации, които също са страна в този процес. За съжаление 
част от организациите или не отговарят на този въпрос или директно заявяват, че нямат такава 
информация. Някои говорят, че избора на темите за кандидатстване в някои общини не е публичен 
и реално не се знаят нито принципите, нито реалната практика.

Административния капацитет на общината за кандидатстване по оперативните програми е 
добър повод за изразяване на различни становища от организациите. В този случай, според данни-
те от проучването, 53% подкрепят „наличието на собствен капацитет на общината ни, докато 
в останалите разновидности от гледни точки се разглежда и аргументира различната роля и те-
жест на външните консултанти за успешното кандидатстване по оперативните програми.

Брой посочили даден ефект
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Диаграма 28 – Оценка на административен капацитет на общините

Както се вижда и от диаграмата общините високо оценяват собствения си организационен и 
експертен капацитет, като част от общините разчитат и на външни консултанти, което е с 
по-голяма тежест при малките общини в сравнение с областните центрове. Трябва да отбележи 
констатираното от нас разминаване между висока самооценка, на част от общините и тяхната 
критичност към „недостатъчното време“ за подготовка на конкурентни проекти.
Другите организации са малко по-критични, което кореспондира с досега приложените данни. Има 
и конкретни мнения: „проекти имат, но са еднообразни и зле изпълнени“; „ако няма консултанти 
малките общини само ще наблюдават как се използват европейски средства в обществена полза“; 
„има голямо текучество на служители и това влияе лошо на проектите“.
Въпросът за постигнатите ефекти по оперативните програми от страна на общините дава 
нови възможности за привеждане на различни становища. Преобладава силно изразена положител-
на оценка – 63% я споделят, докато подчертаващите по-скоро обратното са приблизително 10%, 
останалите не отговарят.

Диаграма 30 – Примери за положителен ефект от ОП
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Отрицателните становища могат да се обобщят в две групи: имитиране на развитие в сферата 
на културата и туризма с неефективна и дори безсмислена реклама; гражданите не са привлечени 
към създаденото с тези средства, те не могат да го оценят и част от тях вандалски го рушат.

XVI. Изводи

1. Натрупаният опит при кандидатстването и управлението на средства по оперативните про-
грами за решаване на обществени проблеми, след като страната вече е член на ЕС, може да се 
приеме като добра база за открояване на добрите от не толкова добрите практики и резулта-
ти, а следователно и като време за изводи, препоръки и корекции.

2. Повечето от анкетираните голяма част от гражданския сектор, другите институции и пред-
ставителите на бизнеса са участвали един или повече пъти в този процес, като някои са доби-
ли опит и самочувствие, а други само са се докоснали до условията и процедурите, при които 
работят ОП. За тях е нужно вече не само насърчение, но и нови, по-стимулиращи равнопоставе-
ността и разгръщането на потенциала им условия.

3. Установени са устойчиви отношения между УО на програмите и ръководствата на държав-
ните и общински администрации, като са направени сериозни опити за изграждане на добра 
координация и субординация, за да може да се намалят „шума и напреженията в системата“. 
Препоръчва се периодичната промяна в политическите ръководства на администрациите на 
национално и на местно ниво, да не оказват толкова силно влияние върху експертните екипи, 
носещи отговорност за оперативните действия и контрола на процеса.

4. Положено е началото на системен диалог между страните, но има все още много да се напра-
ви за истинско доверие и професионализъм, особено при мониторирането и комуникацията в 
следствие на настъпили промени в условията на договорите. В светлината това, нараства 
очакването експертите на УО да бъдат повече консултанти, отколкото изпълнени с недоверие 
контролиращи.

5. Необходимо е доизграждане на системата на подпомагане и лесно достъпно кредитиране, за-
щото системата ФЛАГ не се приема за достатъчна, тъй като е прекалено фокусирана върху 
потребностите на общините и не се отнася до възможности за съфинансиране на неправител-
ствения сектор. Липсата на инструменти за кредитиране на част от участниците, вече ги 
поставя в неравностойно положение.

6. Важно е да има по-добра съгласуваност при определяне на приоритетите и текущото упра-
вление на отделните оперативни програми и повече устойчивост в политиките. Това трябва 
да става чрез по-значително отчитане потребностите на регионите, на базата на направен 
действителен анализ на спецификите им.

7. Все още ролята на консултантските фирми не е еднозначна и търпи най-различни тълкувания 
и оценки, а тържните процедури и всички действия по ЗОП са основна сфера на недоволство и 
подозрение за уредени и несправедливи сделки.

8. Процесът на управление на проекти по ОП показва някои нашенски сериозни слабости:

 ¡ все още има много спорове около начина на администриране на програмите;

 ¡ оспорват се всички промени, които се правят в движение и без съгласуване с бенефициентите;

 ¡ не се възприемат напълно положително постигнатите ефекти, въпреки положените усилия;

 ¡ част от контактите и съвместната работа по програмите показват недостатъчен екс-
пертен, организационен и особено финансов капацитет на част от участниците;

 ¡ планирането не е достатъчно децентрализиран и демократичен процес;

 ¡ остават съмнения за допускане на конфликт на интереси и имитиране на публичност и кон-
куренция на идеи и потенциал.

9. Постигнатите ефекти са видими на повечето места, но все още е спорен въпросът доколко са 
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устойчиви. Това е така, защото се приема, че с гражданите все още не се работи системно. 
Това се откроява особено при резултатите от проекти свързани с модернизиране и естетизи-
ране на средата;

10. Необходимо е да се разширят диалога и конструктивизма между УО и участниците – нестопан-
ски организации, бизнес структури, образователни звена и т.н, за да може да се:

 ¡ ограничат до минимум случаите на административен произвол на УО;

 ¡ некомпетентна и безотговорна намеса на ръководители и служители, осъществяващи кон-
трол по изпълнението и отчитането на проектните задачи,

 ¡ намерят най-чистите и ефективни процедури, като не се допуска различно тълкувание на 
правилата, последвано от финансови санкции, за сметка на бенефициентите,

 ¡ очаква се двете страни да споделят и права и отговорности, особено при възникване на 
негативни ефекти и грешки по „решение от горе“.

Обобщавайки мненията на респондентите, може да заключим:

1. На етап използване на ФEC в периода 2007-2013:

 ¡ най-приемлив от гледна точка на успешни процедури и практика се оказва етапът на канди-
датстване – само 26% от интервюираните го посочват като проблемен;

 ¡ етапите на реализиране и отчитане трупат далеч повече негативни оценки (реализиране – 
53%; отчитане – 34%) като установени практики.

Ето защо ние считаме, че в следващия период администрацията, управляваща европейските фондо-
ве в България трябва да вложи допълнително усилия за да подобри качеството на работата на тези 
дава етапа. Това се отнася с особена сила за процеса на реализиране, събиращ негативна оценка 
на повече от половината участници в проучването. Ако трябва да онагледим този наш извод, ще 
си послужим с примера за кервана от камили, за които скоростта на придвижване се определя от 
най-бавната камила. В нашия случая това се явява процеса на изпълнение на проектите. Искаме 
ли повече „скорост“ (усвояване на европейски средства при постигане на положителни ефекти), си 
заслужава администрацията да се припознае повече като партньор в цялостния процес, отколкото 
като контролиращ и санкциониращ орган на етапи изпълнение и отчитане на проектите.

2. Процесите на планиране и програмиране на следващия финансов период 2014 – 2020, събират 
32% негативни оценки. Това само по себе си е червена лампа за да му обърнем внимание. Те са 
отново в частта изпълнение. Тоест трябва да се излезе от формалността на процеса и да се 
направи крачка към реално партньорство между различните субекти ангажирани с планиране и 
инвестиране на ФЕС в България.

3. Ключовата дума характеризираща следващия процес на използване на ФЕС би трябвало да е 
ПАРТНЬОРСТВО!
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ЧАСТ II: 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА 
РЕФЕРЕНТНА РАМКА

Зле усвоени милиарди
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ЗЛЕ УСВОЕНИ МИЛИАРДИ

С любезното съгласие на http://economix.bg

11 милиарда и 367 милиона евро.

Това е сумата на финансирането по европейски програми1 през първия програмен период (2007-2013). Време 
е за въпроса какво постигна България с това изобилие от пари. Този въпрос застава още по-остро поради 
перспективата, някои от договорените проекти – специално в транспорта, да не бъдат приключени в 
срок и да се наложи вместо от европейския бюджет да бъдат финансирани от държавния. Ако досега 
властите успяваха да внушат, че основното е да се договарят проекти, „за да не загубим пари“, то 
перспективата тези проекти да се платят от джоба на данъкоплатците би трябвало да ни направи 
по-взискателни към подбора на проектите, тяхната ефективност и приноса им за благосъстоянието.

Най-лесният начин да се проследи ползата от еврофондовете е според индикаторите, които управленците, 
планирали голямото харчене, са заложили преди 2007 г. Тези индикатори са записали в Националната 
стратегическа референтна рамка – документ, който рядко привлича вниманието на публиката. Дори да 
смятаме, че те не са най-добрият измерител за ползата от европейските фондове, така или иначе тези 
критерии са избрани от самите чиновници, отговорни за програмите. Следователно ще ги оценяваме 
по това, което сами са избрали.

Прегледът на изпълнението и на останалите индикатори показва почти пълен провал. Основният 
показател, който измерва успеха от политиката на сближаване – БВП на човек от населението като дял 
от средното в ЕС нараства доста по-слабо от прогнозите. Това увеличение дори е по-бавно, ако се има 
предвид, че базовата стойност (за ЕС-27, без Хърватска) всъщност е 36%. Напредъкът, който България 
постига през двете години, предхождащи влизането в ЕС (догонване като увеличаване в процетни 
пунктове спрямо средното ниво на доходи в ЕС по Паритет на покупателна способност) е почти равен 
на постигнатото след 2007 г., с помощта на еврофондовете. За сравнение, Полша успява да стопи 18 
процентни пункта разлика след присъединяването си към ЕС, Румъния – 19 пр. пункта. Няма друга страна 
със сходно ниво на доходи, която да е напреднала толкова малко след присъединяването си към ЕС.2

Само три от 17 показателя в Националната стратегическа референтна рамка са изпълне-
ни. Това са обемът преки чуждестранни инвестиции през периода (благодарение основно на бума през 
2007 г., когато бяха привлечени рекордните 9 млрд. евро); нивото на икономическа активност и дела на 
населението със средно образование, което няма допълнителна квалификация. В таблицата са включени 
и два индикатора, за които нямаме данни, нито целева стойност, нито ясен показетел. Това са оценки на 
СИБИЛА за нетно въздействие на ОП „Транспорт“ върху реалния БВП спрямо сценарий с нулево усвояване 
на програмата (1.35), съответно за нетно въздействие на ОПОС върху реалния БВП (0.6%), което идва 
на мястото на индикатора за нарастване на привлекателността на регионите.

 

1 Без финансирането по инструменти, които се управляват директно от ЕК
2 Чехия, Словения и донякъде Унгария имат по-малък напредък, но при по-високо ниво на доходи.

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“

http://economix.bg/
http://economix.bg/magistrali-budget-evrofondove
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За 18-тия индикатор – нарастване на доходите и заетостта в слабо развитите райони, няма данни, 
нито е посочено как следва да се изчисли той. Но са налице достатъчно анализи, които показват 
задълбочаване на проблема. Съседната графика илюстрира един аспект на влошаването на този 
индикатор, вместо да е обратното. Подобна картина разкрива и показателят за процент от 
населението в риск от бедност, който се влошава, вместо да се подобри.

Има различни причини за неизпълнението на целите на европейските програми. От една страна, 
част от целевите стойности са писани сякаш с поглед в тавана. В други случаи вероятно е повлияло 
забавянето на някои проекти. А при някои показатели като средногодишен ръст на БВП и безработица 
е очевидно влиянието на кризата от 2008 г., за която не можем да виним българските власти.

Въпреки това прави впечатление, че не са постигнати дори цели, които са под прекия контрол на 
администрацията като дял на населението с достъп до ВиК и обхванати от обучения.
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Търсейки по-преки индикатори за ползата от еврофондове, поискахме от кабинета на вицепремиера 
Томислав Дончев по-подробни данни за някои специфични показатели.

Те показват, че безспорният ефект от еврофондовете се свежда до инвестициите в технологична 
модернизация на предприятията, и изграждането на магистрала „Тракия“. Особено показателен 
е броят туристи, облагодателствани от туристическите атракции. Предвидената сума за ту-
ризма по ОПРР е 387 млн. лв. (само за крепости се дадоха 200 млн. лева), а подобни проекти се 
развиват и по селската програма. Така че ефектът от похарченото за туристически атракции е 
повече от разочароващ. Лесно може да се пресметне, че при цена на билетите под 10 лева и липса 
на съпътстващи услуги до крепостите и другите „Чудеса на България“, с такава посещаемост 
въпросните туристически строежи биха възвърнали инвестицията в продължение на векове. Но ЕС 
е щедър и не държи на такива категории, поне в представите на евробюрократите.

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“

http://economix.bg/trakia-magistrala-368-km
http://economix.bg/butaforen-turizum-evrofondove
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ОПОС 2007 – 2013: ОЧАКВАНИ ПРОБЛЕМИ, СПАСЕНИ СРЕДСТВА И 
НЕПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ

Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2007 – 2013 г. е една от двете оперативни програми 
(ОП), които имаше възможността да използва ресурса на два европейски фонда: Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ). Мислена като възможност за финан-
сиране изпълнението на задълженията по така наречените „тежки директиви“ на европейското 
екологично право (Рамковите директиви за водите и за отпадъците, както и свързаното с тях за-
конодателство), ОПОС беше насочена към еднотипни – и предварително обречени поради различни 
причини и фактори1 – инвестиции в двата сектора. Този проблем беше заложен най-напред с из-
готвянето на Глава 22 („Околна среда“) от Договора за присъединяване на България към ЕС, в която 
бяха дефинирани основните инвестиционни решения за тях: селищни пречиствателни станции за 
отпадни води (СПСОВ) и регионални центрове за неопасни отпадъци (наричани и „регионални депа 
за ТБО“). И двата подхода за решаване на проблемите убиха предварително възможностите за гъв-
кави ефективни и не толкова скъпи решения, отговарящи на конкретните условия. В комбинация с 
изключителната корупция2 при определянето на бенефициентите по приоритетни оси (ПО) 1 и 2, е 
чудно, че ОПОС не беше спряна напълно от Европейската комисия3.

Другият важен пропуск, който дава основание критиката към МОСВ (аналогично на тази към 
МТИТС и ОП „Транспорт“) да бъде по-силна от тази, към някои други институции е, че уроците от 
предприсъединителния период (2000 – 2006 г.) и програма ИСПА не бяха научени или бяха пренебрег-
нати. Тук говорим както за уроците, свързани с управлението на евросредствата като цяло, така 
и за тези, които се отнасят до ефективността на самата програма за околна среда.

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

ОП „Околна среда“ включва финансов пакет в размер на 1800748085 евро. От него 1466425481 евро 
са европейските средства, а 334322604 евро – националното съфинансиране4. В края на януари 2016 
г. ОПОС отчита сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер 
на над 4,086 млрд. лв., или над 127,28% от общия размер на средствата по програмата. Плаща-
нията по вече сключените договори са в размер на над 3,452 млрд. лв. (107,53%) от общия ресурс 
на програмата. По оперативната програма се изпълняват 155 проекта на стойност 3,2 млрд. лв. 
Успешно изпълнени са 281 проекта с усвоени 821 млн. лв.

И трите основни оси са надвишили предвидените в началото на периода средства. Ефектът от 
това надвишаване частично може да бъде изразен в количествени показатели. За съжаление ка-
чествени такива не могат да бъдат използвани към момента по две причини. Първата е наличието 
на все още незавършили проекти, а втората – липсата на качествени индикатори в самата ОПОС.

Таблица 1: Изпълнение на ОПОС по приоритетни оси (20.01.2016 г.)

ПО
Договорени

(млн. лв.)
%

Изплатени
(млн. лв.)

%
Завършили 

проекти
Сума

(млн. лв.)
Проекти в 
изпълнение

Сума
(млн. лв.)

1. Води > 2900 122 > 2434 103 142 > 724 86 >2100

2. Отпадъци >832 143 >705 121 н.д. н.д.

3. Биоразнообразие >240 132 >220 121 43 >26,6 36 >212,6

4. Техн. помощ н.д. н.д. н.д. н.д.

Източник: www.ope.moew.government.bg 

1 Свързани главно с управлението на държавата и с управлението на европейските средства в частност.
2 Това е причината за загубата на първите три години от периода (2007 – 2009).
3 КУПФЕС има обяснение на този факт, но доколкото то е свързано и с разкриването на конкретни факти от 

дейността на служители на ЕК, в момента не смятаме за целесъобразно представянето им в този текст.
4 В средата на 2015 г. стойностите са намалени с автоматично освободените от ЕК средства за 2013 и 2014 г.
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ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ

Като част от по-голямата рамка на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) за 
периода 2007-13 г.,, ОПОС приема за свои цели постигането на следните стратегически цели на 
НСРР5:

„– Засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед постигане на 
висок и устойчив растеж; 

– Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на висока заетост, доходи и соци-
ална интеграция.“

С днешна дата няма практически начини да измерим точният принос на ОПОС към тези крайно 
общо формулирани цели, защото нито в ОПОС, нито в НСРР, нито някъде другаде са заложени ин-
струменти и методики за подобно измерване. Това, което можем да кажем на основата на нашите 
наблюдения и анализи е, че подобен принос може да бъде определен като „много малък“ за първата 
цел и „пренебрежим“ – за втората.

От политиката по ОС и от целите на НСРР е извлечена и главната стратегическа цел на ОПОС6:

„– Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и разви-
тие на екологичната инфраструктура.“ 

Амбициозните автори твърдят, че така формулираната цел ще допринесе както за постигане на 
приоритети №№1 и 4 на НСРР7, така и на „постигане на следния приоритет на Общността за ко-
хезионната политика 2007-2013 г.: повишаване на привлекателността на регионите и градовете 
на държавите-членки, чрез подобряване на достъпността, осигуряване на адекватно качество 
и ниво на услугите и опазване на техния екологичен потенциал.“ 

От днешна гледна точка малко (приоритет №1 на НСРР) или нищо (приоритет №4 на НСРР и ци-
тираният Общностен приоритет) от това е постигнато. МОСВ може и да твърди, че изпълнение-
то на част от проектите по ПО 1 и ПО 2 продължава и през новия период до 2020 г., но това няма 
как да промени оценката на сегашния етап за постигане на целите.

На базата на Стратегическите насоки на Европейската общност за Кохезионната политика за пе-
риода 2007 – 2013 г. и за да реализират основните приоритети на ЕС по отношение на заетостта, 
растежа и устойчивостта (Лисабон, Гьотеборг), са дефинирани следните специфични стратеги-
чески цели на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“8: 

 – Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси; 

 – Подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите; 

 – Опазване на биоразнообразието и защита на природата; 

Твърди се също, че „[г]лавната стратегическа цел и произтичащите от нея специфични стратеги-
чески цели ще допринесат за засилване на единството между опазването на околната среда и 
растежа, в съответствие със Стратегическите насоки на ЕО.“

Доколкото не можахме да открием публикации, които да показват посочения комбиниран ефект на 
оперативните програми и в частност на ОПОС, то можем само да предполагаме подобно въздейст-
вие на базата на данни за общия ефект на Структурните и Кохезионния фондове (СКФ), цитирани 
от официални източници9. На тяхна база и ако предположим, че 100% от средствата са влезли в 
„бялата“ икономика (което е силно преувеличено), можем да оценим нетния ефект на инвестициите 
по линия на ОПОС върху БВП на 1,8-2 процентни пункта (т.е. това е приносът на ОПОС към онези 

5 Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“, CCI No: 2007BG161PO005, София 2007, стр. 46
6 Пак там, стр. 47
7 Приоритетите на НСРР са: „1. Подобряване на базисната инфраструктура; 2. Повишаване качеството на човешкия 

капитал с акцент върху заетостта; 3.Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и 
доброто управление; 4. Подкрепа за балансирано териториално развитие.“ 

8 Пак там, стр. 49
9 https://www.eufunds.bg/novini/item/14105-realiziranite-investitzii-sas-sredstva-ot-es-povishavat-realniya-bvp-na-stranata-s-

10-1-kam-kraya-na-2015-g 

https://www.eufunds.bg/novini/item/14105-realiziranite-investitzii-sas-sredstva-ot-es-povishavat-realniya-bvp-na-stranata-s-10-1-kam-kraya-na-2015-g
https://www.eufunds.bg/novini/item/14105-realiziranite-investitzii-sas-sredstva-ot-es-povishavat-realniya-bvp-na-stranata-s-10-1-kam-kraya-na-2015-g
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10,1%, цитирани от министър Дончев като положителната разлика между сценария със СКФ (на-
стоящият) спрямо сценария без европейски фондове). Не можем обаче да направим подобен извод за 
„единството между опазването на околната среда и растежа“, защото през годините ОПОС игно-
рира подкрепата за мерки, които подкрепят растежа и опазват околната среда в по-голяма степен 
от подкрепените досега. Конкретен пример е финансирането на депа за отпадъците, вместо при-
оритетно финансиране според общоприетата йерархия за управление на отпадъците10.

Целите на ОПОС са разбити в количествени индикатори към всяка приоритетна ос. Поради липса-
та на индикатори за качество („качествени индикатори“), определянето на цялостния принос на 
ОПОС за изпълнението на всяка от целите е почти невъзможен процес. За да се направи това, е 
необходимо допълнително и задълбочено проучване, което не е предмет на този анализ. Необходи-
мостта от подобен специфичен анализ обаче е ясен индикатор, че ОПОС не предлага достатъчно 
прозрачност и разбираемост както за изпълнението на своите цели, така и за приноса към нацио-
налното развитие.

От своя страна анализът на количествените индикатори показва, че разминаването между по-
стигнатите резултати и заложените цели е налице.

Според първоначалния вариант на ОПОС по ПО 1 се очаква в края на периода да са изградени 65 СП-
СОВ. В края на 2013 г. са пуснати едва 7, докато други 3 са в процес на технологични изпитвания. 
В края на 2015 г. броят им нараства на 50 (новоизградени и реконструирани). В МОСВ обаче разби-
рат, че заложената цел е непостижима. Затова с промяната на ОПОС, инициирана в края на 2012 
г. и одобрена през 2013 г. се намалява стойността на индикатора за изградени и реконструирани 
ПСОВ от 65 на 45 броя! Така вече МОСВ спокойно може да отчете „преизпълнение на плана“, в стила 
на най-добрите традиции на комунизма.

Във връзка с този случай трябва да отбележим факта, че смяната и добавянето на индикатори 
в трите оси на ОПОС 2007 – 2013 г. става с писмена процедура, а не на редовно заседание на 
Комитета за наблюдение. Смятаме, че това не е дало възможност да се проведе открита и смис-
лена дискусия, както и да се вземе информирано решение, особено от членовете на КН, които не 
работят в МОСВ. Това се вижда и от резултата от „гласуването“ – положителни становища са 
изпратени от 26 от общо 49-те члена на КН с право на глас, което е едва с един глас повече от 
изискуемите 50%.

Развитието на ситуацията дава основание да смятаме, че промените в индикаторите са направе-
ни с идеята за последващо лесно „доказване“ на изпълнение и преизпълнение на „заложените“ цели.

Разговори с представители на общини, консултанти и експерти, проведени в последните месеци, ни 
водят до заключението, че поради бързината за приключване на обектите в срок (2014 – 2015 г.), 
част от тях са изпълнени с не най-доброто качество и занапред по време на експлоатацията им 
могат да се очакват различни технологични и оперативни проблеми, които да доведат до необходи-
мостта от допълнителни – непредвидени – инвестиции в рехабилитация и реконструкция. Подобни 
инвестиции със сигурност ще се отразят върху цената на водата за населението.

Самото забавяне на повечето проекти, продължило до 2010 г., е резултат от тежка политическа 
корупция, свързана с начина на управлението на „Тройната коалиция“. Този начин включваше схема, 
при която управляващата дадено министерство партия получаваше „правото“ на „мажоритарно“ 
облагодетелстване, а коалиционните партньори – на „миноритарно“. МОСВ беше дадено на ДПС. 
Анализите на резултатите показват, че тази партия, известна с „обръчите от фирми“, се е опи-
тала да пренасочи основния ресурс от ПО 1 към общините, в които доминира местната власт или 
има влияние. В същото време коалиционните партньори са се „ползвали“ основно от средствата 
за техническата помощ по първа (и втора) ос. Този процес на практика подменя целите на ПО 1 и 
парите масово са насочвани и към населени места и агломерации с под 10 х. екв. жители и дори с 
под 2000 екв. жители. Отделно са правени преоразмерени проекти, поради липса на информация или 
отново с цел отклоняване на средства.

10 http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf 
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Изграждането на преоразмерени ПСОВ остана основен проблем до края на периода. Той води до 
последващи проблеми, свързани с осигуряването на оперативната работа и нужда от допълни-
телно финансиране. За този проблем предупреждава например проф. Секулов още през 2012 г.: „За 
проектиране на ПСОВ са необходими конкретни данни, измерени на място по възможност през ця-
лата година и в различни сезони. Ползването им от таблици, получени от многогодишни измервания, 
не се покриват с тези за България, където няма такива статистически изследвания. Особено при 
смесени канализационни мрежи (дъждовни и битови отпадъчни води) приемането на чужди с нищо 
необосновани норми води до големи грешки в оразмеряването на ПСОВ, често в направление преораз-
меряване. Желателно e да се промени отношението на администрацията да отказва измерване 
на изходни данни на ПСОВ на място поради непредвидени средства и/или липса на време. Това се 
отразява негативно върху цялата пречиствателна система и инвестиционните разходи.“11

Другият индикатор, „Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води“, също не 
е достигнат. При цел от 1845000 жители, се отчитат „над 880000“12 жители. Така не може да се 
достигне дори и намалената през 2013 г. на 1,5 милиона жители стойност.

Изградени или реконструирани са над 2600 км. канализационна мрежа, дейност, за която в ОПОС 
няма заложени индикатори и цели13. В този случай можем най-общо да отбележим положителен ре-
зултат по принцип, но без да имаме изходни данни, не е възможно да се определи степента на 
неговото въздействие.

През 20012/2013 г. в опит да се спасят парите на ПО 1 от окончателна загуба, с писмена про-
цедура се променят обхвата и бенефициентите й, като се вкарват нови мерки, свързани с 
доставката на техника за борба с горските пожари и наводненията, нови тролейбуси (мярка 
за подобряване качеството на въздуха) и техника за ИАОС. Интересен детайл е, че паралелно с 
тези нови мерки не се добавят индикатори, чрез които да се оцени ефективността им.

По ПО 2 са изградени 18 регионални депа, докато заложената цел е изграждането на 27 броя. Не 
е постигната и целта 3,967 млн. жители да бъдат обхванати от системите за регионално уп-
равление на отпадъците. И тук имаме същите проблеми като при ПО 1 – корупция, проблеми с 
проектирането, лошо изпълнение. Имаме обаче и случаи на организирана съпротива на граждани 
срещу някои от проектите14. Те бяха основани на очаквания за екологични и социални проблеми след 
изграждането им, установена корупция или неправилно проведени процедури.

И при тази ос имаме намаляване стойността на единия от двата индикатори – целевият брой на 
изградени регионални системи за управление на отпадъците е намален от 27 на 24. Обосновката 
за тази промяна е формулирана крайно неясно и неубедително.

Като допълнителен негативен резултат от изпълнението на двете оси, ОПОС не успя да финан-
сира в срок и съответно да допринесе за постигане изискванията, за които България беше получила 
преходни периоди както следва:

 ¡ до 31.12. 2010 г. – пречистване на водите за всички агломерации с над 10000 екв. ж., Директива 
91/271/ЕО.

 ¡ до 31.12. 2014 г. – пречистване на водите за всички агломерации с екв. ж. между 2000 и 10000, 
Директива 91/271/ЕО.

 ¡ до 16.07.2009 г. – по отношение на депата за инертни и неопасни отпадъци (вкл. депата за 
битови, строителни и производствени отпадъци), Директива 99/31/ЕО. 

За щастие на МОСВ, ЕК вече беше „вдигнала ръце“ от България поради огромния брой проблеми на 
страната със много от областите на Общностното право. Заради това, а също и поради егоис-
тични цели на Комисията (или на отделни нейни служители), не станахме свидетели на наказател-
ни процедури срещу страната ни.

11 Проф. Иван Секулов, „Предизвикателства при контрактуването на проекти за ПСОВ“, в-к „Строител“, 05.03.2012 г., 
http://vestnikstroitel.bg/analysis/37218_predizvikatelstva-pri-kontraktuvaneto-na-proekti-za-psov/ 

12 http://ope.moew.government.bg/bg/pages/sektor-vodi/27#1 
13 Пак там.
14 Виж и Втори доклад за гражданско наблюдение на фондовете на ЕС в България, КУПФЕС, София, 2012 г.

http://vestnikstroitel.bg/analysis/37218_predizvikatelstva-pri-kontraktuvaneto-na-proekti-za-psov/
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В ОПОС се съдържа и индикативен списък на големите проекти, които се очакваше да получат 
финансиране. По ПО 1 те са 11, а по ПО 2 – 4. Още при появяването му ние обърнахме внимание, че 
повечето от проектите нямат никаква готовност да стартират, а последните три проекта по 
ПО 1 – интегрираните проекти за подобряване на ВиК мрежата в Асеновград, Гоце Делчев и Банско, 
са включени без ясна обосновка и вероятно под давлението на нечии политически интереси15.

Към края на 2015 г. степента на завършеност на проектите е както следва:

	 ПО 1: завършени – 1, незавършени – 5, временно спрян – 1, незапочнали – 4.

	 ПО 2: незавършени – 3, прекратен – 1.

По-внимателният поглед показва различните проблеми. Например интегрираният проект за 
ВиК мрежата на Банско, при който липсата на готовност в момента на включването му в 
списъка е очевидна, но впоследствие ще се окаже, че стойността му е нараснала почти два 
пъти. Според индикативния списък, проектът е оценен на 25 млн. евро. Според сайта на общи-
на Банско цената на проекта е 89286 639 лева16. Почти толкова е и според ИСУН – 86 590  183 
лева (изплатени 39 378  213  лв.). От изплатените над 39 милиона лева, само една поръчка от 
края на 2012 г. за „подобряване на ВиК инфраструктурата в източната част на град Банско 
чрез рехабилитация и доизграждане на инфраструктурни мрежи – канализация и водопровод“ е 
на стойност от 23 267 535,74 лв. Печели „ЕЙРА“ ДЗЗД – дружество с участието на „Водстрой 
98“ – 51%, „Балканстрой София“ – 39% и „Балканстрой“ – 10%.

Общият извод е, че вместо по-добро изпълнение, основано на уроците от ИСПА и на засиленото 
обучение на администрацията, изпълнението на ПО 1 и ПО 2 разшири кръга на проблемите и сла-
бостите при изграждането на инфраструктурата, свързана с ВиК и управлението на отпадъците. 
Типични примери за проблемни проекти са проектите за водния цикъл в Банско, Сливен, Плевен 
(незапочнал), Враца и др., както и регионалните депа за отпадъци в общините Разлог, Самоков, 
Добрич, Стара Загора, Ямбол и др. 

Ако се съди по резултатите от изпълнението на ПО 1 и ПО 2, ползата от техническата помощ, 
предвидена в тях за бенефициентите, не е била особено голяма. Това се потвърждава от факта, 
че дори след пренасочването на над 630 милиона лева от ПО 1 към дейности извън водния сектор, 
голямата част от останалите проекти така и не бяха завършени успешно. Техническата помощ са 
средства за подготовка на проектите, попълване на формуляра за кандидатстване, провеждане на 
процедури по ЗУТ, ОВОС и т.н. Статистиката за ПО 1 е безмилостна:

 ¡ От 109 инвестиционни проекта са спрени (вкл. временно прекратени) 22 (20,18%)

 ¡ От 167 проекти за техническа помощ (вкл. комбинирани проекти, които са включвали етапи 
„проектиране“ и „строителство“, но строителните работи не са изпълнени) са спрени 59 
(35,33%)

 ¡ 45 общини (от 174 получили проекти) са представили проекти и за техническа помощ, и за ин-
вестиции. От тях 13 (28,9%) общини имат прекратен поне един проект – или за техническата 
помощ или инвестиционен. На 4 общини (8,9%) са прекратени и двата вида проекти. Тези 4 
общини са Кърджали (1 инвестиционен и 5 – за ТП), Кюстендил (съответно 1 и 7 проекта), 
Димитровград (1 + 1 проекта) и Сопот (2 + 1 проекта).

 ¡ София е специфичен случай с 2 реализирани и 3 прекратени инвестиционни проекта и 1 реали-
зиран и 1 прекратен проект за ТП.

 ¡ 81 от всички 167 проекта за ТП (48,50%) са на общини, които не са кандидатствали с инвес-
тиционни проекти. От тях 59 (35,12%) са приключили, а 22 (13,09%) – прекратени.

Един по-дълбок анализ, свързан с допълнителни проучвания, би показал цялата картина на загубе-
ните средства, хвърленият на вятъра труд и най-вече липсата на позитивен ефект за природата 
и за хората в тези общини. Ролята на одитори, разследващи органи и икономически анализатори е 
да установят дали видимите немалки разлики в иначе идентични проекти за ТП на различните об-

15 Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България, КУПФЕС, Варна, юни 2010 г.
16 http://bit.ly/1S2H0Z9 

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“

http://bit.ly/1S2H0Z9
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щини са резултат от отчитането на специфични местни условия или пък са знаци за (подготвяни) 
корупционни практики.

В ПО 2 проблемите, свързани със създаването и оперирането на регионалните сдружения за управле-
ние на отпадъците също не бяха подпомогнати, така че да бъдат решени на ранен етап проблемите, 
които впоследствие се задълбочиха с избора на площадки за регионалните депа. Поради локалната 
съпротива и твърдоглавието на ръководителите на МОСВ, се получи огромно забавяне и към края на 
2015 г. от 20 инвестиционни проекта са приключени само два (10%), един е временно спрян, а 17 са в 
процес на изграждане. В тази ос получаването на средства за техническа помощ без да се кандидат-
ства за строителство е по-малко в сравнение с ПО 1 като бройка – 26 проекта (спрени – 7), но като 
процент е сравнимо с нея – 74,29%, което също подкрепя съмненията, че някои общини вероятно са 
правили проекти за техническа помощ по двете оси, за да се сдобият със „свободни“ пари.

По ПО 3 индикаторът за резултат е 8% от НАТУРА 2000 (защитени зони и територии) да бъдат кар-
тирани и управлявани, а индикаторите за изпълнение са 44 картирани зони и територии от НАТУРА 
2000 и 44 разработени планове за управление на зони и територии от НАТУРА 2000. На сайта на КН на 
ОПОС и на сайта на самата мрежа НАТУРА 2000 няма информация за изпълнението на тези индикато-
ри. По наши данни, към края на 2015 г. няма територии от НАТУРА 2000 (защитени зони и защитени 
територии) които да са в режим на управление, поради липса на създадени органи за управление17. 
Разработени или актуализирани и приети са 6 (шест) плана за управление, а реалното картиране, 
извършено по проект на НСЗП18 се оценява на около 20-30% от територията на цялата мрежа.

През 2013 г. по тази приоритетна ос са променени почти всички индикатори (виж Приложение 1). 
Голямата подмяна тук е в индикатора за картиране (от 44 на 228), при който изглежда се отчитат 
като картирани на всички зони, без значение каква е степента на картиране и на моделиране при 
всяка от тях. Няма никаква яснота на каква база и по каква методика ще бъде отчетен новопояви-
лият се и недобре защитен в обосновката на промените индикатор „Брой местообитания и видове, 
за чието опазване са изпълнени дейности“, за който през 2012 г. от ГД „Околна среда“ на ЕК са по-
искали уточнение какво точно трябва да бъде оценявано.

Неизпълнението и/или лошото изпълнение на първите три оси на ОПОС доказва, че и целта на 
ПО  4 „Техническа помощ“, средствата от която са изразходвани 100% за МОСВ и ИАОС, също не е 
постигната. Тя е формулирана на стр. 69 от програмата: „Основната цел на приоритетната ос е 
ефективно управление на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” с цел повишаване на капацитета за усвоя-
ване в рамките на програмата“. Поради липсата на конкретни индикатори, нашата оценка се бази-
ра на неизпълнението на целите по първите три оси, допуснатите сериозни проблеми по всяка от 
тях, ниският административен капацитет и трудната и неефективна работа с бенефициентите, 
както и на високата степен на корупция, пряко или косвено посочвани от различни източници, вкл. 
данните от ИСУН. И в тази ос се откриват проекти, за които има индикации, че не всички сред-
ства са изхарчени ефективно.

ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОП И РАБОТАТА НА КОМИТЕТА ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ

Управлението на ОПОС следва стандартизираната схема на всички ОП в България. Създадени са 
и действат обичайните структури: Управляващ орган (УО), Междинно звено (МЗ), Комитет за на-
блюдение (КН, КНОПОС), Комитет за избор и координация на проекти (КИКП), звено за вътрешен 
одит (ЗВО). Сертифициращ орган е Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.

През целият финансов период (до 23.03.2014 г.) УО и МЗ са две различни дирекции в МОСВ. След по-
сочената дата с ПМС 58/14.03.2014 г. е създадена Главна дирекция „ОПОС“, която поема функциите 
на УО и в която се сливат двете дирекции КПОС и ФЕСОС. „Целта е подобряване на системите 
за управление и контрол на оперативната програма и оптимизиране на системите и двустепенния 

17 В оценката не се включват действащите към 2007 г. управления на националните и природните паркове. В самата 
ОПОС началната стойност на индикатора (2007 г.) е нула.

18 Проект DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза I“.
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модел – Управляващ орган и Междинно звено“19.

Дейността и преките резултати на УО и МЗ от нея не са пред очите на хората. Информация може 
да се получи от одитите на Сметната палата или от други специализирани проверки и анализи. 
Гражданите (освен ако не са бенефициенти) могат да съдят за тази дейност главно по резулта-
тите от отделни проекти, от междинните или крайните резултати на оперативните програми. 
Разбира се, има и сайт на ОПОС, от който може да се получи съответната определена информация. 
Самите институции (и МОСВ не прави изключение) стават все по-закрити за публичен диалог, и 
се ограничават до официалните събития (семинари, презентации, конференции).

След 2012 г. има един нов Одитен доклад на Сметната палата за ОПОС20. В него се установяват 
както положителни, така и много критични изводи за дейността на УО и МЗ, свързана с одитира-
ните дейности. На сайта на Палатата не се открива доклад за последващ контрол върху изпълне-
нието на препоръките от този одит.

Ако използваме любимият на МОСВ количествен подход, в резултат от извършения одит за съот-
ветствие на системите за верификация и сертификация на разходите по ПО 1, за дейността на 
УО са направени 13 извода. От тях 3 са положителни, 2 – положителни с наличие и на установени 
негативни практики и 8 – отрицателни за УО. Заключението е „смесено“: „Процесът по верифика-
ция е осъществяван чрез утвърдени контролни процедури, които включват проверки на съществени 
условия за допустимост на разходите по ПО 1 на ОПОС. При прилагане на контролните процедури са 
констатирани пропуски, с които са създадени предпоставки за одобряване на разходи, които не са в 
съответствие с приложимата нормативна уредба.“21

При анализа установяваме, че някои от пропуските в работата на УО в тази област са съществени 
и е възможно да са довели до верифициране на разходи, които не отговарят на правилата на ОПОС 
или не са в съответствие с целите й.22 КУПФЕС ще очаква с интерес резултата от проверката 
по изпълнение препоръките на Сметната палата по този одитен доклад.

За целите на нашия доклад най-интересна е дейността на Комитета за наблюдение. КН на ОПОС 
се свиква на първо заседание на 16.01.2008 г. В структурно отношение е използвана схемата, зада-
дена с ПМС №182/2006 г. Съставът на Комитета е определен със Заповед на Министъра на окол-
ната среда и водите. Членове с право на глас са представители на институциите, общините и 
„социалните партньори“ (синдикати, работодатели, както и НСОРБ), а представителите на граж-
данското общество, на Еврокомисията, ЕИБ и др. са наблюдатели със „съвещателен глас“. Така още 
със създаването и действието на КН на ОПОС, МОСВ вместо да даде пример за висок стандарт 
на прилагане принципа на партньорството (хоризонтална тема за Структурните фондове, ус-
тановена с Регламент №1083/2006 г.), постъпи точно обратно – отказа се от всичко, което беше 
изградено в областта на партньорството с НПО до момента.

Писмени процедури (ПП)

Според наличната информация, КН е използвал писмената процедура 8 пъти – всички след 2009 г. 
Данните показват, че това е основният инструмент, използван при промените на ОПОС. Почти 
няма случай промените да са минали на дискусия в редовни или извънредни заседания на КН. Анализи-
райки същността на предлаганите промени на програмата, стигаме до извода, че в МОСВ е имало 
нежелание за провеждане на отворени дискусии за предлаганите промени, поради което те са били 
пускани на писмена процедура, която е оставала встрани от интереса на някои от членовете на 
КН. Можем само да предполагаме на какво се е дължало това нежелание.

ПП: Изменения на Стратегическия план за ПО 4 „Техническа помощ“:

От прегледаните документи се установяват две изменения на Стратегическия план за ПО 4 „Тех-

19 http://ope.moew.government.bg/bg/pages/upravlqvasht-organ/5#1 
20 ОД №0200007913 за извършен одит за съответствие на системите за верификация и сертификация на разходите 

по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в населени 
места с над 2 000 екв.ж. и в населени места с под 2 000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ от 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ за от 01.01.2010 г. до 30.06.2013 г.

21 Стр. 56
22 Изводи №№1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9.

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“
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ническа помощ“ – през 2009 г. и през 2011 г. В първият случай е трудно да се разбере в какво се със-
тои промяната, тъй като в приложеният проект не са отбелязани новите предложения. От текста 
може да се направи извод, че се увеличава броя и вида на дейностите, които ще бъдат подкрепяни, 
както и бенефициентите по тази ос. 

Във втория случай се иска използването на 28640200 лева от средствата по ПО 4 за „изплащане на 
втори заплати на служителите, възнаграждения на техническите звена, осигуровки върху възнаграж-
денията и ДМС на служителите в УО, МЗ и ВО“. Интересен е протоколът от писмената процедура, 
според който промяната е приета без възражения (27 „за“ и 0 „против“). Това се твърди при наличи-
ето на две писмени становища, едното от които е твърдо ПРОТИВ представения финансов план 
към Стратегически план, а другото предлага неговата преработка23. Това е пример за липсата на 
задълбочено проучване и отчитане мнението на отделните членове на КН, особено ще се отнася 
до изразходването на средствата. Впрочем второто писмо дава препоръка и към друг от предло-
жените за промяна въпроси с тази писмена процедура, която също не е коментирана в протокола.

ПП: Изменение на ОПОС през 2012/2013 г.

Процедурата за изменение на ОПОС през 2012 г. е в два етапа. През първия с гласуване на заседа-
нието на КН през юли се приема ПУДООС да бъде бенефициент по ПО 1, ПО 2 и ПО 3. Писмената 
процедура (през есента на 2012 г.) представлява разширяване на обхвата и бенефицентите на ПО 
1 и е опит да не се допусне загуба на средства – сериозен риск към онзи момент. От тази гледна 
точка опитът е успешен, но в същото време е проблематичен от гледна точка постигане пър-
воначалните цели на ОПОС. МОСВ счита тази промяна за важна, защото организира и специален 
семинар за членовете на КН. Втората промяна, направена с писмената процедура, е промяната на 
повечето от индикаторите по оси 1, 2 и 3, за която стана дума по-нагоре. 

Самата писмена процедура започва през септември 2012 г.,24 с искане за одобряване на следните 
мерки, като финансирането ще дойде от ПО 1, макар мерките да нямат общо със водния сектор:

 ¡ Оборудване за повишаване на капацитета за реагиране при горски пожари с бенефициент Ми-
нистерство на вътрешните работи (МВР), Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението” (ГДПБЗН);

 ¡ Оборудване за повишаване на капацитета за реагиране при наводнения с бенефициент МВР, 
ГДПБЗН и оборудване за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна 
дейност с бенефициент Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” 
(ИАППД);

 ¡ Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, например нов подвижен състав за 
градския транспорт: трамвайни мотриси, метровлакове, тролейбуси, автобуси с бенефици-
ент общини и общински дружества за градски транспорт;

 ¡ Техническо обезпечаване за прилагане на политиката за опазване на околната среда (подкре-
па за ИАОС).

Интересен факт е, че проектът за становище не включва възможност за отрицателни коментари 
или гласуване „против“ предложението на МОСВ.

Информациите в публичното пространство, свързани с тези проекти, дават противоречиви данни 
за техния успех. Основните атаки са свързани с прилагането на ЗОП от страна на общините при 
закупуване на тролейбуси и автобуси. ЗОП беше – и си остава – препъни-камъкът при използване 
на средствата по оперативните програми.

ИАОС е изхарчила 35228620 лева по линия на средствата, предвидени с промяната от 2012 г., дока-
то проектът на ИАППД за 8 млн. лева е прекратен.

Финансирането на оборудването за МВР е определено в размер на 97770000 лева25. Това е почти 
толкова, колкото са годишните разходи на ведомството за подслушвания. Реално изпълнени са два 
проекта, финансирани по ОПОС:

23 Писма с вх. №№91-00-629/16.11.2011 г. и 91-00-629/21.11.2011 г.
24 Писмо с изх. №48-00-1061/29.09.2012 г.
25 Приложение 2.2. „Брой, вид и индикативна стойност на предвидените доставки за МВР-ГДПБЗН“
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	 DIR-51233004-1-194-D с одобрен бюджет от 97666910 лева;
	 DIR-51214001-2-193-D с одобрен бюджет от 97334549 лева.
Промяната поставя и един страничен, но изключително важен въпрос за демокрацията в България. 
С пари на ЕС се финансират структури на МВР, което в онзи момент хвърляше сериозни средства 
за антидемократични действия (над 100 млн. лв/год.26 за подслушвания на несъгласни с дейността 
на правителството граждани). Затова и възниква въпросът дали не се получава така, че се осво-
бождават бюджетни средства, които МВР впоследствие използва за дейности, чрез които наруша-
ва демократичните принципи и погазва човешките права? Ясно е, че точно разходите на ГДПБЗН са 
важни и необходими, че точно тази техника трябва да е в изправност и в готовност за действие 
във всеки един момент. Но също така е ясно, че причината това да не е така, е именно пренасоч-
ването на бюджетните средства на МВР от дейности, свързани със защита на гражданите и 
имуществото им към дейности, които пряко или косвено водят до нарушаване на техните права27. 
КУПФЕС смята, че без истинска структурна реформа в МВР, всяко европейско финансиране за сис-
темата28 поставя на изпитание демократичните принципи и процедури в страната и не трябва да 
бъде подкрепяно.

Дейност на природозащитните НПО в КН (виж Приложение 2)

КН на ОПОС 2007 – 2013 г. е официално закрит с писмо на министъра от 21.10.2015 г., като „счи-
тано от 30.09.2015 г.“ функциите му се поемат от КН на ОПОС 2014 – 2020 г.

Качествена оценка на въздействието от програмата

Да се направи пълна качествена оценка на резултатите на ОПОС към 2015 г. е доста трудна зада-
ча. Основните причини за това са две:

 ¡ липсата на индикатори за качество в ОПОС;

 ¡ краткото време, изминало след завършване на проектите.

Това, което е възможно е, да се очертае рамката на очакваните качествени въздействия след при-
ключване на всички проекти, които предстои да бъдат завършени през 2016 г.

1. До каква степен ОПОС допринесе за подобряването на опазването и ефективното използване на 
националните водни ресурси?

Липсата на качествени индикатори (напр. оценка на качеството на водите във водните тела 
преди и за определен период след изграждането на ПСОВ и интегрираните проекти за водните 
цикли), с които да се оцени доколко се е подобрило състоянието на водите след завършването на 
инвестициите и започването на тяхната експлоатация трудно може да бъде компенсирано. Веро-
ятно е това да може да стане по-нататък във времето, на базата на измерванията на ИАОС и 
Басейновите дирекции. Това обаче ще изисква отделни проучвания в бъдещите бази данни, както 
и специална методика, с която да се установят и измерят резултатите само от направените по 
ОПОС инвестиции.

Като известна защита на УО и МЗ, чийто усилия след 2009 г. бяха основно и постоянно насочени 
към спасяване на средствата и на цялата ОПОС, трябва да кажем, че тази ситуация беше поро-
дена от порочното пренасочване на голяма част от средствата към проекти в агломерации с под 
10  х.  екв. ж., и особено към такива с под 2000 екв. ж., което застраши сериозно постигането на це-
лите и провали изпълнението на ангажиментите по двата преходни периода по Директива 91/271/
ЕО. Това пренасочване обаче не срещна видима съпротива от страна на администрацията, която 
с годините все повече се моделира по „образ и подобие“ на политическите играчи. След процеса на 

26 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2537580 http://www.mediapool.bg/parite-za-podslushvane-narastvat-pochti-
troino-news213511.html https://news.bg/politics/namalete-podslushvaneto-i-byudzheta-na-mvr.html и др.

27 Това се потвърждава косвено и от следния текст на Приложение 3 към обосновката на Предложението за промяна 
на ОПОС, „План за модернизация и техническа обезпеченост на териториалните звена за ПБ и ЗН в РБългария чрез 
ОПОС“: „Средствата за поддръжка на материалната база и техниката на териториалните структури на ГДПБЗН 
се осигуряват в рамките на бюджета на МВР за съответната година, при заявяване на необходимост от страна на 
ГДПБЗН-МВР.“

28 Тук включваме и финансирането на МВР по останалите ОП („Регионално развитие“, „Административен капацитет“ и др.)

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2537580
http://www.mediapool.bg/parite-za-podslushvane-narastvat-pochti-troino-news213511.html
http://www.mediapool.bg/parite-za-podslushvane-narastvat-pochti-troino-news213511.html
https://news.bg/politics/namalete-podslushvaneto-i-byudzheta-na-mvr.html
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програмиране, нямаме регистриран случай на формално или неформално искане от страна на адми-
нистрацията на ОПОС към гражданското общество, с цел да бъдат използвани неговите лостове 
за публичен натиск, за да бъде променена тази ситуация. Този факт ни води до заключението, че 
едва ли неправилното приоритизиране и финансиране на проекти е представлявало толкова голям 
проблем за някого в МОСВ.

Другият проблем, за който управляващите ОПОС носят по-скоро споделена вина, е ниският админи-
стративен капацитет на общините за развитие на големи (спрямо техните условия и възможности) 
проекти. Доколкото този проблем остава и в сегашния период, може да се заключи, че техническата 
помощ, предоставяна за обучение на общините-бенефициенти не е била достатъчно ефективна.

Можем само да предполагаме, дали ако тези проблеми не съществуваха, администрацията на ОПОС 
щеше да се ангажира с изготвянето на индикатори за качествена оценка на резултатите от ин-
вестициите по ПО 1. Доколкото в ОПОС 2014 – 2020 г. също липсват такива индикатори, то пред-
положенията водят по-скоро към отрицателен отговор.

2. До каква степен ОПОС допринесе за подобряване на националните процеси за управление на от-
падъците?

Една не много популярна статистика29 показва, че България имаше на разположение деветия по го-
лемина бюджет сред страните-членки на ЕС за изграждане на инфраструктурата си за управление 
на битовите отпадъци. За съжаление този ресурс не беше използван по най-добрия начин за пости-
гане целите на страната и за подобряване ситуацията на местните общности. Получи се точно 
обратното – МОСВ отказа да прилага контролните си функции върху подготовката и изпълнение-
то на проектите, отдавайки абсолютен приоритет върху усвояването на фондовете. За разлика 
от ПО 1, тук министерството може да бъде обвинявано в пълна степен за създадената ситуация 
на конфликти и напрежение. Така възникналите по вина на бенефициенти (инвеститори), изпъл-
нители (консултанти, строители и др.) или звена на МОСВ (РИОСВ) проблеми, вместо да бъдат 
туширани и решени според закона, бяха допълнително разпалвани и предизвикаха серия екологични 
микро-войни. По-лошото е, че завършването на тези проекти поставя под дългосрочен риск както 
защитени територии, така и населени места, вкл. гр. София. И в този случай липсата на качестве-
ни индикатори възпрепятства точните оценки за ефекта от регионалните депа.

3. До каква степен ОПОС допринесе за опазване и възстановяване на биоразнообразието?

Два фактора определят потенциалния ефект върху биоразнообразието в страната от инвестици-
ите по ПО 3:

 ¡ Голямата група „вътрешни“ бенефициенти – структури на МОСВ (НСЗП, РИОСВ, Дирекции на 
национални и природни паркове, ИАОС, Басейнови дирекции, ПУДООС – от 2012 г.).

 ¡ Липсата на инструменти за финансова подкрепа за НПО в процеса на изпълнение на проекти-
те, което лимитира пълното разгръщане на потенциала им.

Предоставянето на средства на структурите на МОСВ е увеличавано като обхват и обем през 
цялото време на изпълнение на ОПОС. Някои от структурите са определени като бенефициенти 
от самото начало, други, като ПУДООС, са добавени по-късно. Променяни са и начините на финан-
сиране. Например, с писмена процедура през 2011 г. е приет подход за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на дейности за устройство и планиране на паркове и 
резервати” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Отчетено е, че досегашното 
възлагане чрез процедури на конкурентен принцип „не постигат планираните цели в срок, като по 
голяма част от сключените договори са анексирани във връзка с удължаване периода на изпълне-
ние на проектите. Начинът на предоставяне на БФП не води до ефективно използване на наличния 
финансов ресурс по приоритетна ос 3 на ОПОС“. Предложено е средствата да се предоставят ди-
ректно „на ДПП, ДНП и РИОСВ [...] за целия оставащ период на програмата. Дейностите ще бъдат 
планирани дългосрочно и цялостно, въз основа на плана за управление на съответната територия 
или нуждите на същата. Дейностите следва пряко да допринасят за изпълнението на плановете за 

29 European Court of Auditors, Special report No 20, Is structural measures funding for municipal waste management infrastructure 
project effective in helping Member states achieve EU waste policy objectives?, p. 51
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управление на защитени територии и да подпомагат устойчивото им управление.“30

Подобен подход изглежда до известна степен оправдан от гледна точка на необходимостта от 
изпълнение на специфични задачи, свързани с дейността на тези структури. Това, което липсва е 
сериозният контрол и мониторинг за изпълнението на тези задачи и ефективността от изразход-
ваните средства. Смесването на управленски, контролни и финансиращи функции в МОСВ и негови-
те структури, установено още при изпълнението на проекти по ИСПА31, и сега доведе до снижаване 
на критериите, неефективност на разходите, недофинансиране на разходите за биоразнообразие, 
използване услугите на съмнителни консултанти и т.н. Няколко примера:

1. При изготвянето на новите планове за управление на НП „Пирин“ и ПП „Витоша“ очевидно прио-
ритетната цел е да се удовлетворят изискванията на концесионерите за повече инвестиции в 
спортни съоръжения в разрез с изискванията за опазване на природата и местообитанията. Там 
където няма подобен натиск (НП „Централен Балкан“) планът за управление е изготвен и приет.

2. Пак в НП „Пирин“ се установява от огледи, че маркирането на границите на парка е извършено 
така, че маркировъчните знаци са лесни за повреждане и унищожаване. На места значите са 
нанасяни с боя през 5 – 10 метра върху скалите, а след тях следват километър-два без никакви 
знаци.

3. При обявяване на процедура за обществена поръчка от ДНП „Рила“ беше установено, че двата 
лота са оформени по начин, който явно облагодетелства определен(и) кандидат(и). Беше пода-
ден сигнал в КЗК32, която наложи такса от 15000 лева, оказала се непосилна за инициатора. След 
като случаят се разчува, ДНП „Рила“ отмени конкурса. Проверка в сайта на КЗК установява, че 
и през 2013 г. Комисията е отменила решение на директора на ДНП „Рила“, с което е открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка, финансирана със средства от ОПОС поради „ня-
колко нарушения в конкурсната документация при определяне на условията за участие“33.

4. Един преглед на разходите на трите Национални парка показва, че има сериозни отклонения на 
средствата за биоразнообразие в посока изграждането на пътища.

Липсата на свободен ресурс у НПО оказа ограничително въздействие върху техните възможности 
за изпълнение на проекти по ОПОС. За разлика от останалите бенефициенти – институции, общи-
ни, фирми, земеделски стопани, за НПО не беше намерен начин да бъдат подпомогнати с гаранцион-
ни или други схеми, за да се осигурят оборотни средства или съфинансиране на проектите, което 
да доведе до максимизиране на ефекта от тях.

Тези фактори, заедно със силния политически натиск върху цялото МОСВ да не прилага стриктно 
законодателството, определят ограничаващия ефект от ПО 3 върху опазването и възстановява-
нето на биоразнообразието в страната. А липсата на качествени индикатори отново е пречка за 
оценката на този – макар и намален спрямо началните амбиции – ефект.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Анализът на резултатите и дейността на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ показва, че повечето от 
основните слабости, заложени или проявили се в началото и в средата на периода, остават нере-
шени и до нейния край34. За някои от тях можем да отчетем опити за подобряване и преодоляване, 
но при други сме свидетели на упорита съпротива за запазване на статуквото. Въпреки това се 
налага да повторим дословно общите изводи за ОПОС от Втория доклад на КУПФЕС, които в огро-
мната си част са валидни и в края на 2015 г.:

30 „Нов подход на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на дейности за устройство 
и планиране на паркове и резервати“ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, документ за 11-то 
заседание на КН на ОПОС.

31 Например проектът за изграждане на Национален център за индустриални и опасни отпадъци край с, Ковачево 
(общ. Раднево), чието финансиране беше отхвърлено от Европейската комисия.

32 http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043596 
33  http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4096 
34 Формалният край на ОПОС 2007 – 2013 не е поставен, доколкото проекти по ПО 1 и ПО 2 ще се изпълняват и 

през 2016 г. Въпреки това, не очакваме някакви значими промени или ако такива са налице, те би трябвало да се 
отразят в новата ОПОС 2014 – 2020 г.

http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043596
http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4096
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„МОСВ е едно от министерствата, в които е налице и пряко се вижда от всички триединството: 
европейски екологични политики и цели – национални екологични политики и цели – публично финан-
сиране. В случая това триединство е известно и по неговото стиковане и постигане на рутина се 
работи още от периода преди присъединяването на България към ЕС (края на 90-те години на 20 
век), което поражда очакването, че към днешна дата процесите и процедурите би трябвало да вър-
вят сравнително гладко и ясно, без скрити проблеми за управляващи, бенефициенти и контролиращи 
структури. Очаква се да са налице:

 ¡ ясни и точни цели, адекватни на законодателството и в същото време отворени за непрекъс-
натите промени и усъвършенствания, налагани от проблеми като изчерпването на ресурсите, 
климатичните промени и т.н.;

 ¡ добра подготвеност на държавните институции като управляващи на средствата;

 ¡ добра подготвеност на общините като бенефициенти;

 ¡ процедури, които са ясни за всички, улесняват процесите и в същото време осигуряват про-
зрачност и възможност за контрол;

 ¡ постигане на целите в срок.

	 Налице ли са всички тези очаквания? Нашият отговор и в този втори доклад на КУПФЕС е 
не, не са налице в степента, която трябва да бъдат след повече от 10-годишна подготовка (до 
2007 г.) и прилагане през половината от настоящия финансов период (2007 – средата на 2010 г.)!“35 
Ще добавим, че тези очаквания за изпълнението и резултатите на ОПОС не са реализирани и след 
9-годишна работа.

От гледна точка на анализа на резултатите, важни въпроси, свързани с уточняване на резултатите от 
ОПОС, на които няма отговор са:

 ¡ Защо за институциите и общините основният критерий и неформален „индикатор за успех“ 
на ОПОС е усвояването на средствата?

 ¡ Защо не бяха предложени качествени индикатори, вкл. при неколкократните промени на ОПОС?

 ¡ Какви трикове (различни от корекциите на бюджета през 2015 г., които са в размер на 4,61%) 
са използвани за да се получат следните резултати:

Дата
Бюджет на 

ОПОС (€)
Договорирани 

(%)
Реално изплатени 

(%)

31.12.2013 г. 1800748085 161 42,52

31.12.2014 г. 1800748085 158,44 75,84

31.12.2015 г.* 1717164786 121,23 104,37

*Бюджетът е намален със стойността на загубите през 2013 и 2014 г.

Източник: www.eufunds.bg, Изпълнение на оперативните програми

 ¡ Каква оценка на риска е направена преди да се приеме РМС 682/2015 г., с което се дава съгла-
сие за разплащане на наддоговорените суми?

 ¡ Как ще се наблюдава и контролира качеството на обектите по ПО 1 и ПО 2, завършени и 
пуснати в експлоатация след 1.1.2014 г. (ПСОВ, канализация, регионални депа за отпадъци)?

 ¡ В каква степен процедурите и проблемите, свързани с участието на общините, техните за-
дължения и липсата на гъвкав подход от страна на УО на ОПОС допринесоха за изпадането на 
някои общини във фактически фалит?

 ¡ Защо няма подадени сигнали за разследване на общините, за които има явни или косвени данни, 
че са получили средства, надвишаващи сериозно нуждите за изпълнение на техните проекти?

Основните изводи за целия период на изпълнение на ОПОС (до 2016 г.) са:

35 Втори доклад за гражданско наблюдение на фондовете на ЕС в България, КУПФЕС, София, 2012 г., стр. 19

http://www.eufunds.bg/
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1. Спасяването на финансирането за програмата е единственият безспорен успех. Трябва да при-
знаем ,че битките, които бяха проведени от МОСВ, могат да служат за пример, въпреки че не 
бяха последвани от сериозни санкции срещу онези, които предизвикаха кризисните ситуации. 
Наложените корекции от ЕК до момента са минимални спрямо очакваните (имаше период, в 
който се очакваше дори прекратяване на цялата програма). Договорен е период до 31.03.2017 г., 
в рамките на който – ако някои от проектите бъдат успешно завършени със собствени сред-
ства  – парите за тях ще бъдат възстановени. Потенциални загуби от няколкостотин милиона 
лева по ПО 1 бяха предоговорени и пренасочени за проекти от области, които дори не са при-
оритетни според ОПОС. Дори просрочването на преходните периоди за директивите, вместо 
да бъдат санкционирани с наказателни процедури, бяха „възнаградени“ от ЕК с утвърждаване на 
предложените промени.

2. Не е възможно да се направи оценка на екологичните ефекти от вложените средства. Резулта-
тите от отделни мерки и/или проекти могат да бъдат оценени по цялата скала: от „лоши“ през 
„незадоволителни“, „потенциално негативни“, „потенциално позитивни“ до „добри“. Преобладава-
щи обаче са негативните оценки и изводи. Това се дължи на съвкупност от фактори, част от 
които са свързани с МОСВ и неговите структури, а друга част – с други „играчи“ (бенефициенти, 
политическите играчи в държавното и местното управление, ЕК). Смятаме обаче, че основните 
проблеми се дължат на работата на МОСВ, което не успя (или не поиска да успее) да наложи 
максимално следване на правилата, вкл. на онези, чието формулиране и спазване зависеше един-
ствено от самото министерство. Постоянните оправдания за това, „колко е слабо МОСВ“ са 
не само отдавна втръснали на всички, но и не отговарят на действителността, а се използват 
като удобно прикритие.

3. Не е възможно да се направи и оценка и на социалните ефекти от програмата. Подобна оценка 
може да се случи след предстоящите решения на общините за промените на такса „битови от-
падъци“ и на цената на услугата „канализация“.

4. Изпълнението на проектите от „тежката инфраструктура“ се провали. Това е резултат от 
комбинацията на различни фактори, част от които е могло да бъдат ако не отстранени, то поне 
минимизирани. КУПФЕС отчита усилията и частичния успех на УО след 2010 г. по ограничаване 
щетите от корупцията и замяната на едни проекти с други. Но фактите са налице: първоначал-
но планираните индикатори за ПО 1 и ПО 2 не са достигнати, поради което се наложи тяхното 
„обновяване“ през 2012 г. Липсата на възможности за качествена оценка и натискът на инсти-
туциите да се отчита само „усвояването“ обаче е още по-голям проблем, защото не позволява 
да се установят реалните ползи за страната и за местните общности от всички тези усилия 
и разходи.

5. Изпълнението на т. нар. „големи проекти“ също се се провали. Независимо, че списъкът е инди-
кативен, той беше опорочен от самото начало. В него личеше както липсата на готови проекти 
за финансиране (проектът за софийските отпадъци), така и политическата корупция (проекти-
те за водни цикли в Асеновград, Гоце Делчев и Банско36). Статистиката е ясна: 1 (един!) завър-
шен проект, 8 незавършени, 1 – временно спрян, 1 – прекратен и 4 – незапочнали. 

6. Оценката на резултатите от инвестициите в опазване на биоразнообразието (ПО 3) е про-
тиворечива. Подкрепата за необходими дейности (картирането на НАТУРА 2000, нови планове за 
управление на НП и ПП, плановете за действие по защита на определени застрашени видове и 
т.н.) се съчетава с не дотам качествено изпълнение или с намеса в услуга на частни интереси. 
Точно в тази област личи необходимостта МОСВ да изгради силен вътрешен контрол за своите 
структури. Не можем да не отчетем, че там където има повишен обществен интерес към даде-
ни казуси (плановете за управление на НП „Пирин“ и ПП „Витоша“), МОСВ не си позволява открито 
да допуска отклонения от правилата.

7. Няма видима промяна и по въпроса за развитието административния капацитет за работа с 
европейските фондове. Той остава стабилно „нисък до среден“, както за институциите, така и 
за бенефициентите. Няколко са причините за това:

36 Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България, КУПФЕС, юни 2010 г.
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 ¡ Честата смяна на хора от структурите, свързани с управление на ОПОС. Така се губи инсти-
туционална памет, която е свързана с доброто управление и ученето на уроците.

 ¡ Недостатъчна работа по обучение на бенефициентите.

 ¡ Липсата на критични анализи на различни аспекти на управлението на европарите.

8. Предоставянето на 100% от ПО 4 за използване само от МОСВ и ИАОС в комбинация с неиз-
пълнението целите на ОПОС говори за неефективното използване на един ресурс от над 90 
милиона лева. Изводът е, че тези средства в голямата си част са изхарчени с минимален или 
нулев резултат и не са допринесли достатъчно за доброто управление на програмата, нито за 
ефективния контрол върху използването на средствата.

9. Корупцията при финансирането на проекти на ОПОС остана непоклатима през целия период. 
Първите три години от периода бяха загубени, защото управляващата „Тройна коалиция“ прена-
сочи средствата по ПО 1 преобладаващо към общини, управлявани от ДПС, макар че повечето 
от тях не отговаряха на основната цел – да се спазят сроковете по Директива 91/271/ЕО. Анон-
сите, че ще се направи пълна преоценка и ще се възстановят първоначалните цели, спрямо кои-
то се финансират проекти по тази ос се оказаха празни обещания. Например емблематичният 
проект в с. Люляково, общ. Руен, беше финансиран и приключен, ставайки може би най-скъпият 
воден проект в новите страни-членки (13781,58 лева/жител). Но съмненията за корупция не са 
насочени само срещу управлението до 2009 г. Според жители на с. Джерман, общ. Дупница, из-
борът на терен за изграждане на регионалното депо за отпадъци в общината е предопределен 
от факта, че това е единствената община, управлявана от кмет на ГЕРБ, което е надделяло над 
всички останали съображения, включително екологични, транспортни и финансово-икономически.

10. Партньорството през периода също не може да бъде оценено напълно положително. Ста-
тутът на наблюдатели без право на глас, лиши представителите на НПО от възможността да 
представят адекватно гражданското общество. От проучените документи на КН (заседания 
и писмени процедури) става ясно, че на въпросите, коментарите и предложенията на НПО се е 
гледало по-скоро формално и с отегчение. В един случай е установен позитивен резултат от 
комуникация между НПО и УО във връзка с предложения, свързани с подобряване работата по 
ПО  3. За съжаление поради факта, че от проведената среща не е останал протокол, не можем 
да оценим кои от предложенията са включени в процедурите, както и дали тези, които са били 
оставени за периода 2014 – 2020 г. са включени в новата оперативна програма. 

Трябва да отбележим, че дори мненията на социалните партньори, които са са право на глас в КН, 
често не са били отчитани при дискусиите или при писмените процедури, което е лош знак за ра-
ботата на МОСВ.

Но отвъд игнорирането, МОСВ през целия период водеше война с критичната част от гражданско-
то общество. Показателен е примерът с местните инициативи, които се противопоставиха на 
изграждането на едно или друго регионално депо. Трябва да отбележим, че основното недоволство 
беше срещу избраните терени за строителство, а не срещу самото изграждане. Въпреки това 
нито УО, нито останалите структури на МОСВ, направиха опити да разберат позицията на про-
тестиращите и да стимулират намиране на алтернативни решения, каквито в повечето случаи 
имаше.

Заключението ни е, че ОПОС 2007 – 2013 г. можеше да се проведе при спазване на сроковете, с 
по-големи ефекти за природата и обществото и с по-малко съобразяване с корупционния натиск, 
ако фокусът не беше единствено върху усвояването на парите. Отговорността за нерешените 
проблеми е главно у МОСВ и органите, които управляваха програмата, макар своята вина да носят 
в различна степен и останалите участници в процеса.

ПРЕПОРЪКИ

За съжаление препоръките на този доклад вече могат да бъдат използвани само при евентуални 
промени на ОПОС 2014 – 2020 г., чието програмиране така и не отрази препоръките от двата ни 
предишни доклада.
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1. През периода 2014 – 2020 г. усвояването на средствата да стане само един от няколко равно-
стойни критерия за оценка успеха на ОПОС. В новата ОПОС да бъдат създадени и включени 
индикатори за отчитане качествените ефекти и синергията от изпълнените мерки.

2. В ОПОС 2014 – 2020 да бъдат предвидени възможности за финансиране на малки и по-евтини 
екологосъобразни и природощадящи инфраструктурни решения, различни от големите пречис-
твателни станции и депа за отпадъци.

3. Необходимо е да се проследи колко от спечелилите и успешно приключили проектите си за ТП 
общини през периода ще кандидатстват за инвестиционни проекти през ОП 2020.

4. Да продължи подкрепата за реалното картиране на зоните от НАТУРА 2000 г.

5. Предоставянето на директно безвъзмездно финансиране за структурите на МОСВ и други дър-
жавни институции трябва да бъде подложено на строг мониторинг за качеството на изпъл-
нение на дейностите. Това е отнася както за финансирането по тематичните оси, така и за 
техническата помощ.

6. Да се промени начинът на работа на Комитета за наблюдение на ОПОС, с цел повишаване на 
ефективността му като:

•	 се увеличи времето за дискусии, а материалите по дневния ред се подават редовно и навре-
менно на членовете му;

•	 се намали броя и обхвата на темите, за които се прилагат писмени процедури;

•	 специално за промените в ОПОС не се прилагат писмени процедури, а решенията се взимат 
в присъствени заседания след дискусии;

•	 се засили реалното партньорство и представителите на гражданския сектор получат право 
на глас;

•	 се създаде процедура за преглед на възраженията по дадени решения и към протоколите се 
прилагат коментарите на УО защо те са приети или отхвърлени.

7. Да се създаде работна група за проучване на проблемите, създадени при проектирането и из-
граждането на регионалните депа за отпадъци, която да изготви оценка на рисковете и мерки 
за минимизирането им.

8. Да се увеличи прозрачността на ОПОС чрез:

•	 промени в комуникационната стратегия, за да предоставя полезна и навременна информация 
за бенефициентите и гражданите;

•	 публикуване он-лайн на регистъра за сигнали по ОПОС и резултатите от проверките по тях;

•	 публичност на коментарите на МОСВ върху препоръките на одитните доклади на Сметната 
палата за ОПОС;

9. Да бъдат прекратени войните с гражданското общество. Вместо това МОСВ да предприеме 
стъпки за партньорство, като напр. да инициира създаването на Комитет за наблюдение на 
проекта за софийските отпадъци с участието на поне шест представители на софийските 
граждански организации.
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ОП „Транспорт“ (ОПТ) е инструментът, разполагащ с най-много средства (2003481163 евро) от 
седемте оперативни програми за България. За Управляващ орган (УО) е определена Дирекция „Коор-
динация на програми и проекти“ на Министерство на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията (МТИТС). Основната цел на Програмата е развитие на устойчива транспортна 
система чрез изпълнението на специфичните цели интегриране на националната транспортна 
система в транспортната мрежа на ЕС и постигане на баланс между видовете транспорт.

През последните години в общественото говорене на политици и висши административни лица, 
ОПТ често е представяна като „отличникът“ в усвояването на средствата от ЕС и пример за лип-
сата на съществени проблеми при реализирането на проектите. Без съмнение строителството 
на транспортна инфраструктура, и по-специално на пътната, е сред най-големите политически 
приоритети на поредица правителства. Като такъв най-често получава преференциални условия 
в сравнение с редица други стратегически приоритети. Националното съфинансиране на евро-
пейските фондове е осигурявано навреме и без обичайната несигурност която търпят други ОП и 
проекти при приемането на Държавния бюджет. Дори по предложение на Европейската комисия (ЕК) 
бе повишен приносът на Кохезионния фонд от 80% на 85% и съответно бе облекчено националното 
съфинансиране на 15% (92 328 668 евро) аргументирано с „по-добро усвояване на предоставените 
по ОПТ средства“. Основният бенефициент – Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), също е прио-
ритетно, и често безкритично, обслужван от администрацията на ОП, финансиращи пътна инфра-
структура. Инфраструктурните и транспортни проекти с европейско финансиране са допълвани 
и доизграждани чрез редица други финансови инструменти – държавен и общински бюджет, заеми 
от публични финансови институции като програмата „Транзитни пътища“ към Европейска инвести-
ционна банка (ЕИБ) и Световната банка.

Въпреки политическата воля и административните улеснения, ОПТ бе и продължава да бъде обект 
на значителни проблеми. Някой от тях бяха преодолени, други частично решени, но трети про-
дължават да бъдат сериозна пречка пред поставената цел за устойчива транспортна система 
и –последиците от тях бяха пренесени и в новата ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 
2014-2020 г.“.

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПТ

По информация представена в доклада за последния Комитет за наблюдение на ОПТ към 31.10.2015 
и данни налични на страницата на Министерството на финансите, финансовото изпълнение на 
програмата към 31.01.2016 г.1 (след намаляването на нац. съфинансиране) е следното:

Бюджет 
(евро)

Средства от 
ЕС

Нац. 
съфинансиране

Договорени % Изплатени %
Получени от 

ЕС
%

1 911 152 498 1 624 479 623 286 672 875 1 976 925 631 98,67 1 659 530 124 79,41 1 294 889 308 68,19

По тези показатели ОПТ е една от най-добре администрираните програми с най-пълноценно усво-
яване на средствата.

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ

В оригиналния текст, основната цел на Програмата е формулирана като „развитие на устойчи-
ва транспортна система чрез изпълнението на специфичните цели, интегриране на национална-
та транспортна система в транспортната мрежа на ЕС и постигане на баланс между видовете 
транспорт“. Тези цели са отразени в четири оперативни приоритета: развитие на ЖП и пътна 
инфраструктура по ТЕН-Т европейски транспортни коридори и по основните национални транс-
портни оси, подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и подобряването 
условията за корабоплаване на морските и вътрешни водни пътища.

Тук отчитаме съществен проблем тъй като заложените индикатори на ОПТ са предимно количест-
вени и отчитат само напредък в реализирането на оперативните приоритети т.е. километри по-

1  http://www.minfin.bg/bg/page/374 

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“
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строена или рехабилитирана инфраструктура. По този начин те (с малки изключения) нямат връзка 
и не могат да оценят дали изпълняваните проекти имат принос към изпълнението на основната и 
специфичните цели. Считаме, че този недостатък не е случаен пропуск, а естествен резултат на 
разминаването между транспортните политики на ниво ЕС и избраните национални приоритети. 
Основата на този проблем и произхождащите от него слаби места в транспортната система и 
политика на Р. България ще разгледаме по-подробно в частта „Качествена оценка на въздействи-
ето на програмата“.

Относно постигането на целите на ОПТ имаме много малко официална информация, тъй като пос-
ледващата оценка не бе завършена до 31.12.2015, а междинната оценка от 2012 г. обработва данни 
от 2011 г., когато повечето проекти бяха в твърде ранна фаза.

Националната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС с акту-
ализация към 25.02.2016 г. показва следното, на база данните от одобрени и верифицирани техни-
чески доклади2.

Агрегирана 

верифицирана 

стойност

Тип на отчета Име на индикатор
Вид на 

индикатора

Планова базова 

стойност

17.91 окончателен Построени ж.п. линии Основен 3 648.00

177.40 окончателен Рехабилитирани ж.п. линии Основен

17.91 окончателен Електрифицирани ж.п. линии Основен 3 285.00

0.00 окончателен Пътници използващи метро Основен 70 000.00

7.47 окончателен Изградени метро линии Основен 9.90

7.00 окончателен Изградени метро станции Основен 8.00

1.00 окончателен
Речна информационна система 

(BULRIS)
Основен 0.00

В последния Годишен доклад3 на ОПТ за 2014 г. по Приоритетни оси имаме следните резултати:

ПО1 – Развитие на железопътната инфраструктура

По основните индикатори за въздействие които могат да се считат до известна степен за ин-
дикатори за устойчивост – спестено време за пътуване по ЖП линиите и неговото финансово 
измерение – са дадени общо 8 хил. часа/год. на стойност 38076 евро/год. при заложени целеви стой-
ности на ОПТ 5310 хил. часа/год. на стойност 13060000 евро/год.

Индикаторите за постижение показват следните резултати – общо 234 км. реконструирани или 
рехабилитирани ЖП линии при целева стойност 345 км.

По проекта за софийското метро, след изменението на ОПТ имаме цялостно изпълнение при изгра-
дени 6,7 км. метро линии и 6 метростанции при същите заложени.

ПО2 – Развитие на пътната инфраструктура

По индикаторите за въздействие са отчетени общо 4263 хил. часа/год. спестено време на стойност 
32916127 евро/год. при заложени целеви стойности от 29584 хил. часа/год. на стойност 216813133 
евро/год.

Индикаторите за постижение са общо 175 км. нови пътища при цел 335 км. и 16 км. реконструирани/
рехабилитирани първокласни пътища при цел 21 км.

2 http://umispublic.government.bg/rptReports.aspx 

3 Използваме Годишния доклад, тъй като междинните доклади за КН не съдържат данни за индикаторите за 
въздействие

http://umispublic.government.bg/rptReports.aspx
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ПО3 – Подобряване на интермодалността на превози и товари

По индикаторите за въздействие за метропроектите по ПО1 и ПО3 са отчетени общо 7424 
хил.  часа/ год. спестено време на стойност 36278188 евро/год. при заложени целеви стойности от 
13678 хил. часа/ год. на стойност 65375947 евро/год. По брой пътувания по линиите на метрото са 
докладвани общо 34939  хил./ год. при заложени 69100 хил./год.

Индикаторите за постижение са общо 6,5 км. дължина на метролиниите и 7 метростанции при 
заложени 14,1 км. и 14 метростанции.

За проектите за интермодални терминали нямаме данни тъй като напредъкът по проекта за тер-
минал в Пловдив е с физическо изпълнение от 5,4% с очаквано приключване на 06.11.2015 г., а по 
терминалът в Русе е на етап сключване на договор и физическото изпълнение е 0%.

КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПТ

На последния Комитет за наблюдение проведен на 25.11.2015 г. бяха представени следните актуал-
ни данни за отчитане напредъка по ОПТ:

 ¡ Изградени и рехабилитирани близо 500 км. ЖП линии (разгъната дължина);

 ¡ Изградени над 260 км. автомагистрали и 47 км. пътища първи клас;

 ¡ Изградени 20 нови метростанции и 21 км. нови метролинии;

 ¡ Изградени и въведени в експлоатация система за управление на трафика на плавателните съ-
дове и оперативен център за наблюдение и предоставяне на информационни услуги за р.  Дунав.

На информационно събитие през септември 2015 г. за ОПТ по проекта за софийското метро бяха 
отчетени данни за въздействие на проекта или за 2014 г. 40 млн. пътувания с метрото и за първи-
те 6 месеца на 2015 г. – 17 млн. пътувания.

Ние считаме, че индикаторите и докладването за построени километри и обекти не са уместни 
защото като данъкоплатци не се интересуваме от обема на строителството. Ние не сме стро-
ителни фирми, на които се плаща за построен километър, но сме ползватели на услуга и ясната 
и конкретна информация за качеството на тази услуга е единствената информация от която се 
нуждаем, за да оценим ефекта от мащабните инвестиции по ОПТ или другите финансови инстру-
менти.

Интересното е, че държавните служители, които отговарят за реализирането на ОПТ и други 
програми, предпочитат да се ограничават и придържат към отчитане и докладване на количест-
вените индикатори за постижение. Тези данни позволяват на тях и на политиците да отчитат 
строителен напредък, но рядко споменават за реалния ефект върху националната транспортна 
система, икономиката и, съответно, за всеки член на обществото.

По тези причини оперативните цели на ОПТ не отразяват, а индикаторите не могат да измерят 
коректно приноса за основната цел на програмата и отчасти за нейните подцели както споменах-
ме по-горе. Този проблем е обвързан с хоризонталните приоритети на финансирането по Кохезион-
ния и Структурните фондове.

Именно защото строителството не е самоцел, в йерархията на целите на европейското финанси-
ране най-отгоре стоят набор от хоризонтални принципи, за чието изпълнение трябва да отговаря 
всеки проект, финансиран със средства на Европейската общност. Изпълнението на тези хори-
зонтални принципи определя ползата за всеки гражданин на ЕС от реализирането на програмите и 
проектите.

Тези хоризонтални принципи – устойчиво развитие, принципите на партньорство и равни възмож-
ности, безопасност и конкурентоспособност – не са водещи при реализирането на проектите 
и ОПТ не разполага с адекватни индикатори, които да отчитат интегрирането им. Тази наша 
оценка съвпада с изложените по-долу изводи и заключения на доклада „Оценка на интегрирането на 
хоризонталните принципи в управлението, мониторинга и изпълнението на Оперативна програма 
„Транспорт“ от 2012 г.

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“



49

Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)

„Текстът на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. посочва хоризонталните принципи и по-
литики, които са интегрирани и са неразделна част от програмата, но не дава ясни дефиниции на 
всички принципи и начина, по който трябва да бъдат интегрирани.“

„Липсата на систематизиран подход към хоризонталните принципи извън практическите аспекти 
свързани с изпълнение на нормативните изисквания и указанията на Управляващия орган може да 
бъде обяснено с липсата на достатъчна яснота по отношение на естеството на хоризонталните 
принципи и тяхното практическо приложение в самата оперативна програма.“

„Управляващият орган и бенефициентите имат необходимите структури за прилагане на хоризон-
талните принципи в дейността си по изпълнение и управление на проекти по Оперативна програма 
„Транспорт“. Въпреки това, с изключение на обществените поръчки и донякъде принципът за устой-
чиво развитие, в частта му, отнасяща се до спазване на екологичното законодателство, интегрира-
нето и докладването на принципите при изпълнение на проектите не е достатъчно добре регламен-
тирано, поради липсата на конкретни изисквания за спазване и докладване на останалите принципи 
на ниво оперативна програма и на национално ниво.“

В следствие на тези недостатъци, екипът подготвил оценката, препоръчва следното:

„В областта на устойчивото развитие (опазване на околната среда) биха могли да се добавят ин-
дикатори, с цел по-добро и изчерпателно отразяване на принципа предвид на това, че устойчивото 
развитие е обща цел на оперативната програма. С оглед на етапа на изпълнение на програмата, 
включването на подобни индикатори е най-реалистично да бъде направено в следващия програмен 
период.“

„С цел по-пълно отчитане на хоризонталните принципи, препоръчително би било включването на 
допълнителни индикатори на ниво програма и най-вече на ниво проекти през следващия програмен 
период. Като се има предвид спецификата на Оперативна програма „Транспорт“, най-удачно би било 
да се следва същия подход както при останалите индикатори в системата за наблюдение на опера-
тивната програма  – специфични индикатори за всеки проект и общи индикатори на ниво програма.“

Позицията на КУПФЕС по стратегията на новата ОПТТИ 2014-2020 г., предоставена в процеса на 
програмиране, с изх. номер 17 от 21.12.2012 г., също застъпва този проблем с препоръки за определя-
не на подцел „Повишаване на дела на екологичния транспорт“ измервана с индикатор „промяна 
в дела (в%) на пътници и товари от въглеродно интензивен на по-екологични форми на транспорт“ 
като „резултатът който търсим е към 2020 г. е определени/заложени проценти или единици от 
пътници и стоки които могат да се придвижват ефективно като време и ресурси „от врата до вра-
та“, използвайки по-екологичен транспорт.“

За съжаление тези предложения не бяха приети от администриращите процеса на програмиране. 
Индикаторът по ЖП и пътни проекти остава „изградени км.“. При метрото, въпреки дефинирането 
на очакваните резултатите по специфичните цели на инвестиционния приоритет на „повишен 
брой превозени пътници с метро транспорт“ и „повишен дял на пътуванията с електро-транспорт 
от общия брой пътувания с обществен транспорт“, изглежда окончателния индикатор за резултат 
ще бъде „сума на броя превозени пътници по метролиниите на целевата група“ като целевата група 
е определена като „пътници пътуващи в метро транспорт по линиите на бенефициента“.4 Пред-
ставен по този начин, индикаторът не би могъл да регистрира промяната от въглеродно интен-
зивни форми на транспорт към нисковъглеродни нито дори преминаването от една в друга форма 
на обществен транспорт. Същевременно вече имаме няколко примера за опити за премахване на 
трамвайни линии които съвпадат с трасето на метрото – засега неуспешни само заради бурната 
реакция на гражданите от засегнатите райони.

В подкрепа на приоритета „устойчива транспортна система“ предложихме и записването на 
специфична цел на ОПТТИ „ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околна 
среда, климат и здравето на хората“ и провеждането в рамките на програмата на „специализирана 
информационна кампания за негативните ефекти от използването на индивидуални въглеродно-

4 Наръчник за определяне, отчитане и проследяване на програмни индикатори за ОП ТТИ 2014-2020 г. (http://
optransport.bg/page.php?c=274) 

http://optransport.bg/page.php?c=274
http://optransport.bg/page.php?c=274
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интензивни транспортни средства (автомобили) и ползите за обществото и устойчивостта на 
транспортния сектор от използването на обществения и по-екологичните форми на транспорт:

 ¡ Идентифициране на стратегическите проблеми – петролната зависимост на транспортна-
та система и нейните негативни ефекти върху икономиката, околната среда и здравето на 
хората;

 ¡ Информиране на потребителите за „външните разходи“ генерирани от този вид транспорт; 

 ¡ Акцент върху значението за транспортната система и обществото при избора на вида транс-
порт от потребителя.“

Тези две предложения бяха отхвърлени, както и почти всички останали, от администриращите 
програмирането служители на УО дори в нарушение на Правилника за работната група по ОП ТТИ 
където е записано, че решенията се вземат с явно гласуване от членовете на групата. Вместо 
пълноценното прилагане на принципа на партньорство при програмирането на ОП ТТИ, бе осъ-
ществено изземване на правата на членовете на работната група, като решенията се вземаха, и 
съответно предложенията биваха отхвърляни, от представителите на УО.

В посочения по горе Наръчник е налице следният текст, формулиращ много добре един от големи-
те проблеми на ОПТ: „Отправна точка в планирането на която и да е обществена интервенция е 
дефинирането на проблема. Една обществена интервенция често цели повече от един резултат. 
Очакваният резултат е специфичната стойност на благосъстоянието и прогреса за хората, което 
е мотивация за дейност от политиката, т.е. какво се очаква да се промени в резултат на предви-
дените интервенции.

Един пример е мобилността, чието подобрение е цел на новата транспортна инфраструктура, на-
пример изграждането на нова жп линия. Ясният избор на показатели за резултат улеснява разбира-
нето на проблема и политическата необходимост, което по-късно ще улесни оценката за това дали 
са, или не са постигнати поставените цели. Идентифицирането на нуждите и на желания резултат, 
все още не означава, че обществената интервенция е изцяло разработена. Различни фактори могат 
да управляват очаквания резултат в посока към, или встрани от желаната промяна. Вземащите по-
литическо решение трябва да анализират тези фактори и да решат, кои от тях ще бъдат предмет 
на обществената политика. С други думи, една интервенция, трябва да е подчинена на определена 
логика. Например, ако броят на пострадалите при пътни транспортни произшествия е индикатор за 
резултата на една програма, за промяна на ситуацията трябва да се предвидят по-безопасни пъти-
ща, пренасочване на движението към железопътен транспорт или промяна на поведението на вода-
чите. Разработващите дадена програма, трябва да уточнят върху кой от тези фактори биха искали 
да въздействат. Специфичната дейност на програмите е тази, която води да крайните продукти.“

В същия документ са предложени някой подобрени индикатори за резултат които обаче не при-
състват в официалния одобрен вариант на ОПТТИ 2014-2020. Съпротивата на администриращите 
програмирането срещу предложенията на НПО в работната група както и несъобразяването с 
препоръките на проект финансиран специално с тази цел показват, че УО няма за приоритет адек-
ватната оценка на финансираните проекти спрямо „благосъстоянието и прогреса за хората“.

Затова е важно да коментираме в детайли проблема, свързан с устойчивото развитие, доколкото 
устойчивата транспортна система е описана като цел на настоящата и бъдещата ОП и доколко-
то транспортът е един от най-замърсяващите сектори на икономиката, т.е. с най-голяма отраже-
ние върху качеството на живот на всеки гражданин и конституционното му право на „здравословна 
и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи“.

Определението от Обновената Стратегия за устойчиво развитие на Европейския съюз (Съвета 
на Европа, юни 2006) гласи, че „устойчивата транспортна система“ е такава, която „удовлетворя-
ва икономическите, социални и екологични необходимости на обществото, минимализирайки неже-
ланите въздействия върху икономика, общество и околна среда“. По-точно според Бялата книга за 
транспорта на ЕС, основните „нежелани въздействия върху икономика, общество и околна среда“ 
в областта на транспорта са: задръстванията, петролната зависимост, пътни инциденти, 
емисии на парникови газове и други замърсители, шумовото замърсяване и фрагментирането 
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на земята и природните местообитания от инфраструктурни проекти (SEC(2011) 358 final).

В доклада „Оценка на интегрирането на хоризонталните принципи в управлението, мониторинга и 
изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ от 2012 г., формулировката на устойчиво разви-
тие – развитие на устойчив транспорт, включва: а) физическа достъпност; б) социално икономиче-
ска достъпност; в) безопасност; г) екологосъобразност, д) енергийна ефективност.

Сега нека се върнем към основната цел на Програмата, записана като „развитие на устойчива 
транспортна система чрез изпълнението на специфичните цели, интегриране на националната 
транспортна система в транспортната мрежа на ЕС и постигане на баланс между видовете 
транспорт“. В текста на новата ОПТТИ е записано, че „общата цел на ОПТТИ 2014-2020, както 
и на ОПТ 2007-2013, е развитие на устойчива транспортна система“ и текстът продължава на-
татък с „Ще продължи изпълнението на проекти за развитие на транспортната система, които 
допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на участъци с 
недостатъчен капацитет в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, 
подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт.“

За нас е очевидно, че ОПТ не изпълни специфичните си цели и по-този начин не допринесе същест-
вено за по-устойчива транспортна система на България. Към настоящия момент, когато почти 
всички проекти са или завършени или във финална фаза, интегрирането на националната транс-
портна система в тази на ЕС е далеч от реализиране. Този недостатък бе заложен още в избора на 
проектите които са фокусирани главно да улеснят транспортните връзки между България и Турция. 
ЖП връзката с Гърция през Кулата е с изключително ограничен капацитет за превоз на пътници 
и товари. Това отчасти се дължи на нежеланието на гръцката администрация да насърчава ЖП 
транспорта, но до голяма степен проблемът идва и от лошото състояние на инфраструктурата 
и подвижния състав от българска страна. Състоянието на транспорта към и от Румъния също е 
в критично състояние, въпреки сериозната инвестиция в Дунав мост 2. На практика в момента 
липсва надеждна ЖП връзка с централна Европа. Същото е и за автомобилния транспорт, чийто 
единствен коридор е през Сърбия, срещу заплащане на магистралната такса. Проектът, който 
реално интегрира до известна степен транспортната ни система в тази на ЕС, е системата за 
контрол на трафика и информация по р. Дунав и в Черно море. Същото може да се каже и за метро-
то след удължаването му до Летище София.

Баланс между видовете транспорт не е постигнат. Дори политическата воля и преференциалното 
административно обслужване на пътните проекти води до още по-сериозна петролна зависимост 
в превоза на пътници и товари. След пускането в експлоатация на автомагистрала „Тракия“ голяма 
част от личните и товарни автомобили предпочитат маршрута през Бургас, за да стигнат до Ва-
рна, удължавайки по този начин трасето с около 100 км. и съответно увеличавайки консумацията на 
гориво и емисиите на вредни газове. За съжаление ЖП проектът София-Пловдив-Бургас/Свиленград 
остана единственият и в новата ОПТТИ. За него многократно сме коментирали, че не може да до-
принесе за по-добър баланс, тъй като и в момента по тази линия пътуват пълни влакове. Единстве-
ният резултат от този проект може би ще бъде подобряването на услугата, но не и значително 
повече пътници, които да се прехвърлят от автомобилен на ЖП транспорт.

Причината за тези недостатъци е приоритетът на администрацията за фокус главно върху инфра-
структурно строителство и подценяването на ефекта на редица други не толкова скъпи, но много 
по-ефективни мерки. Ред такива мерки са подробно описани в Бялата книга за транспорта на ЕС. 
Въпреки това, администрацията и политическата воля насочват почти целия финансов ресурс за 
строителството на инфраструктура вече втори програмен период т.е. 14 год. към които трябва 
да се прибавят и още поне 2-3 десетилетия назад, докато скромно на заден план и извън политиче-
ското и административно говорене остава проблемът с липсата на средства за поддръжката на 
тази инфраструктура. Очевиден е системният дефицит за такова перо в бюджета, който ще се 
утежни още повече с прибавянето на следващите километри новопостроени пътища. Тук нашата 
позиция е, че следва да се определи оптималният размер на пътната мрежа, като част от нея бъде 
трансформирана за форми на транспорт в съответствие на европейските изисквания, като напри-
мер национална веломрежа. Това трябва да бъде съчетано с разширяване и ефективно приложение 
на принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“, както и ангажирането на частния 
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сектор в отстраняване на вредни субсидии, генерирането на приходи и осигуряването на бъдещи 
транспортни инвестиции. Такива мерки, които изискват в пъти по-малко обществени средства от 
строителството и са подробно анализирани и разработени на ниво Европейски съюз, биха довели до 
бърз резултат за промяна на потребителските навици на гражданите и постигане на баланс между 
видовете транспорт в полза на по-екологични и ефективни форми.

В тази посока са и изводите на оценката на JASPERS за анализ на съществуващите стратегиче-
ски документи (най-вече с фокус върху Общия генерален план за транспорта).5 Експертите посоч-
ват като основни недостатъци на документа следното: 

„В анализа на ОГПТ е поставен основен акцент върху инфраструктурата, и в по-малка степен вър-
ху проблеми, свързани с организацията и експлоатацията; въпреки че в своята цялост подходът за 
анализ на проблемите е правилен, би следвало да бъде развит по-задълбочено и анализът на орга-
низацията и експлоатацията, особено как същите се свързват с качеството и използването на 
инфраструктурата; принципно, в ОГПТ липсва оценка на взаимозависимост, която да идентифицира 
причинно-следствените връзки и основните причини за установените проблеми.“

„Идентифицирани са пропуски, които обхващат редица области и се изразяват до голяма степен в 
следното: Необходимо е да се осигури по-добра връзка между цели, проблеми и мерки, за да се гаран-
тира идентифицирането на по-широк кръг от интервенции, с цел да се отговори на специфичните 
изисквания на транспортния сектор.“

Колкото до другите аспекти на устойчивата транспортна система можем да кажем, че относно 
жертвите на пътя, статистическите данни на МВР6 сочат, че имаме тенденция на намаляване 
от 2007 г., но е трудно да се твърди, че те са в резултат на ОПТ, тъй като през тези години път-
ните проекти бяха в процес на реализация – по-скоро бихме могли да направим извода, че намаля-
ването на инцидентите има отношение към ограниченията на скоростта при строителството. 
За сметка на това през 2014 г., първата година в която функционира АМ „Тракия“, голяма част от 
АМ „Струма“, както и повечето пътни проекти по ОП „Регионално развитие“, имаме увеличение на 
жертвите с 50 души спрямо 2013 г. – до 660. При ранените данните за 2014 и 2013 г. са близки, но 
значително се увеличават спрямо 2010, 2011 и 2012  г. Има изразено нарастване при всички видове 
сблъсъци на МПС – челно, странично, косо и отзад.

Относно задръстванията, въпреки огромните за мащабите на България инвестиции, сме свидете-
ли освен на целодневното парализиране на големите градове и на друг вид задръстване – на входа и 
изхода на магистралите. Някой от тях се дължат на масовото напускане и прибиране в градовете в 
края на седмицата, но други са всекидневни. В оценката за въздействие на Бялата книга за транс-
порта на ЕС е установено, че строителството на нова пътна инфраструктура за решаването на 
този проблем е все по-рядко практикувано и се препоръчват по-ефективни, вкл. и като цена (с по-
малка тежест върху бюджета), решения които да допринасят за дългосрочна устойчивост, като 
например ограничаване на автомобилите в центъра на града чрез различни механизми.

При замърсяването на въздуха данните от изследванията на Европейската агенция по околна 
среда за 2014 г. показват, че България е с най-мръсния въздух от 38 страни в Европа, а четири от 
българските градове са в топ 5 на най-замърсените европейски градове. Наистина за по-малките 
градове основната причина често е битовото отопление, но при по-големите причината определе-
но са емисиите на въглеродно интензивните форми на транспорт.

Националният доклад за състоянието на околната среда за 2013 г. на Изпълнителна агенция по 
околна среда (ИАОС) показва че над 80 на сто от населението на България е засегнато от замър-
сяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ10) над допустимите норми, което е от два до 
три пъти повече в сравнение със средните нива за Европа – 22 – 42%. Ако се вземе и процентът на 
наднормено замърсяване с по-дребните ФПЧ 2.5, които българите вдишват, процентът им стига 
до 90%. Данните на ИАОС за София често показват надхвърляне в пъти над максимално допусти-
мите стойности. Въз основа на тези параметри неотдавна (18.06.2015 г.) Европейската комисия 

5  Стр. 20 от ОПТТИ
6  http://dokkpbdp.mvr.bg/Statistics/default.htm 

http://dokkpbdp.mvr.bg/Statistics/default.htm
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инициира наказателна процедура срещу България.7

Отделно, още през 2012 г. Световната здравна организация обяви изгорелите газове от дизеловите 
двигатели за канцерогенни с доказателства, че причиняват рак на белия дроб и на простатата.8

Друг проблем за устойчивото развитие на транспортната система, който засега остава извън 
вниманието на администриращите транспортния сектор, е физическия и социално-икономическия 
достъп до транспорта или мобилността на различните групи граждани.

Според анализа EUROPOP 2008 на Eurostat и Доклад на ЕК за застаряването на населението9 се 
очаква възрастните граждани на ЕС над 65 г. да са 24% през 2020 г. и 29% през 2050 г. спрямо 
17% днес. Един от всеки шест граждани на ЕС е с различна степен на инвалидност. Около 20% от 
хората над 75 г. изпитват драстични ограничения в ежедневието си. С нарастване продължител-
ността на живота при възрастните хора се очаква и нарастване броя на тези, които ще имат се-
риозни ограничения за придвижване, като тенденцията е тази група да става все по-голяма спрямо 
икономически активното население.

Към тази съществена част от населението трябва да се добавят и други уязвими групи – децата, 
малцинства или лица с културни ограничения, като половата принадлежност, които по различни 
причини са с ограничен или лишени от достъп до индивидуални транспортни средства.

В България положението е още по-сериозно, като големи групи граждани по различни причини са 
с често непреодолими пречки за придвижване. Инвестициите на няколко оперативни програми в 
градски обществен транспорт донякъде оказват положително въздействие, но голямата част от 
инвестициите отиват за проекти, които понякога дори задълбочават проблема.

Тези факти от националните и европейските статистики могат да са причинени от набор от 
различни обстоятелства, но са ясен индикатор че транспортната ни система, особено извън град-
ския транспорт, не е станала значително по-устойчива, и съответно по-полезна за гражданите, 
през изтеклия програмен период.

Позицията на КУПФЕС още от програмирането преди 2007 г. е, че финансирането от европейските 
фондове е прекалено малко инвестиционно перо в сравнение с държавния бюджет и трябва да се 
използва предимно за насърчаване на иновативни практики и напредничави политики, които трудно 
намират финансиране от държавния бюджет и от обичайните финансови инструменти.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПТ И РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

На финалът на програмата, явленията които предопределяха развитието й излизат наяве под фор-
мата на закономерни провали или успехи, които се дължат предимно на работата на УО. Поради 
липса на официална информация за развитията през последните седмици по ОПТ на уеб сайтовете 
на МТИТС и ОПТ, ще използваме медийни публикации от контактите на журналисти с Министъра 
на транспорта и г-жа Г. Василева – ръководител на УО.

„Част от големите инфраструктурни обекти, финансирани по оперативна програма «Транспорт», 
няма да приключат до края на 2015 г., когато изтича срокът за европейско финансиране. Те ще 
се довършат с пари от държавния бюджет и чрез заеми, стана ясно от думите на транспортния 
министър Ивайло Московски по време на отчет за изпълнението на програмата. Вече се водят 
интензивни разговори с Министерството на финансите, каза министърът. 

Проблемните проекти са жп линиите Септември – Пловдив (над 630 млн. лв.), Пловдив – Бургас 
(490  млн.  лв.), Първомай – Свиленград (663 млн. лв.), обходният път на Габрово (108 млн. лв.), рекон-
струкцията на жп гарите в София и Бургас.“10

Както и:

7 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_
code=EN&r_dossier=20102109&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=BG&title=&submit=Search 

8  http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf 
9  European Commission, DG Economic and Financial Affairs: 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 

EU-27 Member States (2008-2060)
10  в-к Капитал „Поне шест големи инфраструктурни проекта няма да бъдат завършени навреме“, 24.09.2015 г.

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&r_dossier=20102109&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=BG&title=&submit=Search
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&r_dossier=20102109&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=BG&title=&submit=Search
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf
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„Звездната програма «Транспорт», финансираща проектите за магистрали и столичното метро, 
може да струва на бюджета 100 млн. евро. Това стана ясно след отчет на свършеното по програ-
мата по-малко от 4 месеца преди края й или по-точно преди финансирането от ЕС за този период 
да спре окончателно. Заради нарушения при възлагането на поръчки за инфраструктурни обекти и 
плащането на «непредвидени» разходи чрез нови договори със същите изпълнители, в повечето дого-
вори по програмата има финансова корекция от 5% върху бюджета. При общ бюджет от 2 млрд. евро 
това са около 100 млн. евро, или 200 млн. лева, за които в момента текат пазарлъци да се намалят 
наполовина.“11

След поискване, като член на Комитета за наблюдение на ОПТ, на автора бе предоставена инфор-
мация за финансовите корекции наложени на програмата до момента (описани в таблицата по-до-
лу), а одитния доклад на ЕК бе отказан с довода, че настоящия доклад е предварителен и съответ-
но поверителен до издаването на окончателния доклад.

Проект Нарушение
Размер на 

Финансовата
Корекция

BG161PO004-5.0.01-0032 „Извършване на 
дейности в изпълнение на Комуникационния план 
на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.“

неясна методика за оценка на 
офертите

3990 лв.

BG161PO004-5.0.01-0015 „Проектиране и 
внедряване на географска информационна 
система за нуждите на НКЖИ“

заложени изисквания към 
участниците в обявлението 

и документацията, които 
противоречат на ЗОП

1891305,85 лв.

BG161PO004-2.0.01-0004 „Доизграждане на 
Автомагистрала „Тракия“, Лотове 2,3 и 4“

неоснователно отстраняване 
на участник в процедурата

107724 лв. 

BG161PO004-5.0.01-0076 „Техническа помощ 
за подобряване на материално-техническата 
база чрез преустройство на съществуващ 
тавански етаж от административната сграда 
сграда на Централно управление на Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ с 
адрес 1233 София, бул. „Мария Луиза“ №110“

сключен договор за възлагане 
на услуга при отсъствие на 

достатъчно конкуренция 
12370 лв.

BG161PO004-2-0.01-0006 „Изграждане на 
автомагистрала „Марица“, Лот 1 и Лот 2

неправилно/неоснователно 
отстраняване на участник в 

процедурата
25312, 86 лв.

Проект BG161PO004-1.0.01-0006 „Проект за 
разширения на метрото в София: Етап II Лот 
1 „Обеля – Надежда“ и Лот 2 „Младост I – 
Цариградско шосе“

заложено ограничително 
изискване в документацията

3854,92 лв.

BG161PO004-2.0.01-0008 „Път Е-85 (I-5) 
изграждане на участък Кърджали-Подкова“

необосновано ограничена 
конкуренция за участие в 

процедурата
11340 лв.

BG161PO004-2.0.01-0015 „Изграждане на АМ 
Калотина – София – Лот 1: „Западна дъга на 
Софийски околовръстен път“

необосновано ограничена 
конкуренция за участие в 

процедурата
956400 лв.

BG161PO004-3.0.01-0005 „Проект за 
разширение на метрото в София Етап ІІІ, Лот 
1 „Цариградско шосе – Летище София“ и Лот 2 
„ж.к. Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4“

срокът за получаване на 
оферти не е бил удължен 

17439, 92 лв.

11  в-к Капитал „Магистрали, метро и 100 млн. евро глоби“, 25.09.2015 г.
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Проект Нарушение
Размер на 

Финансовата
Корекция

BG161PO004-4.0.01-0006 „Оказване на 
консултантски услуги за подготовката 
на проект „Подобряване на системите за 
навигация и топохидграфните измервания по 
р.Дунав“

сключен договор за 
възлагане при отсъствие на 

достатъчно конкуренция 
14736 лв.

BG161PO004-3.0.01-0005 „Проект за разширение 
на метрото в София Етап ІІІ, Лот  1 
„Цариградско шосе – Летище София“ и Лот 2 
„ж.к. Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4“

неизчерпателно посочване на 
всички критерии за подбор в 
обявлението за обществена 

поръчка

6263961,21 лв.

BG161PO004-5.0.01-0032 „Извършване на 
дейности в изпълнение на Комуникационния 
план на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-
2013 г.“

наличие на ограничителни 
изисквания отнасящи се до 
критериите за подбор на 

участниците

27287,55 лв.

BG161PO004-5.0.01-0032 „Извършване на 
дейности в изпълнение на Комуникационния 
план на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-
2013 г.“

изискана информация за 
оборот не за последните три 

години
6285, 63 лв.

BG161PO004-5.0.01-0032 „Извършване на 
дейности в изпълнение на Комуникационния 
план на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-
2013 г.“

в обявлението и 
спецификацията не 

са посочени подробно 
критериите за възлагане, 
както и тяхната тежест

25800 лв.

BG161PO004-1.0.01-0008 – „Модернизация на 
железопътен участък „Септември – Пловдив“  - 
част от Транс – европейската железопътна 
мрежа“

Непълен критерий за подбор в 
обявлението за обществена 

поръчка
1204800, 51 лв.

Поради факта, че нарушенията – повод за финансовите корекции се срещат при всички бенефициен-
ти, вкл. по ПО „Техническа помощ“, можем да заключим, че Агенцията за обществени поръчки (АОП) 
не е провела ефективен предварителен контрол върху документите по обществените поръчки, а 
УО не е провел ефективен последващ контрол на проектите. В резултат на тези действия или 
бездействия на УО на ОПТ, българският данъкоплатец е много вероятно да бъде ощетен с около 
200 млн. лева – огромна сума, която при адекватно планиране, би могла да реши транспортните 
проблеми на цяла област.

В интерес на истината следва да кажем, че проблемите с обществените поръчки не са характерни 
само за инфраструктурното строителство, а се разпростират хоризонтално през всички опера-
тивни програми. При инфраструктурното строителство обаче този проблем остава системен и 
постоянен, въпреки недоволството и директните сигнали към отговорните администрации от 
страна на ЕК, така и от българския бизнес и гражданското общество.

Смятаме също за системен провал на УО на ОПТ и държавната администрация в транспортния 
сектор разбирането им, че тяхната отговорност се простира предимно до простото администри-
ране на проекти за строителство, докато стратегическите приоритети и цели в транспорта 
като ключова услуга за граждани и бизнес не са от пряк оперативен интерес. Това разбиране и съ-
пътстващият го административен подход, водят до лошо планиране и избор на съществена част 
от проектите в транспорта, и като резултат, до непълноценно изразходване на средствата на 
европейския данъкоплатец. Този недостатък остана един от ненаучените уроци през периода 2007-
2013  г. и даде отражение върху програмирането на ОПТТИ 2014-2020 г.

Комитетът за наблюдение на ОПТ се събира редовно, като документите за него са разпростра-
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нявани по подходящ начин и обикновено в достатъчен срок преди заседанието. При специална не-
обходимост се провеждат извънредни заседания. При поискване бе предоставяна допълнителна 
информация в подходяща форма и срок. Протоколите от заседанията отразяват сравнително точ-
но изказванията и на участниците, като се предоставя възможност за корекции и допълнения на 
работните варианти. По същество, като членове без право на глас, нашите коментари и препоръки 
рядко биват отчитани по-нататък в процедурата по вземане на решения. Неколкократно в засе-
данията екологични организации биват обвинявани като причина за забавяния на проекти, поради 
обжалвания на административните решения в съда, като бива демонстрирана административна 
непогрешимост и отбягване на детайлно обсъждане по същество и корекция на проблемите, поро-
дили тези обжалвания.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

1. ОПТ 2007-2013 не постигна съществен напредък в изпълнението на главната цел „развитие 
на устойчива транспортна система“.

Препоръка: Възприемането на стратегическите цели като водещи и подчиняване на опера-
тивните цели на тяхното постигане. Определянето на индикатори и осъществяването на 
редовни оценки за напредъка в изпълнението на тези стратегически цели.

2. По ОПТ и другите програми с транспортна инфраструктура бяха изразходвани огромни сред-
ства със сравнително малък директен резултат за потребителя на транспортни услуги.

Препоръка: Качествена преоценка от страна на администрацията на преход от инфраструк-
турно строителство към подобряване на услугата в сектор „Транспорт“ в съответствие с 
подходите и целите на транспортната стратегия на ЕС в интерес на гражданите.

3. Проектите по ОПТ продължават да страдат от конфликти със защитените територии 
за опазване на биоразнообразието, манипулиране на Докладите по оценка за въздействие 
върху околната среда и несъобразяване със заинтересованите страни в процедурата по 
ОВОС.

Проблемът до голяма степен произтича от неразбирането или нежеланието на администра-
цията за пълноценно прилагане на хоризонталния принцип за опазване на околната среда. В 
момента разбирането на УО е, че изпълнението на хоризонталния принцип се реализира пъл-
ноценно чрез прилагането на Оценка за въздействие върху околната среда. Но това е всъщ-
ност минималното изискване на законодателството при прилагането на принципа. Отделно 
администрацията все още разбира процедурата по ОВОС като вид разрешително, а не 
като процес който трябва да промени и нагоди проектите според изискванията на законите 
за околната среда. По този начин, държавните и общински служители които управляват про-
цедурите по ОВОС не са склонни да се съобразяват с интересите на другите участници в 
процедурата и най-често ги отхвърлят без състоятелна обосновка. Това води до два основ-
ни резултата – пренебрегване на принципа на предпазливостта при вземането на решения 
което е основния смисъл на Директивата за ОВОС, и съответно, на процедурата по ОВОС; 
и неконтролируемо забавяне на проектите заради обжалвания в съда, граждански протести 
и т.н. От оценката за въздействие върху околната среда отпадат цели сфери като напри-
мер фрагментирането на природните местообитания и земеделската земя в резултат на 
инфраструктурните проекти.

Препоръка: след определянето на  ясни и точни индикатори които да измерват напредъка 
по основната цел „развитие на устойчива транспортна система“, следва тези критерии 
и индикатори да бъдат оценявани за всеки отделен проект (където е съвместимо). Това 
трябва да стане чрез изработването от УО на документ с ясни инструкции за допълнения 
към Доклада за ОВОС.



57

Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)

Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà  
“Ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 



58

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013 г.“

ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА

Трябва да се отбележи значителният напредък, постигнат от ОП „Регионално развитие“ (ОПРР) 
през периода след излизането на Втория доклад на КУПФЕС през 2012 г. Вече са в историята про-
блемите с верификацията на тази програма от страна на ЕК, мъчителното стартиране на пър-
вите покани за проектни предложения, тържественото започване на първите одобрени проекти 
и така нататък. В същото време, към края на 2015 г. „летвата“ за оценка на работата по тази 
програма не е „ниво нула“, откъдето тя тръгна през 2007 г., а пълният обем от програмни цели, 
вложения, въздействия и други индикатори, които се очакват от нея.

Съгласно официалната информация (ИСУН, годишни доклади за напредъка, информационни материа-
ли на ОПРР 2007-2013), към 31.07.2015 г. ОПРР като цяло е наддоговорила своя бюджет със 102,70%  - 
1444471111 евро, а е разплатила 84.01%, или 1345240289 евро. Това е постигнато чрез публикува-
нето на 48 схеми за безвъзмездно подпомагане, сключване на повече от 1100 договора, на база на 
класирането на повече от 1900 проектни предложения. Окончателно изпълнени към референтната 
дата са 747 от одобрените проекти. 

Фиг. 1.  Разпределение на обявените схеми на ОПРР 2007-2013 по години. Източник: Годишен доклад за 
изпълнението, 2014 г.

Съпоставено с показателите към Втория доклад на КУПФЕС (2012 г.: 53% договаряне, 12.3% раз-
плащане, липса на приключени проекти), това е голям напредък. В същото време е необходимо още 
по-значително оптимизиране на етапа на физическо, административно и финансово приключване 
на договорените проекти, с оглед съвсем краткия оставащ период до окончателното изтичане на 
срока за изпълнение (31.12.2015 г.).

Трябва да се отбележат обаче също така и продължаващите проблеми в изпълнението на ОПРР 
през 2014 г. с изискванията на ЕК за осъществяване на обществени поръчки. В тази връзка, с писмо 
от 03.06.2014 г. ГД „Регионална и градска политика“ на ЕК плащанията по приоритетни оси 1 и 3 
по ОПРР 2007-2013 г. са спрени, поради пропуски в системите за управление и контрол (СУК) на УО, 
установени от одитна мисия. 

В същото време, на УО на ОПРР са предписани група от необходими корективни действия. Във връз-
ка с предписанията, УО предприема следните мерки: 

 ¡ Одобрява актуализирани процедури и контролни листове за осъществяване на предварите-
лен и последващ контрол при възлагане на обществени поръчки; 

 ¡ Въвежда в контролните листове подробна секция за установяване на наличието на рискови 
фактори за измама, т.нар. „red flags“; 

 ¡ Предприема действия за подобряване на административния капацитет в областта на об-
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ществените поръчки чрез провеждане на вътрешно обучение на служителите на УО на 
ОПРР, а с участието на партньорите от ЕК е проведено и обучение на бенефициентите по 
програмата; 

 ¡ Публикува на сайта на ОПРР актуализирани и съгласувани с националния одитен орган до-
пълнителни указания към бенефициентите на ОПРР относно идентифицирани нарушения, 
допускани от бенефициентите на ОПРР; 

 ¡ Извършена е повторна проверка на проведени от бенефициентите обществени поръчки 
от всички сертифицирани разходи по приоритетни оси 1 и 3 от началото на програмата 
(05.11.2007 г.) до 30.06.2014 г., на база на изготвени от Одитния орган статистически из-
вадки от 33 договора по всяка от двете оси. 

В същото време, за 2014 г. са възстановени/прихванати средства в размер на 4799716,24 евро по 
наложени финансови корекции, включително: 

 ¡ възстановени от бенефициенти в размер на 2585202,67 евро, в т. ч. главница в размер на 
2571190,01 евро и лихва в размер на 13973,01 евро; 

 ¡ прихванати финансови корекции в размер на 2221915,39 евро, в т. ч. главница в размер на 
2200330,05 евро и лихва в размер на 21585,33 евро.

В периода 08–12 декември 2014 г. се провежда одитна мисия от ЕК за анализ и проверка коригиращи-
те мерки и на резултатите от извършените повторни проверки от УО на ОПРР на договорите с 
изпълнители, попаднали в статистическата извадка от 33 договора по приоритетна ос 1. Мисията 
също така осъществява проследяване на резултатите от допълнително извършените действия, 
за определяне на окончателните размери на финансовите корекции по договорите с изпълнители – 
обект на проверка в извадката по приоритетна ос 3. 

В резултат на предприетите мерки от УО, СО възстановява процеса на сертифициране на разходи 
по приоритетни оси 1 и 3 преди края на 2014 г. Можем да очакваме, че УО на ОПРР е научил добре своя 
урок, и взетите този път по принуда мерки ще бъдат продължавани и разширявани по своя обем и 
въздействие, за да не се стига до такива спирания на разходното сертифициране и в бъдеще.

Фонд „Флаг“

Една положителна инициатива за подпомагане на участието на местните целеви групи по проекти 
на ЕСИФ (включително и ОПРР) е фондът за органите на местното самоуправление – фонд „Флаг“, 
създаден на основание Разпореждане №4 на МС от 7.03.2007 г.

Фондът отпуска заеми на бенефициенти или на техните асоциирани партньори, които подготвят 
или изпълняват проекти по Оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райо-
ни, по програмите за Трансгранично сътрудничество или по други програми и финансови механизми, 
финансирани със средства на Европейския съюз или на други международни програми, след изрично 
решение на СД на фонда (към настоящия момент това са: Финансов механизъм на европейското 
икономическо пространство 2009-2014; Норвежкия финансов механизъм 2009-2014; Българо-швей-
царската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравен-
ства в рамките на разширения Европейски съюз 2009-2019).

Съгласно учредителните документи, акционерният капитал на фонда през 2007 г. е 90 млн. евро, 
като през 2014 г. държавата увеличава своя дял с още 30 млн. евро. На 22.12.2008 г. Фонд „Флаг“ 
подписва и заемно споразумение с ЕБВР в размер на 35 млн. евро, който през 2014 г. е изцяло усвоен, 
и текущо се погасява. На 30.10.2013 г. е подписано аналогично второ заемно споразумение, отново 
на стойност 35 млн. евро, което понастоящем се усвоява. 

Обществената оценка за работата на фонда до момента може да се изрази като: „Добре, ала не 
достатъчно“. Разполагаемият финансов ресурс се счита като крайно недостатъчен от различни 
представители на целевите му групи. Също така, макар и полезен, оборотният заемен капитал 
за местните власти не представлява окончателно решение на тяхната периодично настъпваща 
липса на ликвидност, обусловена от продължаващата липса на напредък във финансовата децен-
трализация на националния бюджет. Може да се работи още много, в партньорство с УО и другите 
ръководни органи на подкрепяните международни програми, и за по-улеснения достъп на най-малки-
те (и най-нуждаещи се) общини в страната, много от които така и не са успявали до момента да 
ползват услугите на фонда.



60

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“

 
Фиг. 2. Териториално разпределение на подкрепата по фонд „Флаг“, септември 2015 г. 

Комитет за наблюдение на ОПРР 2007-2013

УО на ОПРР 2007-2013 осигурява добра последваща публичност на работата на КН, чрез публику-
ване на разглежданите документи и вземаните решения на портала на програмата. В рамките 
на периода след 2011 г. са проведени общо седем заседания на Комитета за наблюдение на ОПРР, 
относително регулярно разпределени (по две годишно), на следните дати:

 � 12.06.2012;

 � 04.12.2012;

 � 28.05.2013;

 � 19.11.2013;

 � 11.06.2014;

 � 09.12.2014;

 � 05.06.2015.

На своите заседания КН на ОПРР е разглеждал различни съществени текущи информации и решения 
във връзка с по-ефективното изпълнение на ОПРР, включително годишни доклади, оценки, анализи, 
информации за напредъка, решения за изменения в администрирането и финансирането на програм-
ните мерки, и други.

Необходимо е да се подобри своевременното информиране на членовете на КН преди заседания-
та, по отношение на разглежданите документи. През разглеждания период има случаи на непре-
доставяне на предлагани документи за одобрение с достатъчно предизвестие, което ограничава 
възможностите на партньорите в КН да се информират и да коментират пълноценно (конкретно 
във връзка с одобрението на финалния вариант за ОПРР 2014 – 2020 г., преди да бъде изпратен за 
одобрение от страна ЕК).

Подобряване на капацитета за изпълнение на ОПРР 2007-2013

Още една положителна инициатива, която вече се осъществява от УО на ОПРР, за разлика от 2012 
г., са някои дейности, макар и по-скоро пилотни, за необходимото продължаващо подобряване на 
капацитета на различни звена, ангажирани в изпълнението на ОПРР 2007-2013, с оглед на тяхната 
по-висока ефективност. Така например, според публикации на УО, през 2014 г. за подобряване проце-
са по верификация, ускоряване на темпа на разплащанията и постигане на по-ефективна система 
за управление и контрол през отчетния период, са предприети следните мерки: 

 ¡ Продължава извършването на мониторинг по изпълнението на проекти по ОПРР – извършена 
е периодична актуализация на анализа за рискови проекти през отчетния период;

 ¡ Проведени са съвместни срещи с бенефициентите, чиито проекти са установени като ри-

Източник: www.eufunds.bg 

http://www.eufunds.bg/
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скови, на които се обсъждат възможните сценарии за постигане изпълнението на заложени-
те цели и резултати, което ще допринесе за постигане и на целите на програмата.

Извършена е и следната оптимизация на процесите, с оглед ускоряване изпълнението на проекти-
те и на верификацията: 

 ¡ След приключването на договорите с външни изпълнители за инвеститорски контрол за 
периода 2011-2013 г. за осъществяване на проверки на място, е проведена нова открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наблюдение и контрол на изпъл-
нението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“; 

 ¡ Сключени са договори с външни изпълнители за юридически услуги, с цел ускоряване процеса 
на обработка на сигнали за нередности, извършването на предварителен и последващ кон-
трол на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Предприети са и следните мерки за облекчаване на административната тежест за бенефициенти-
те с цел постигане на по-ефективна система за управление и контрол: 

 ¡ Продължава прилагането на процедурите за електронно кандидатстване и електронно от-
читане на разходите по договорите за БФП чрез Информационната система за управление 
и наблюдение по Структурните фондове на ЕС (ИСУН); 

 ¡ Проведена е работна среща на УО на ОПРР с експерти, членове на екипите, изпълняващи 
проекти по ОПРР 2007-2013 г.; 

 ¡ Проведен е семинар на тема „Законосъобразно провеждане на обществени поръчки, съфи-
нансирани със средства от ЕС“; 

 ¡ Продължава прилагането на РМС №300 от 18.05.2013 г. с което на бенефициентите е пре-
доставена възможност за отчитане и подаване на искания за възстановяване на авансови 
и междинни плащания за изпълнение на проекти до 95 на сто от общите допустими разходи, 
финансирани чрез БФП; 

 ¡ Включване в изискваните Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи на 
извършени от бенефициентите разходи за авансови плащания към изпълнителите по дого-
вори за БФП по ОПРР; 

 ¡ Одобрен е механизъм за процедиране на окончателни искания за плащане чрез неверифици-
ране на разходи по активни сигнали за нередност.

Изменен е и подходът за включване на верифицирани разходи в Междинен доклад по сертификация и 
Декларация за допустимите разходи към СО, чрез прилагането на следните процедури: 

 ¡ Изключване на засегнати разходи по активни сигнали за нередности от доклада по серти-
фикация; 

 ¡ Изключване от Доклад по сертификация на разходи за които не е осъществен последващ кон-
трол върху процедурите за избор на изпълнители по подобрените контролни процедури на УО. 

Други специфични въпроси

Наред с големия брой значителни и успешни проекти (отразени широко от програмния бюджет 
за информация и публичност), през изтеклия период възникнаха и нови проблемни групи въпроси, 
някои от които системни, и с висока степен на ощетяване на различни интереси на програмни-
те целеви групи. Един от тези системни въпроси се отнася до спазването на сроковете по част 
от одобряваните проекти. При част от проектите се наблюдава забавяне в изпълнението, което 
води до промени в предвидения линеен график, както и до забава на верификацията на плащания. 
Основните причини за забавянето са свързани отново с процедурите за възлагане на обществе-
ни поръчки. По значителна част от процедурите са налице обжалвания от страна на неспечелили 
участници, издаване на решение на Комисията за защита на конкуренцията по проведената проце-
дура, обжалвано от своя страна пред Върховния административен съд, което допълнително забавя 
изпълнението на конкретния договор. В много случаи периодът на забава вследствие обжалвания 
е повече от 10 месеца. Част от процедурите са прекратявани от възложителя и впоследствие са 
обявявани наново. В края на програмния период забавянето в изпълнението на проектите поради 
горепосочените причини създава сериозен риск от неизпълнението им, което от своя страна би 
могло да доведе до непостигане на заложените цели на ниво програма. 
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Следващ въпрос, отчасти свързан с предния, е този за политиката на УО на ОПРР по отношение на 
налаганите „плоски“ и други финансови корекции по изпълняваните проекти, след изисквания и препо-
ръки в този смисъл на отговорните служби на ЕК (разгледани по-горе). За съжаление, тези дейст-
вия, необходими от гледна точка на програмното изпълнение и изисквани от ЕК, според КУПФЕС 
не попадат в по-широкия контекст за анализ и подобряване на въздействието от националните 
политики, които да подкрепят фондовете на ЕС у нас. 

За начало, принципно не се осигурява допълняемост с националната финансова политика, във връзка 
с осъществяването на местните политики за развитие (ниво община). Въпреки че на правител-
ството е добре известно, че голяма част от местните бенефициенти не разполагат със значи-
телни, и най-често с никакви други източници на местни средства освен лимитираните държавни 
субсидии, отговорните институции (сред които централният бюджет, ЦКЗ, както и УО на ОПРР) 
не предлагат адекватно решение (например консолидиране от страна на държавния бюджет, в пол-
за на местното развитие в цялата страна), което да избегне изпадането на тези общини в тех-
нически фалит (за настъпването на което има голям брой данни от различни места в страната). 

На следващо място, в случаите на допуснати и доказани нередности, няма информация за персо-
налното търсене на сумите по нанесените щети от виновните административни лица, чрез прав-
ния инструментариум на регресивните искове. Също така, не е подчертан и някакъв дългосрочен 
възпитателен ефект от налаганите „плоски“ корекции за целевите групи като цяло, доколкото на 
тях са обект всички категории бенефициенти, без значение дали са следвали съвестно и прецизно 
предписанията на УО на ОПРР.

Като положителен момент във връзка с предните проблеми трябва да се отбележат известните 
последващи действия за тяхното смекчаване в бъдеще, предприети от УО на ОПРР, които се очаква 
да снижат нивата на бъдещи финансови корекции, без обаче да влияят съществено на сега форми-
раните проблемни казуси (разгледани в подробности по-горе). КУПФЕС счита за особено положи-
телно по-активното взаимодействие с целевите групи и бенефициентите по одобрени проекти на 
ОПРР 2007-2013. В същото време се надяваме, че тези осъществявани дейности ще се запазят в 
бъдеще, и ще разширяват своя обем (по възможност до изчерпателното включване на всички бене-
фициенти).

Следващо неблагоприятно външно развитие на програмната среда, с подчертано отрицателно от-
ражение върху изпълнението на ОПРР, беше фалитът на КТБ в края на 2014 г. Банката беше избрана 
през 2012 г. за оператор на Фонда за жилищно подпомагане, във връзка с осъществяването на дей-
ностите за саниране на жилищни сгради по операция 1.2. „Жилищна политика“ на ОПРР. Средствата, 
депозирани за тази цел от УО на ОПРР (и изглежда безвъзвратно загубени след обявения скандален 
фалит), съгласно подписания договор от 21.03.2012 г. са с общ размер от 6374421,49 евро, в това 
число 4871223,36 евро средства за „нисколихвени“ (а в действителност предлагани с лихви на пазарни 
нива) заеми и гаранции, и 1503198,13 евро такса за управление. Все още няма официален коментар от 
страна на УО на ОПРР, и на ЦКЗ, по различни аспекти на този казус, и някои сред тях са: 

 ¡ По каква причина беше предприета скандалната концентрация и на тези публични сред-
ства, заедно с много други, именно в КТБ?

 ¡ Каква е кумулативната щета от тяхната загуба?

 ¡ Какви са намеренията на УО на ОПРР и на ЦКЗ за текущо минимизиране на осъществената 
мащабна загуба на средства?

 ¡ Какви са „научените уроци“ за избягване на такива управленски провали по фондовете на ЕС 
в бъдеще?

Трябва да припомним също така, че КУПФЕС още през 2012 година публикува и разпрати до УО на 
ОПРР, ЦКЗ и други отговорни институции, своя позиция срещу планирания финансов инженеринг по 
български, но с европейски пари, посочвайки, че конкретните условия на осъщественото догова-
ряне са много далеч от добавянето на обществена полезност, какъвто е принципния стремеж, и 
конкретното изискване към европейските и национални фондове, мобилизирани за целите на Кохе-
зионната политика на ЕС (Приложение 1). На тази позиция така и не получихме никаква официална 
реакция, което е в пряко противоречие с добрия тон на партньорските отношения, за които уж ра-
боти УО на ОПРР. Което „гробно мълчание“ в светлината на следващите скандални събития може 
да се коментира и още по-критично, например като помагачество или съучастие. 
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Оценка на досегашното въздействие

Цялостното въздействие на ОПРР 2007-2013 г. върху гражданите, бизнеса и общините следва да 
бъде отчетено в рамките на възложена консултантска оценка на въздействието на интервенци-
ите по ОПРР 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС, която 
трябваше да приключи през месец юни 2015 г., но все още не е публикувана от УО на ОПРР.

Въпреки този информационен дефицит, и въпреки относително ранния момент за установяване на 
това цялостно въздействие (предвид все още продължаващите инвестиционни и други дейности 
по програмното изпълнение), КУПФЕС поставя към ОПРР 2007-2013 следните въпроси за качествена 
оценка:

1. До каква степен, и с какъв териториален обхват ОПРР допринесе за подобряване на 
инфраструктурата на българските селища, вкл. транспортни, здравни, образовател-
ни, туристически, и други селищни обекти и категории инфраструктура?

(?/0)

За съжаление не разполагаме с достатъчно информация за конкретен отговор на този въпрос, 
както по отношение на кумулативния обем на вече осъществени обекти, така и по отношение на 
техния дял спрямо всички налични обекти от съответните категории (или на националните по-
требности от такива обекти, които по наша информация до момента не са измервани). Текущите 
субективни впечатления на членове на КУПФЕС, и на обхванати от нашите анкети целеви групи на 
ОПРР, от различни населени места в страната, по метода „преди и след“, не отбелязва настъпва-
нето на някакво качествено подобрение на сегашното състояние на селищата в страната спрямо 
2007 г., с изключение на съществените инфраструктурни подобрения в град София (паркове, улици, 
градски транспорт, други обществени пространства). Което е продължение на многогодишната 
негативна тенденция за териториално развитие у нас, в противоречие с изискванията на ЕС за 
проактивна териториална кохезия в държавите-членки: „Подобряване първо в София, а после и в 
други градове“. 

2. До каква степен, и с какъв териториален обхват ОПРР допринесе за подобряване на 
териториалната посещаемост, и покритие с обществени услуги (особ. транспор-
тен и ИКТ достъп, и други услуги в подкрепа на туризма)?

(+/-)

По този въпрос можем да отбележим, че независимо от названието на тези интервенции в ОПРР, 
обособеният тематичен фокус на програмата за пореден път попадна изключително върху мест-
ната пътна инфраструктура, с голям брой такива локални проекти, но без разнообразяване с ин-
вестиции в други видове транспорт или пък в ИКТ инфраструктура. Във връзка с големия брой 
подкрепяни местни туристически атракции, също не можем еднозначно да коментираме тяхната 
обществена полезност, естетика, екологична съобразност или привлечен посетителски интерес. 
По отношение на териториалното разпределение на тези интервенции, наблюдава се подчертан 
приоритет на подкрепата на проекти в селища от Южна България и по туристически курорти, с 
общо неглижиране на по-острите потребности на останалата част от страната (части от нея 
от две десетилетия напълно „забравени от Бога“ и от властта).

3. До каква степен ОПРР осигури териториално покритие извън големите градски цен-
трове, и допълняемост с процесите за развитие на селските и периферни райони?

(+/0)

Тук трябва да отбележим по-скоро колебливо положително развитие, във връзка със съществуващия 
и функциониращ механизъм за установяване на демаркация, и за избягване на припокривания между 
ОПРР и ПРСР, както и с наличието на много подкрепени проекти извън стриктните очертания на 
големите градски центрове. Отново обаче има значителни възможности за по-голямо въздействие 
в бъдеще. По отношение на демаркацията „град-село“, до момента никоя от ангажираните програ-
ми не прави обратния преглед – дали не остават непокрити потребности, територии или целеви 
групи (например за някои категории проекти в села на териториите на градски общини, необхва-
щани нито от ОПРР, нито от ПРСР)? 
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Констатации и препоръки

 ¡ През периода 2012-2015 е реализиран значителен напредък в осъществяването на интервен-
циите на ОПРР 2007-2013. Стартирани са всички предвидени категории за подкрепа.

 ¡ Предприети са дейности за реализация на енергийната ефективност на различни катего-
рии сгради, обществени и жилищни.

 ¡ Предприемат се различни дейности за текущо информиране на целевите групи за дейност-
та на ОПРР.

 ¡ Предприемат се дейности за подобряване на организационния капацитет, както на админи-
стративните звена на програмата, така и за някои нейни бенефициенти.

 ¡ Предприемат се административни и нормативни инициативи за подобряване на провежда-
нето на обществени поръчки във връзка с подкрепата по ОПРР.

 ¡ Все още, независимо от късния етап от периода за програмно изпълнение, е под въпрос из-
пълнението и разплащането на част от договореното подпомагане. 

 ¡ Необходимо е по-нататъшно подобряване на административния капацитет на изпълнител-
ните органи на ОПРР.

 ¡ Необходимо е значително по-нататъшно разширяване на обема и обхвата на работата за 
подобряване на капацитета на целевите групи и конкретните бенефициенти по ОПРР.

 ¡ Необходимо е формулирането, и осъществяването на по-адекватна и по-непротиворечива 
политика за управление, санкциониране и коригиране на проектните бюджети, на ниво ОПРР.

 ¡ Необходимо е формулиране и осъществяване на по адекватна политика за справяне със зна-
чителните съществуващи бариери в областта на финансовия капацитет за усвояване на 
целевите групи, на национално ниво.

 ¡ Необходимо е доразвиване на партньорските отношения във връзка с ОПРР, и за тяхното 
надграждане от еднопосочно информиране, към по-голямо включване, по-значителен принос, 
и по-значително възприемане на предоставения принос в окончателните решения (в КН на 
ОПРР и по другите канали за консултации).



65

Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЗИЦИЯ НА КУПФЕС, 18 МАЙ 2012 Г.

Гаранционен фонд за жилищно обновяване

В рамките на подкрепата за енергийна ефективност през периода ноември 2011 г. – април 2012  г. 
протече създаването на Гаранционен фонд за жилищно обновяване, който ще управлява част 
(13  млн.) от общо 63-те милиона лева за енергийна ефективност, отпуснати до момента по ОПРР. 
Намерението на УО на ОПРР е средствата по гаранционния фонд да се ползват за осигуряване на 
ниско-лихвени кредити към одобрените обекти за безвъзмездна подкрепа, и за гаранционен фонд 
(до 20% – 2.6 млн. лв.) по отношение на банковите заеми.

Парите във фонда ще се отпускат като заеми и гаранции по заеми на собственици или сдруже-
ния на собственици, като подкрепа към предоставяните 50% безвъзмездно подпомагане по ОПРР. 
Със средства от схемата ще бъдат покривани разходи за техническото обследване, техническия 
паспорт и обследването за енергийна ефективност, както и услугите на проектния мениджър. По-
ловината от разходите за необходимите технически проекти, оценки на съответствието, стро-
ително-монтажни работи, авторски и строителен надзор, разходите за въвеждане на обектите 
в експлоатация, и тези за получаване на необходимите разрешителни документи, също ще бъдат 
покрити от схемата. Собствениците на жилищата ще трябва да заплатят останалите 50% по 
тях. като за целта могат да ползват както собствени, така и заемни средства – от Гаранционния 
фонд за жилищно обновяване, или от други банкови източници.

В рамките на проведената процедура за избор на банка – управител на гаранционния фонд, на 
09.02.2012 г. беше избрана Корпоративна търговска банка. Трябва да се отбележи, че банковата 
оферта за управление значително се отклонява от първоначалните пожелания на ръководството на 
МРРБ, за добавяне на значителен собствен банков ресурс във фонда, поне равен на предоставяните 
от ОПРР 13 млн. лева. В реалността Корпоративна търговска банка ще добави едва 1 млн. лева. 
За сметка на това банката ще получи от ОПРР като средства за мениджърско възнаграждение 
и оперативни разходи 2.8 млн. лева, т.е. значително повече, отколкото сама ще вложи във фонда. 
Остатъкът от средствата в гаранционния фонд ще се отпуска от банката при добавка от 6.5% 
към основния лихвен процент на БНБ.

В момента текат процедурите за избор на проектни мениджъри и изпълнители на конструктивно 
и енергийно обследване. Настоящата информация е, че реалната дейност по приемане на кандида-
тури за обекти по схемата ще стартират от началото на месец юли 2012 г. 

По наше мнение настоящата схема е поредна демонстрация на подхода за самоцелно източване 
на европейските средства, което е съмнително да доведе до значителна обществена полза. На 
първо място, тези пари за захранването на гаранционния фонд, които вече се водят «усвоени», още 
месеци няма да стигнат до целевата група ха тази схема. Възможно е това и никога да не стане, 
ако административните изисквания и бариерите за кандидатстване се окажат прекалено сложни, 
а МРРБ и Корпоративна търговска банка не осигурят достатъчна методическа подкрепа на кан-
дидатите.

След това, до момента остава неясен общественият смисъл от включването на частния банков 
партньор, който да управлява Гаранционния фонд. Очевидно той не е финансов, тъй като Корпора-
тивна търговска банка влага 1 млн. лв, а получава за своята „услуга“ 2.8 млн. лв. Може би става дума 
за допълнителен административен капацитет? За това обаче до момента няма получени сигнали. 
И откъде по-точно банковите служители ще са натрупали необходимия опит за работата по мик-
ро-проекти, характерна за ОПРР и другите европейски програми?

На следващо място, за гаранционния фонд за жилищно обновяване остава общата неяснота към 
този клас инструменти за „финансов инженеринг“ – какво се случва в края на периода на тяхното 
функциониране с наличните неизразходвани европейски средства? Ако те ще се върнат в бюджета 
на ЕК, това ще намали ли тогава степента на вече отчетеното усвояване? А ако пък се прех-
върлят за по-нататъшно ползване от България (например в рамките на следващата ОПРР след 
2013  г.), как това реално ще облагодетелства целевата група, отново «получила» някаква държавна 
подкрепа само фиктивно, на хартия?
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И накрая остава големият въпрос за реалният резултат от европейските програми в България. В 
случая с гаранционния фонд за жилищно обновяване, нека да видим дали неговата дейност ще успее 
на практика да облагодетелства планираните от МРРБ 180 блокове и други многофамилни сгради 
с общо около 6100 жилища? И нека не забравяме при това, че броят на жилищата, нуждаещи се от 
такова саниране, по разчетите на самото министерство възлиза на 18700 многофамилни сгради, 
със 720000 апартамента и 2,7 млн. обитатели.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОДКРЕПА ПО ОПРР 2007-2013 ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Схемата за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в 36 
градски центрове първоначално е публикувана през 2011 г., цели 4 години след началото на про-
грамния период 2007-2013. Общият размер на помощта по схемата възлиза на 25620396 евро. В 
бюджета за реновиране на сградата се включват строително-монтажни работи; заснемания, 
технически и работни проекти и тяхното съответствие; както и други свързани категории 
разходи. В заданието на проекта първоначално се очаква да бъдат енергийно обновени около 180 
многофамилни жилищни сгради.

Протичането на схемата преминава през множество етапи, всички те белязани с големи интер-
вали от време за тяхната реализация, и с разнообразни други перипетии. Някои от тези етапи 
се отнасят до избора на предвидените регионални мениджъри и оператори в различните части 
на страната, с паралелния избор на банка-оператор на фонда за жилищно подпомагане, формира-
нето на етажни собствености на желаещите (и способните) многофамилни сгради, енергийно 
обследване на всяка от сградите, подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ, 
избор на строители, осъществяване на самите монтажни дейности, и така нататък. В резул-
тат, към началото на 2015 г. едва 39 сгради са преминали всички междинни стъпки до етапа на 
подписване на договори с УО на ОПРР, и едва две сгради са завършени (и двете в град София).

В обществен въпрос се превръща и допустимият, и препоръчителният обхват на избираемите 
дейности, във връзка с цялостното лошо състояние на голяма част от старите панелни сгради, 
за което повърхностното саниране няма да окаже никакъв съществен ефект. Според непотвър-
дена информация сгради с предприемани „своеволни“ сградни подобрения (например остъкляване 
на отделни тераси), няма да могат да кандидатстват за подпомагане, но затова пък ако го 
направят, ще им бъдат налагани санкции. Решава се в крайна сметка, първо че ще е възможно, 
а след това дори и задължително, избраните сгради със съществуващи по-съществени потреб-
ности от цялостно реновиране на техните конструкции или на отделни техни елементи, да 
включат и тях в своите проекти за безвъзмездно подпомагане. 

В същото време предвидените средства съвсем не спират да изтичат, но не съвсем по пред-
назначението за безвъзмездното подпомагане от ЕС. 13 млн. лв. по фонда за жилищно подпома-
гане, вложени в скандалната КТБ, се оказват недостъпни и невъзстановими след нейния фалит 
през 2014 г. (проспан по крайно подозрителен начин от целокупната власт в България). Други 
близо 9 млн. лв. са дадени за реклама, съвети, енергийни одити и проектиране. И едва 400 хил. лв. 
са платени за обследванията и конструктивните дейности на двата санирани блока в София. 

Тогава вече, в началото на 2015 г., започва същинската работа – едва година след края на съ-
щинския програмен период, и близо цели 10 мeсеца преди края на периода за неговото изпълне-
ние. След международния скандал с пропадането на средствата от ЕС за финансов инженеринг 
при фалита на КТБ, УО на ОПРР анонсира 100% безвъзмездно (за сдруженията на собствени-
ците) осъществяване на дейностите за саниране (след като първоначалното условие е 50%, 
а след това и 75% безвъзмездно подпомагане). В резултат на породения от това обществен 
интерес, през април 2015  г. над 1500 нови сдружения на собствениците на жилищни сгради са се 
регистрирали за участие в схемата. От тях 247 имат и сключени договори с Българската банка 
за развитие за финансиране. 

Месец по-късно, през май 2015, се анонсира и възможна „катарска връзка“ за енергийната ефек-
тивност, с предложение от страна на Катар да подпомогне финансово санирането на бъл-
гарските частни жилища. За публиката обаче не става ясно по-късно до какво е довела тази 
комуникация. 
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През юни 2015 г. санирането излиза от София, като е открит и първият саниран блок в Благоев-
град. И през септември 2015 се очаква подписването на общо 222 договора за сгради от цялата 
страна, които да се реализират напълно преди 31.12.2015 г., за да не бъдат загубени оставащи-
те около 45 млн.  лв. по схемата. 

Не се е случвало досега в България подобни дейности да могат да приключват в такива срокове, 
но УО на ОПРР счита, че това е възможно, и то в големи мащаби. И кога би било по-добре да 
се проведе този експеримент, ако не на „финалната права“ от периода за изпълнение? Би било 
хубаво, ако подобен пробив се случи през този програмен период, но не го считаме за сигурно. 
И би било добре за новия програмен период нещата да се вършат по-отрано, и с по-професио-
нално планиране и изпълнение. И с по-малки суми за придружаващи „меки мерки“. А и с по-широка 
обществена полза, по възможност и извън София.

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“
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БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013

1. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Към ноември 2015 г. от общия планиран бюджет на Оперативна програма „Развитие на конкурен-
тоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) в размер на 2273096041,11 лв. до 
момента са договорени 101,13%, а реално изплатените са в размер на 93,50% от планираното. През 
2014 и 2015 година финансовото изпълнение на програмата се движи с много по-добри темпове в 
сравнение с предходните 2012 г., 2013 г. и 2014 г., което до голяма степен се дължи и на предприети-
те от Управляващия оргна (УО) действия за непрекъснат мониторинг на проектите в изпълнение.

Броят на договорите за безвъзмездно финансиране, които общо до момента са сключени е 3154  бр., 
от които за периода януари 2007 – ноември 2015 са прекратени 556 – или 17,63%. Остават 170 
проекта в изпълнение (близо 5,4% от общия брой договори), а 2425 бр. (или 76,9%) договори са при-
ключени. 

Първите пет организации, които имат най-голям дял по обем на изплатените средства са освен 
Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ), Министерство на икономиката (МИ), „София Тех Парк“ АД, 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска 
агенция за инвестиции (БАИ), като общо всички плащания към тези организации представляват 
близо 38% от целия бюджет на програмата.

Най-слабо е финансовото изпълнение по Приоритетна ос (ПО) 4 „Укрепване на международните па-
зарни позиции на българската икономика“ и ПО 5 „Техническа помощ“, където съответно са постиг-
нати едва 76,17% и 70,37% реални разплащания. 

Общо за целия период са обявени 36 процедури, от които 5 са прекратени, като една от процедури-
те е прекратена заради нарушения в прозрачността и съмнения в неравнопоставеност на кандида-
тите (BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“).

2. ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ

Какво ни казват цифрите? По отношение на заложените показатели на ниво програма, от 5 основ-
ни показателя, 5 не са постигнати:

 » Показател 1: „Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението изчислен чрез прила-
гане на стандарта за покупателната способност (ППС)“

Заложен: 52%

Постигнат (към 2014 година): 47%, отклонението е: – 9,96%.

Отклонението показва, че вложените по тази оперативна програма средства не са допринесли в 
очакваната степен за подобряването на стандарта на живот на българските граждани за посо-
чения период. Въпреки това, отклонението е под една десета, като следва да се приеме и фактът, 
че ефектите на промяна за този показател са кумулативни и се влияят от множество външни и 
вътрешни макроикономически фактори и променливи. От информацията посочена в годишните до-
клади за изпълнението на програмата е видно, че е проявен оптимизъм и че до края на 2015 година 
няма как този показател да бъде постигнат. 

 » Показател 2: „Разходи за НИРД като% от БВП“

Заложен: 1,20%

Постигнат (към 2013 година): 0,65%, отклонението е: – 45,83%.

При този показател разликата от планираното и изпълненото е драстична, като данните показ-
ват с голяма категоричност, че няма напредък по отношение усилията, които държавата полага 
за постигане на интелигентен растеж. От друга страна средствата по ПО 1, „Развитие на иконо-
мика, базирана на знанието и иновационни дейности“ са договорени са в размер на 122,39% от пла-
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Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)

нираните, което означава, че администрацията е опитала да компенсира несъответствието чрез 
предоставяне на значимо по-висок дял средства към бенефициентите. Предвид затрудненията и 
високият риск на реализация на иновативни проекти, трябва да се предприемат мерки за по-добро 
планиране през новия период, както и да се вземат мерки за надлежното документиране на всички 
разходи за иновации, които предприятията извършват. Често пъти усложнената и бюрократична 
отчетност, която организациите трябва да водят към Националния статистически институт 
(НСИ), създава нежелание и пречки реално извършените разходи за НИРД да бъдат отчетени про-
зрачно и публично в съответствие с нормативните изисквания.

 » Показател 3: „Експорт/БВП“

Заложен: 91,00%

Постигнат (към 2014 година): 67,90%, отклонението е: – 25.38%.

Оперативната програма не е водила политика с ясен и стратегически подход по отношение на раз-
ширяването на външните пазари на българските продукти и услуги. В това отношение напредъкът 
е повече от скромен – за 2013 г. при цел на показателя „експортни стоки и услуги/БВП“ от 89,77%, 
са постигнати едва 68,4%, а през 2014 г. още по-малко – 67,90%. Това до голяма степен се дължи на 
лоша подготовка и изпълнение на целите по ПО 4 „Укрепване на международните пазарни позиции 
на българската икономика“, където от 8 подписани договора 1 е прекратен, а общо изпълнението 
на реално разходените средства към планирания бюджет в края на 2015 г. е едва 76%. Също така 
средствата биват влагани в конкретни бенефициенти, които изпълняват с голямо забавяне проек-
тите си и поради проблеми с изпълнението на обществените поръчки, а също и не указват добър 
контрол върху качеството на изпълнение от избраните доставчици. Поради това, подкрепата за 
интернационализация на българските предприятия не достига с подходящата бързина и качество 
до компаниите с висок експортен потенциал, което през новия период трябва да бъде важен акцент 
на промяна.

 » Показател 4: „Енергийна интензивност на икономиката (кгое за 1 000 евро)“

Заложен: 1150,00

Постигнат (към 2013 година): 603 (приемаме отклонението като отрицателно: 
(–  32,90%), поради това, че посочените стойности са заложени с намаление от близо 
30%, а е постигнато намаление от около 20% – или една трета от заложеното не е 
постигната;

Показателят ползва мерна единица „кгое за 1000 евро“, т.е. брутно вътрешно енергийно потреб-
ление в килограми нефтен еквивалент към БВП по постоянни цени към 2005 г. с прицел 1150 към 
2015 г. Въпреки, че данните са силно повлияни от световните пазари, ако приемем, че търсеното 
намаление е било в рамките на около 30%, то към 2013 г. (последните посочени актуални данни), 
отклонението е над една трета. Считаме, че целта не е изпълнена и поради качеството на влага-
ните инвестиции, често прикриващи интереса към модернизиране на оборудването на предприяти-
ята. Необходимо и от изключително значение е предприемането на конкретни мерки за промяна на 
енергийния микс и постигането на пълна либерализация на този пазар, което е до голяма степен е 
политическо решение и воля за промяна и реформа в един изключително тежък момент. Намаляване-
то на енергийната интензивност на икономиката става все по-важно за България, наред с повиша-
ването на цената на електроенергията за индустриалните потребители, но и поради размирните 
и все по ненадеждни доставки на горива в света. В страната 44% от общите въглеродни емисии 
са в следствие на експлоатация на въглища, което налага изцяло нов подход на енергоемкост и 
управление на енергийните ресурси в промишлените предприятия и свързаните по веригата на 
доставки организации.

 » Показател 5: „Обем чуждестранни инвестиции като% от БВП“

Заложен: 34,50%

Постигнат (към 2013 година): 56,86%, отклонението е – 32,09%

Към края на 2014 година общата сума на преките чужди вложения в България е 21,953 млрд. евро, 
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което е с около 6% по-малко от данните в годишния доклад на програмата за 2013 г. Предвид това, 
реално отклонението за 2015 г. ще бъде още по-голямо. Насърчаването на преките чуждестранни 
инвестиции е свързано в голяма степен със стабилна икономическа, но и политическа среда, като 
освен инвестициите и подпомагането на чуждестранните инвеститори в страната, са важни 
всички практики на доброто управление – налични електронни, бързи и качествени услуги, предла-
гани както от държавната администрация, така и от общините. В този смисъл политиката за 
обновяване чрез привличане на чуждестранни инвестиции не може да се определи като успешна, 
като оперативната програма може да насочи значимо по-добре инвестиционния микс за постигане 
на тази цел.

По отношение на ключовите индикатори на ниво оперативна програма (въздействие/резултат/ба-
зов), стойностите за 2014 г., посочени в Годишния доклад за изпълнението на програмата, са удо-
влетворителни. Но има и такива, при които са отклоненията – и в плюс и в минус – се различават 
драстично от планираното. Тези аномалии също трябва да бъдат изследвани, защото показват 
възможности за фокус или не в съответната област:

 ¡ Броят на създадени работни места по програмата надвишава повече от три пъти заложе-
ните стойности на индикатора – или преизпълнение с 283,87%. С най-голям брой проекти 
участие имат малките и средни предприятия, а всеки техен проект е обвързан и с разкри-
ването на нови работни места. В този смисъл съвсем естествено при над 3000 проекта e 
да се създаде заетост от 6018 нови работни места.

 ¡ Брой НИРД проектите е изпълнен частично – или само 102 от заложените 275 проекта, кое-
то означава изпълнение на 37,09%. Изпълнението по този ключов индикатор ще бъде също 
изпълнено, като очаквано към края на 2015 г. проектите, изпълнявани по процедурата за 
внедряване на иновациите да приключат. 

 ¡ Брой проекти за сътрудничество предприятия – изследователски институции – отново час-
тично изпълнен (една трета) индикатор, с планирани 110 и постигнати 37 сътрудничества. 
Трябва да се търси по-тясно сътрудничество с различните научни организации, включител-
но и чрез нови и различни форми на подкрепа – напр. ваучерна схема или други подобни похва-
ти, които да доведат до съвместна работа.

 ¡ Брой създадени НИРД работни места – преизпълнение с над 287% – или постигнати 316 
от планирани 110 работни места. Индикаторът е постигнат поради това, че по ключови-
те процедури за създаване и разработка на иновативни продукти и услуги бе допустимо 
назначаването на лица. Въпреки създадените работни места, свързани с този индикатор, 
по-важно е да се направи последващ анализ колко от тези НИРД работни места са запазени 
впоследствие и спазено ли е правилото за устойчива заетост за поне 2 години от приключ-
ването на проекта.

 ¡ Брой инвестиционни проекти – с частично отклонение от по-малко то 15% към 2014 година 
и вероятно изпълнен по данните от 2015 година до момента. Инвестиционните проекти са 
ключови, като трябва да се обърне внимание че в остойностяването на този индикатор не 
се включват броя на проектите, насочени към МСП за подобряване на управленските систе-
ми и внедряване на международно признатите стандарти.

 ¡ Създадени инвестиции (млн. евро) – отново преизпълнен на 127% индикатор, който ще се 
повиши към 2015 година. Индикаторът проследява в стойност изпълнението на програмата, 
като няма конкретна връзка с оценка на качеството на вложените ресурси. Оценката му 
има по смисъл някакъв потенциал, ако стойността се разглежда като дял от БВП или като 
аналитичност по видове организации – брой микро предприятия, малки, средни, институти, 
конкретни бенефициенти и пр. 

 ¡ Брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията – преизпълнен с внушителните 
770%, като са постигнати 254 проекта от заложените 33. Тези стойности идат да покажат 
нуждата от една по прецизна оценка на взаимовръзката „бизнес – ИКТ“ на етап планиране, 
както и ИКТ като самостоятелен бизнес. Българските компании в този бранш създават 
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близо 2% от БВП на страната, а представянето и експортния потенциал на целия сектор е 
от стратегическо значение и трябва да бъде насърчаван по всеки един начин. 

 ¡ Брой проекти за възобновяеми енергийни източници – 120% изпълнение, като са реализирани 
96 при заложени 80. Индикаторът обхваща частично проектите, в които е заложено въвеж-
дане на подобни системи, като реално техния брой трябва да бъде значително по-висок в 
стремежа на страната да постигне ниско-въглеродна икономика. Наличието на собствен 
източник на електроенергия ще бъде цел на много от компаниите предвид промяната на 
законодателната рамка, поради което през новия период трябва да бъде насочено много по-
сериозно внимание в тази посока.

 ¡ Допълнителен капацитет за производство на възобновяема енергия – все още няма данни за 
изпълнението на този индикатор, ще бъде направено измерване за сравнение със заложена-
та стойност от 36 GWh.

 ¡ Брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии – отново, 
очаква се да бъде изпълнен към 2015 г., като до 2014 г. от планираните 2219 проекта, са реа-
лизирани 1555 – около 70% от зададената стойност. Вероятно като стойност индикаторът 
ще да бъде постигнат, като е важно да се отбележи необходимостта от диверсификация в 
следващия програмен период. Общо 37 от предприятията-бенефициенти са получили финан-
сиране по 4 и повече проекти, а 80 са получили одобрение за 3 проекта. Предприети са мерки 
и в новата програма за иновации и конкурентоспособност предимство се дава на компании, 
които не са изпълнявали проекти, като дори има ограничение за обема на общия ресурс, кой-
то да бъде усвоен като таван по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020 и Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013.

Важно е да отбележим, че индикаторът за въздействие „Принос на МСП в БВП“, който се определя 
като% от МСП като дял в БВП от частните фирми има сериозно отклонение от близо -65%, изме-
рено според заложеното и постигнато на ниво при прилагане на методология на структурна бизнес 
статистика и направената актуализация по години въз основа на преизчисляване, като в посоче-
ната стойност не се изследва въздействието на финансовите инструменти по ПО 3 „Финансови 
инструменти за развитие на предприятия“. 

3.  ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОП И РАБОТАТА НА КОМИТЕТА ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ

Управлението на Оперативната програма се подчинява на ясна структура с върховен орган – Коми-
тетът за наблюдение и изпълнителен орган – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентос-
пособност“ към Министерството на икономиката. В периода на изпълнение на програмата от 2007 
до 2013 година е важно да се отбележи промяната, която бе направена през 2012 г. с Постановление 
на Министерски съвет №80, с което се взима решение за прекратяване функциите на договарящ 
орган, изпълнявани до тогава от ИАНМСП и създаването на новата Главна дирекция, приемник на 
дейността по управление и договаряне с бенефициенти, с цел по-доброто управление и организация 
на работа на администрацията. Това се оказа едно добро и разумно решение, което създава значи-
телни подобрения в администрирането на проектите и е една от ключовите стъпки за изпълнение 
на целите и финансовото изпълнение на програмата.

От друга страна, информацията която ни дава отговорът на заявлението за достъп до обществе-
на информация №92-00-1594 от 23.10.2014 г. на Фондация „SOS Предприемачи“, говори че практиката 
на управление на Главната дирекция е била в цялостно подчинение на политическите пристрас-
тия и промени. На Въпрос №13: „Колко лица са заемали поста Ръководители на Управляващия орган 
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-
2013?“ и от настоящата актуална към момента информация, стигаме до ключово число – 7. Седем 
са лицата, заемали поста „Ръководител на УО“ в рамките на периода на изпълнение на програмата 
от 2007 до 2015 година, разпределени в 11 мандата, включващи и изпълняващите длъжността лица 
(пълният списък е посочен като приложение към настоящия анализ).
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 Тук е важно да се отбележи, че ключовите решения по програмата са взимани с решения на съот-
ветния Министър на икономиката и Изпълнителен директор на ИАНМСП, като техните имена не 
са включени в представения списък. Всяка политическа смяна води и до промяна на лицата, свър-
зани с ръководството на УО, а впоследствие и до други промени в организационната структура на 
административните звена, вкл. на ниво експерти и регионални офиси. 

Интересен аспект от управлението на човешките ресурси, са влаганите в развитието на експер-
тите от УО инвестиции в специализирани обучения, преминати от служителите на дирекцията. В 
отговор на запитване по ЗДОИ, ни отговориха, че от 2007 г. до 2014 г. за специализирани обучения 
са изразходвани 414303,43 лв., от които 352157,92 лв. европейски средства и 62145,51 лв. национален 
бюджет. Това прави около 1800 лв. на служител средно за седемгодишния период, което е близо 2/3 
от разходите за обучение, които се влагат от частния сектор за същия период.

Комитетът за наблюдение се състои от общо 60 представители, като 48 от тях (или 80%) са от 
държавната администрация и местните власти. Организации на работодателите, синдикатите и 
организации на хора с увреждания имат 11 представители, а НПО имат един представител с право 
на глас и 4 наблюдатели, излъчени от общи групи. Тук е важно до отбележим, че Секретариатът на 
УО не изпраща информацията до всички, а само до членовете и излъчените 4 наблюдатели, които 
на свой ред трябва да препращат информацията до своите групи. Но най-важното е да се потърси 
начин за преструктуриране на КН, като участието на представители на държавната администра-
ция да е по-балансирано – към момента има твърде много представени държавни администрации, 
които не са свързани или са значително по-малко обвързани с изпълнението на дадена оперативна 
програма. Необходимо е да се даде възможност за по-широко гражданско участие в микса на пре-
обладаващите представители на различните заинтересовани, което да доведе до възможност за 
многостранен диалог, обсъждане на различни мнения и възможност на всички заинтересованите 
страни да окажат реално влияние при взимането на решения. Към момента в КН решенията са 
предопределени поради в пъти по големия брой на представителите на държавните структури и на 
местните власти за сметка на гражданския сектор.

Друго сериозно затруднение, което пречи подобряването на процеса по наблюдение на изпълне-
нието на оперативната програма е това, че участниците в КН нямат право да споделят инфор-
мация, въпреки че се правят обсъждания за разходване на публични средства. Представители на 
заинтересованите страни са избрани именно като представляващи голяма обществена група или 
организации с общ интерес, а не в лично качество. В този смисъл се налага становищата им да се 
съгласуват и изготвят съвместно с членовете на тези организации. В противен случай рискът да 
има противоречие между личната позиция на представителя и организациите, които той предста-
влява е голям. Създава се парадокс – работодателски организации трябва да дадат становище от 
името на организацията по въпрос, без да могат да предоставят информация на своите членове за 
обсъжданите проблеми и да проведат допитване за изготвяне и координиране на общо становище. 
Също така браншовите организации трябва да дадат становище по въпрос, без да могат да пре-
доставят информация на своите членове.

Към момента от УО се изисква членовете на КН за запазват обсъжданата информация като пове-
рителна, с цел да не се дава предимство при финансиране на едни потенциални бенефициенти пред 
други. На практика се получава точно така – една малка група представители на потенциалните 
бенефициенти получават информацията и запазват за себе си и свързаните с тях организации и 
лица. Широката публичност на обсъжданите проблеми и теми е единственият начин да се осигури 
равнопоставеност и прозрачност на дейността на КН и да няма лица ,полазващи се с предимство 
при достъпа на информация. В допълнение, известно е, че информацията разпространена до КН 
почти веднага „изтича“. 



75

Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)

4. ИДЕНТИФИЦИРАНИ „ТИПИЧНИ“ ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ 

Идентифицираните проблеми, които могат да се определят като „типични“ и се отнасят не само 
до тази програма, бихме могли да категоризираме в няколко направления:

 ¡ Механизъм за независим арбитраж между позициите на бенефициентите и администрация-
та, в който участие да вземат и външни представители и експерти

При вземане на значими за страните решения по време на целия проектен цикъл – от канди-
датстване до изпълнение и одит на проектите. В процеса на оценка не е възможно да се об-
жалват решения на УО/ДО/оценителна комисия – например при „орязване“ на бюджет, което при 
процедури с обявен минимален размер на безвъзмездната финансова помощ може да доведе и до 
необосновано отхвърляне на проектните предложения. Необходимо е да се създаде адекватен 
механизъм за обжалване на всички нива, включително на оценка на качество на реализираните 
проекти. 

 ¡ Уеднаквяване процедурите на всички нива и публичност на правилата

Изключително важно е да се постигне уеднаквяване на всички процедури и изисквания от стра-
на на контролиращите органи към бенефициентите, включително и чрез използване на едно-
типни документи – например контролни листове, с които УО извършва проверка се различават 
от тези, с които одиторите от ИА ОСЕС работят. Това пряко води до разминаване в изисква-
нията към бенефициента от различните администриращи помощ държавни администрации и 
съответно често до финансови корекции, които биха могли да бъдат избегнати, ако бенефици-
ентите са били уведомени предварително за съществуването на дадено правило. Не са малко и 
случаите, при които след одобрение на изпълнените от бенефициентите тръжни процедури за 
избор на изпълнители, се установява налагане на последващи финансови корекции от Сертифи-
циращия орган. Това означава, че не се ползват идентични методики за проверка и мониторинг, 
което води до нарушение на основен и формулиран от Съда на ЕС принцип за защита на обосно-
ваните правни очаквания и обезсмисля проверките от страна на УО.

Необходимо е непрекъснато да се провеждат кампании за публичност на всички правила, вклю-
чително и на вътрешните правила, според които работи администрацията и в частност упра-
вляващият орган. Необходимо и важно условие за прозрачността на системата е, всякакви до-
кументи и насоки, служещи за насоки и справки на оценители в оценителни комисии и служители 
в УО по различни въпроси, да бъдат публични. Скритите процеси създават условия за неравно-
поставеност и възпрепятстват равното третиране между запознатите и незапознатите със 
съответните вътрешни правила.

 ¡ Стабилитет на отговорната администрация

Отчитат се сериозни проблеми поради нестабилност на държавната администрация и непре-
къснатите промени, често пъти свързани с динамиката на политическата сцена в страната. 
Например, за периода от 2007 до 2015 година УО на ОПК има 7 (седем) официално изпълняващи 
длъжността „Ръководител“. Непрекъснатите преструктурирания на отдели, дирекции и дори 
агенции, се отразяват пряко и по отношение на процедурите, които са приети и трябва да 
бъдат променени според това кой (отдел/дирекция) ще изпълнява съответната функция. Раз-
бираемо е, че процесът трябва да бъде усъвършенстван, но през последните две години прави 
впечатление, че дори работещи и постигащи резултат структури биват променяни, като про-
мени се извършват без да се направи обстоен анализ и оценка на процесите.

 ¡ Изнесен вътрешен контрол (при всички ОП)

Невъзможно е експертите от отделите за вътрешен контрол да извършват самостоятелно и 
независимо своите функции, ако са подчинени на решенията на Ръководителя на управляващите 
органи.

 ¡ Привличане на външни експерти

Необходима е оптимизация и компетентност на оценителния процес – масово по процедури-
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те са създавани оценителни комисии, съставени почти изцяло от вътрешни за УО лица, без 
нужните за спецификата на оценката капацитет и познания. Например оценката на качест-
вените параметри на един проект – до колко има смисъл от дадена иновация, каква е нейната 
пазарна приложимост, изведени ли са адекватно пазарните прогнози, са теми, по които липсва 
капацитет за оценка. Необходимо е да бъдат привличани външни експерти, което ще повиши 
качеството, а като следствие ще се подобри целият процес и бързината, с която се извършва.

 ¡ Разнообразие, публичност и по-широк обхват на финансовите инструменти

Инструментите за финансов инженеринг трябва да дават възможност за повече гъвкавост 
при прилагане на дялово финансиране, подобно на дълговите продукти. Необходимо е да се даде 
възможност на повече и различни организации да се включат във формирането на финансови 
продукти, предоставящи гаранции за изпълнението на проекти. В страната има и други (освен 
банките), наложили се в практиката институции на финансовия пазар – общински гаранционни 
фондове, бизнес инкубатори и др. Включването им в структурата за управление и изразходване на 
средствата за финансов инженеринг по удачен начин, би било изключително полезно за бизнеса.

Фондовете по ОПРКБИ 2007-2014, предоставящи финансиране с дялово участие, са с много те-
сен секторен обхват на финансиране – реално са почти изцяло насочени към ИТ и високи тех-
нологии. В новия програмен период е необходимо да се намери вариант за по-широк обхват на 
секторите, които да бъдат подкрепяни.

Необходима е единна стратегия за различните форми на финансов инженеринг – всяка от банки-
те в изминалия програмен период имаше възможност да рекламира предлаганите нови банкови 
продукти, което от една страна допринася за набирането на клиенти за съответната банка, 
но от друга страна води до объркване на бенефициентите какво точно се предлага и от кой, ка-
къв е приносът и какви са отговорностите им като бенефициенти. Необходимо е да се създаде 
по-прецизна система за отчетност на публичната подкрепа, свързана с формите на финансов 
инженеринг.

 ¡ Да се въведат механизми за облекчено разплащане към бенефициентите 

Доверителните (ЕСКРОУ) сметки са разплащателни сметки със специално предназначение, из-
искващи допълнителен контрол върху режима на ползване на наличните по тях суми. Този вид 
сметки бяха широко ползвано при изпълнението на проекти по предприсъединителните про-
грами – като PHARE например, като позволяваха възможността бенефициентите да ползват 
реално и само по проект до 80% от стойността на одобрената субсидия. По този начин ще на 
бенефициентите ще се спестят допълнителни финансови разходи за осигуряване на банкови га-
ранции, мостово финансиране за цялата сума на гранта и собственото участие едновременно. 
Ще се намали и част от административната тежест по отношение исканията на междинни 
плащания, като отделна процедура, съпътстваща процедурите за избор на изпълнители. Съще-
временно се осигурява пълен контрол на средствата по сметка от страна на УО, и те не могат 
да бъдат разходвани за други цели от бенефициента.

 ¡ Оценка на качеството

Добре би било да се обмислят обективно измерими качествени и количествени критерии за оценка 
на проектите, които обаче да не се фокусират единствено в предисторията на кандидатите, а 
да се обвържат и с ефективността на съответния проект. Смятаме, че в опит да се окачествят 
възможно най-бързо характеристиките на даден проект, се разчита в прекалено голяма степен 
на количествени показатели, като се пренебрегва идейната и същинска част от проектните 
предложения. Това води до ограничен подбор на истински качествените и стойностни проекти, 
които могат да имат значимост в сферите на иновациите и зелените решения.

 ¡ Предварително „тестване“ на процесите и диагностика на съответните стъпки

Предвид предстоящия реален старт на повечето програми и нова нормативна рамка, следва 
отговорните администрации да извършват „тестове“ на процесите и стъпките на отделните 
етапи – напр. изпълними ли са посочените срокове, какво трябва да се съобрази, връзки между 
отделните обекти в процеса.
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5. КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ПРОГРАМАТА

Към 2015 година вече са видими резултатите от изпълнението на Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, като може да се приеме, че про-
грамата е допринесла частично за нарастване конкурентоспособността на българската иконо-
мика – и то в посока на това, че средствата са „усвоени“, т.е. влезли са в икономическия живот на 
страната и са способствали за създаването на добавена стойност в стопанския кръговрат между 
предприятията. Ефектът от тези средства би могъл да бъде значимо по-голям, ако фактори като 
политическо влияние и липса на административен капацитет не бяха едни от най-често ползвани-
те характеристики за протичането на всички свързани и с тази програма процеси. Пет от пет 
показателя към момента на настоящия анализ в последната отчетна 2015 година не са изпълнени. 
Няма и драстична разлика от подхода на оценка с или без изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013 г., 
както за благосъстоянието и жизнения стандарт на гражданите на България, така и за малките 
и средни предприятия. 

Какво спечелихме – по-конкурентни ли сме? Станаха ли българските предприятия по опитни, при-
добиха ли увереност, натрупаха ли опит и познания как да преодоляват конкурентите на светов-
ните пазари? Научихме ли се как да работим заедно – бизнес и наука, бизнес и образование, бизнес 
и бизнес? Програмата е изпълнена, средствата – усвоени, но отговорите на повечето въпроси не 
са положителни. Да, напредък все пак има:

 – българските предприятия се научиха да се приспособяват към изискванията;

 – българските предприятия се научеха да подготвят проекти;

 – българските предприятия се научиха да управляват по-добре финансовите си потоци с цел 
да изпълнят проектите си;

Какво не научихме:

 – Как да си партнираме – все още предприятията не могат да работят добре в партньорство 
или с други организации, въпреки средствата, вложени в различни процедури – за създаване 
на клъстери, офиси и центрове за технологичен трансфер, бизнес инкубатори.

 – Как да продаваме по-добре – не бяха планирани процедури, които да подкрепят с катего-
ричност именно уменията за продажби и маркетинг на компаниите, специфично знание до 
което нямаше отделен бюджет и достъп – освен за стартиращите компании.

 – Как да създаваме иновации и да внедряваме нови продукти и услуги – връзката „наука-бизнес“ 
е ключова при създаването на добри, качествени продукти и услуги, както и за подобряване-
то на множество процеси. Не беше осъществена подкрепа за изграждането и, а ресурсът 
се насочи към „иновативни“ салфетки и „уреди за копане“.

ОПРКБИ 2007-2013 г. не допринесе и качествено за развитието на икономика, базирана на знание-
то в България. Подкрепата за иновационни проекти е винаги рискова инвестиция, поради което 
трябва да бъде извършвана изключително фокусирано и с определени стратегически цели. Финан-
совите инструменти представляват удачен инструмент за подкрепа, като подходът на баланс 
между различните методи на подкрепа трябва да има своята категорична обосновка. Оперативна-
та програма насочи подходящ по обем и начин ресурс чрез финансовите инструменти на JEREMIE 
и двата специално създадени за подкрепа фонда – LaunchHub и Eleven, но средствата които се 
насочиха директно към бенефициентите, не бяха управлявани добре и не постигнаха добри резул-
тати. На последващ етап от извършения външен одит около 38% от проектите са определени 
като „иновативни в ниска степен“, като избраният подход на подкрепа не води – и не изисква от 
кандидатите – устойчивост.

Като „слаб иноватор“ страната ни няма как да постигне огромен успех на полето на всички теми 
за иновации, но имаме своите ниши и доказан опит както на научната общност, така и от страна 
на българските малки и средни предприятия. Съществува и друг проблем, предизвикателството 
наречено „статистика“, с което всяка година се сблъскват организациите в страната. Образците 
на НСИ, които трябва да бъдат попълвани от компаниите за годишен отчет на разходите по внед-
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ряване на иновации, разходите за НИРД и други подобни дейности са трудни – както за разбиране, 
така и за попълване. Ето защо трябва да бъде направен качествен и смислен анализ, съгласно 
който да се оцени в кои области е най-прагматично да се съсредоточат инвестициите от Евро-
пейския фонд за регионално развитие през новия период, за да бъдат адекватни на реалността и 
да донесат най-голям ефект.

Представената пред обществеността Стратегия за интелигентна специализация не отговаря 
на тези нужди, няма фокус и дори от научните среди считат, че не е добре развита логическата и 
стратегическа рамка на този иначе ключов документ. 

По отношение развитието на нисковъглеродната икономика, стойностите по показатели не са 
известни, поради което е трудно да се посочи на този етап допринесло ли е или не изпълнението 
на програмата за постигането на тази цел. 

По отношение на Инициативата JEREMIE, към края на 2014 година се отчитат над 7 300 индиви-
дуални транзакции към 6400 български предприятия, които са подкрепени чрез кредити и дялови 
инвестиции на обща стойност 628 млн. евро, като е постигнат ливъридж в размер на 1,8 пъти пре-
доставения публичен финансов ресурс по линия на JEREMIE. Усвояването на средствата по линия 
на ОП „Конкурентоспособност“ възлиза на 71,5%, в т.ч. транзакции с МСП и разходи за управление. 
Предвид десетгодишния период на реализация на JEREMIE, това означава, че показателите за из-
пълнението на тази част от програмата ще бъдат преизпълнени.

6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Основният извод към изпълнението на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособност-
та на българската икономика“ 2007-2013 е:

Необходим е повече фокус върху ефекта от вложените средства, а не върху техния обем. 

Голяма част от препоръките ни повтарят текстовете от съответния раздел на предишния Доклад 
на “Коалицията за устойчиво ползване фондовете на ЕС“, като считаме че трябва да се обърне 
внимание на следните, обхванати и по-горе главни теми:

Отговорност, Прозрачност, Капацитет, Стабилност и Технология.

Призоваваме цялата гражданска общност да даде своя принос за по-отговорна, прозрачна, може-
ща, стабилна и модерна администрация, която да управлява европейските средства с фокус върху 
ефекта и качеството на изпълнение.
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Източници на информация и ползвана литература:

•	 ИСУН – www.umispublic.government.bg

•	 Интернет страница на ОП РКБИ 2007-2013 – www.opcompetitiveness.bg

•	 Програмен период 2014-2020 Препоръки на “Коалицията за устойчиво ползване на средствата 
на ЕС“ към програмирането на Оперативните програми

•	 Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на ОП РКБИ 2007-2013 

•	 Годишен доклад за 2013 г. за изпълнението на ОП РКБИ 2007-2013 

•	 Годишен доклад за 2012 г. за изпълнението на ОП РКБИ 2007-2013 

•	 Годишен доклад за 2011 г. за изпълнението на ОП РКБИ 2007-2013 

•	 Годишен доклад за 2010 г. за изпълнението на ОП РКБИ 2007-2013 

•	 Годишен доклад за 2009 г. за изпълнението на ОП РКБИ 2007-2013 

•	 Годишен доклад за 2008 г. за изпълнението на ОП РКБИ 2007-2013 

•	 Годишен доклад за 2007 г. за изпълнението на ОП РКБИ 2007-2013 

•	 Анализа на състоянието и факторите за развитие на МСП – актуализация 2012 г.

•	 Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 
2012  – 2013 г.

•	 Междинната оценка се инициира от Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

•	 Резюме на доклад, Чобанова Р. (2015) Политики за насърчаване на научните изследвания и 
иновациите в Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“

•	 Заявления за достъп до информация и отговори, както и доклади, изготвени от екипа на Фон-
дация SOS Предприемачи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изпълнение на оперативните програми към 16.11.2015 г. (в лева)

Приоритетна ос
Бр.

дог.

Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми

Общо
Финансиране 

от ЕС
Национално 

финансиране
Общо
изп.

% на
Договорени – 

EC част

Общо
изп.
лв.

% на
РИС – EC 

част

Развитие на ико-
номика, базирана 
на знанието и 
иновационни дей-
ности

666 412079295,11 350267400,26 61811894,85 504334666,23 122,39 428684466,05 400556829,06 97,2 341626879,16

Повишаване на 
ефективността 
на предприятията 
и насърчаване 
развитието на 
благоприятна 
бизнес среда

2453 1034634070,00 879438 959,50 155195110,50 970742491,86 93,82 825131116,80 937202939,81 90,58 800746033,30

Финансови ин-
струменти за 
развитие на пред-
приятия

3 684540500,00 581859425,00 102681075,00 684130581,37 99,94 581510994,16 683391473,73 99,83 580882752,68

Укрепване на 
международните 
пазарни позиции 
на българската 
икономика

8 73650400,85 62602840,33 11047560,52 72452193,89 98,37 61584 364,81 56100250,96 76,17 49923259,45

Техническа помощ 24 68191775,15 57963009,17 10228765,98 67029508,18 98,3 56975081,95 47988797,27 70,37 42288629,07
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Постигнати резултати по показатели	
(извадка от Годишния доклад за изпълнението на ОП „Развитие на	

конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“ за 2014 г.)	
 

Източник на данните за показателите, представляващи индикатори за същност 
(контекст) на ОПК е Статистическата служба на Европейския съюз - Евростат и НСИ. 
Непредставените в настоящия доклад данни не са налични към датата на изготвянето 
му и ще бъдат представени в Окончателния доклад за изпълнението на ОП „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“. 
 

 
 
* Предварителни данни. 
** Данните за стойността на показателя по години са актуализирани въз основа на преизчисляване, 
извършено от НСИ/Евростат. 
*** Съотношение между брутното вътрешно енергийно потребление на база реално отчетените 
количества енергия (в килограми нефтен еквивалент) и БВП (по постоянни цени за 2005 г., в евро). 
Данните за стойността на показателя по години са актуализирани въз основа на преизчисляване, 
извършено от НСИ. 
****Съотношение между стойността на преките чуждестранни инвестиции в предприятията от 
нефинансовия сектор към БВП по текущи цени за съответната година. Данните за стойността на 
показателя по години са актуализирани въз основа на преизчисляване, извършено от НСИ/Евростат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Предварителни данни.

**  Данните за стойността на показателя по години са актуализирани въз основа на преизчислява-
не, извършено от НСИ/Евростат.

***  Съотношение между брутното вътрешно енергийно потребление на база реално отчетените 
количества енергия (в килограми нефтен еквивалент) и БВП (по постоянни цени за 2005 г., в 
евро). Данните за стойността на показателя по години са актуализирани въз основа на преиз-
числяване, извършено от НСИ.

**** Съотношение между стойността на преките чуждестранни инвестиции в предприятията от 
нефинансовия сектор към БВП по текущи цени за съответната година. Данните за стойност-
та на показателя по години са актуализирани въз основа на преизчисляване, извършено от НСИ/
Евростат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ

(извадка от Годишния доклад за изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007 – 2013 г.“ за 2014 г.)

Източник на данните за показателите, представляващи индикатори за същност (контекст) на 
ОПК е Статистическата служба на Европейския съюз – Евростат и НСИ. Непредставените в 
настоящия доклад данни не са налични към датата на изготвянето му и ще бъдат представени в 
Окончателния доклад за изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българска-
та икономика 2007-2013“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ №92-00-
1594/23.10.2014 Г.

Фондация „SOS Предприемачи“

(някои отговори)

Въпрос №12: Какви инвестиции като обща стойност са направени в специализирани обучения, пре-
минати от всички служители на ГД ЕФК при МИЕ, считано за периода 2007 – 2013 г.

Отговор: Общо по програмата от 2007 г. до сега са изразходвани за специализирани обучения 
414303,43 лв., от които 352157,92 лв. европейски средства и 62145,51 лв. национален бюджет.

Въпрос №13: Колко лица са заемали поста Ръководител на УО на ОП „Развитие на конкурентоспо-
собността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.? Моля да представите информацията, като 
включите данни за име и фамилия на съответното лице, период на заемане на поста, основание 
за прекратяване на правоотношението, съгласно Кодекса на труда и/или друга нормативна рамка, 
като моля да реферирате към конкретните заповеди с посочени изрично номер и дата. Моля в тази 
информация да включите и информация за мандатите на изпълняващите длъжността, като посочи-
те и за тях данни за име и фамилия на съответното лице, период на заемане на поста, основание 
за прекратяване/промяна, съгласно Кодекса на труда, като моля да реферирате към конкретните 
заповеди с посочени изрично номер и дата.

Отговор: Ръководители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурен-
тоспособността на българската икономика“ 2007-2013:

31.10.2003 – 22.11.2007г. –  Атанас Кирчев, директор на дирекция „Предприсъединителни програми и 
проекти“/„Европейски фондове за конкурентоспособност“

23.11.2007 – 22.01.2008г. –  Ивет Жаблянова, и.д. директор на дирекция „Европейски фондове за кон-
курентоспособност“

22.01.2008 – 14.09.2009г. –  Ивет Жаблянова, директор на дирекция „Европейски фондове за конкурен-
тоспособност“

15.09.2009 – 01.09.2010г. –  Грета Димитрова, и.д. директор на дирекция „Европейски фондове за кон-
курентоспособност“

01.09.2010 – 19.06.2011г. –  Грета Димитрова, директор на дирекция „Европейски фондове за конку-
рентоспособност“

24.06.2011 – 05.04.2012г. –  Антония Доросиева, и.д. директор на дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“

05.04.2012 – 08.04.2013г. –  Кирил Гератлиев, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондо-
ве за конкурентоспособност“

17.06.2013 – 01.09.2014г. –  Ели Милушева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“

01.09.2014 – към настоящия момент –  Антония Доросиева, и.д. главен директор на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СПРАВКА

Относно броя на подадените жалби, възражения и сигнали за нередности по някои процедури за 
безвъзмездна финансова помощ, изготвена във връзка със заявление за достъп до обществена ин-
формация вх. №К-92-00-28/27.06.2014 Г.

1.  Процедура №BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Възражения и жалби: 102 бр. общо – както след оценка на административното съответствие и 
допустимостта, така и след техническа и финансова оценка. Едно от възраженията по чл. 24, ал. 6 
от ПМС №121/2007 г. е прието за основателно и проектното предложение е върнато в оценителния 
процес.

Сигнали за нередности: 6 бр., които са в процес на проверка на фактите и обстоятелствата, изло-
жени в тях. Регистрирани нередности: няма.

Предприети мерки: Прекратяване на процедурата с Решение №РД-16-860/23.06.2014 г. на ръководи-
теля на договарящия орган.

Забележка: Постъпили са и множество искания за разяснения по конкретните оценки на проектни-
те предложения. Техният брой не е включен в настоящата справка.

2.  Процедура №BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Възражения и жалби: 39 бр. общо – както след оценка на административното съответствие и до-
пустимостта, така и след техническа и финансова оценка;

Три от възраженията по чл. 24, ал. 6 от ПМС №121/2007 г. са приети за основателни и проектните 
предложения са върнати в оценителния процес.

Сигнали за нередности: 5 бр. Регистрирани нередности: няма.

Предприети мерки: Всички постъпили жалби и възражения са разгледани и лицата, които са ги пода-
ли, са уведомени. Извършени са необходимите проверки по сигналите за нередности и ръководите-
лят на договарящия орган се е произнесъл с решения за липса на нередност.

3. Процедура №BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и 
въвеждане на системи за управление в предприятията“

Възражения и жалби: 15 бр. общо.

Сигнали за нередности: 27 бр. Регистрирани нередности: 2 бр.

Предприети мерки: Всички постъпили жалби и възражения са разгледани и лицата, които са ги пода-
ли, са уведомени. Извършени са необходимите проверки по сигналите за нередности и ръководите-
лят на договарящия орган се е произнесъл с решения за наличие/липса на нередност.

4.  Процедура №BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Възражения и жалби: 2 бр.

Сигнали за нередности: 10 бр. Регистрирани нередности: няма.

Предприети мерки: Всички постъпили жалби и възражения са разгледани и лицата, които са ги по-
дали, са уведомени. Извършени са необходимите проверки по сигналите за нередности и ръководи-
телят на договарящия орган се е произнесъл за липса на нередност.
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5.  Процедура №BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Възражения и жалби: 58 бр.

Сигнали за нередности: 10 бр. Регистрирани нередности: 3 бр.

Предприети мерки: Всички постъпили жалби и възражения са разгледани и лицата, които са ги по-
дали, са уведомени. Извършени са необходимите проверки по сигналите за нередности и ръководи-
телят на договарящия орган се е произнесъл за наличие/липса на нередност.

6. Процедура №BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Възражения и жалби: 26 бр. общо – както след оценка на административното съответствие и до-
пустимостта, така и след техническа и финансова оценка;

Четири от възраженията по чл. 24, ал. 6 от ПМС №121/2007 г. са приети за основателни. Две от 
възраженията, след като са приети за основателни, са върнати в оценителния процес. За едно от 
възраженията е изпратено писмо до асистента по проекта за регистрация на проектното предло-
жение на кандидата и неговото разглеждане. С един от кандидатите след разглеждане на възраже-
нието му е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Сигнали за нередности: 3 бр. Регистрирани нередности: няма

Предприети мерки: Всички постъпили жалби и възражения са разгледани и лицата, които са ги пода-
ли, са уведомени. Извършени са необходимите проверки по сигналите за нередности и ръководите-
лят на договарящия орган се е произнесъл с решения за липса на нередност.

Забележка: Оценителният процес по тази процедура продължава и посоченият брой жалби и възра-
жения не е окончателен.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà 

„Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè”
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Докладът обхваща целия период на функциониране на ОП РЧР 2007 – 2013 г. Фокусът е върху ка-
чествените резултати от изпълнението на програмата: постигнати ли са заложените цели, каква 
е устойчивостта на резултатите, наличието/липсата на синергия между отделни схеми, отваряни 
по отделните приоритетни оси.

1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е стратегически документ за реализиране 
на национални политики, свързани с човешкия капитал, чрез финансови средства, съфинансирани от 
Европейския социален фонд на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007  – 
2013 г. като обхваща територията на цялата страна в рамките на подцел „Сближаване”. 

Стратегическата цел на Оперативната програма е „да се подобри качеството на живот на хо-
рата в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, 
повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия 
живот и засилване на социалното включване“1.

ОП РЧР има и следните специфични цели: 

 ¡ повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила; 

 ¡ увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;

 ¡ повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.

Оперативната програма се фокусира върху реализирането дейности за постигане на целите в рам-
ките на следните приоритетни оси: 

 ¡ Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включ-
ването; 

 ¡ Повишаване на производителността и адаптивността на заетите; 

 ¡ Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на 
пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието; 

 ¡ Подобряване на достъпа до образование и обучение; 

 ¡ Социално включване и насърчаване на социалната икономика; 

 ¡ Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните 
услуги; 

 ¡ Транснационално и междурегионално сътрудничество.

Изпълнението на оперативната програма е трябвало да допринесе за реализирането на основните 
хоризонтални принципи на подкрепата от ЕСФ за периода 2007-2013 г., както и за прилагането на 
водещите принципи на Стратегическите насоки на Общността за сближаване и на Инициативата 
на Общността EQUAL – равенство на половете и превенция на дискриминацията, въз основа на пол, 
раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация, 
иновации, прилагане на политики (mainstreaming), партньорство, транснационално и междурегионал-
но сътрудничество, добро управление на програми и проекти. 

1  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. (CCI: 2007BG051PO001), 3 октомври 2007 г.
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2. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

2.1. Финансово изпълнение на програмата.

Общият бюджет на ОПРЧР 2007-2013 е 1031789139 евро (2374122531 лв., от които 2018004152 лв. са 
принос на ЕСФ и 356118379 лв. – от националния бюджет). 

Таблицата съдържа данни за първоначалното разпределение на бюджетните средства на ОП РЧР2 
към 2007 г. и финансово изпълнение на нива ОПРЧР3 – по приоритети в края на 2015 г: 

Справката за изпълнението на оперативните програми към 31.12.2015 г., отчита и следните пара-
метри за ОП РЧР 2007-20134:

Бюджет по програмата в евро

Общ бюджет:    1213869575, от които:

Финансиране от ЕК:   1031789139 

Нацонално съфинансиране:  182082436

Договорени средства

Общо към 31.12.2015:   1274272047

% на изпълнение:   104.98%

Реално изплатени суми

Общо към 31.12.2015:   1166796982

% на изпълнение:   96.12% 

Получени траншове от ЕК към 31.12.2015: 980199682 евро

% на изпълнение:     95.00%

2  Оперативна програма „Разви
 тие на човешките ресурси“ 2007-2013, 3 октовнри 2007 г. 
3  Годишен доклад за изпълнение на ОП РЧР 2007-2013 г. за 2014 г.
4  Изпълнение на оперативните програми до 31.12.2015 г., сайт www.eufunds.bg 

Финансов план
Първоначално 
разпределение

Финансово 
изпълнение към 

31.12.2015 г.

Проритетни оси Сума в евро % Сума в евро %

1: Насърчаване на икономическата активност 
и развитие на пазара на труда, насърчаващ 
включване.

254 912 611 21% 299 460 150

2: Повишаване на производителността и 
адаптивността на заетите.

218  496 523 18% 186 731 281

3: Подобряване качеството на образованието и 
обучението в съответствие с потребностите 
на пазара на труда за изграждане на икономика, 
основана на знанието

242 773 915 20% 219 098 958

4: Подобряване на достъпа до образование и 
обучение

194 219 132 16% 205 111 792

5: Социално включване и насърчаване на 
социалната икономика

169 941 740 14% 191 309 594

6: Повищаване ефективността на институциите 
на пазара на труда, социалните и здравните услуги

60 693 479 5% 42 559 453

7: Транснационално и междурегионално 
сътрудничество

24 277 392 2% 21 043 564

8: Техническа помощ 48 554 783 4% 48 554 783

Общ сбор 2007-2013 1 031 789 139 1 213 869 575

http://www.eufunds.bg/
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Високите показатели за изпълнение по Програмата се дължат на ясно формулираните политически 
цели след 2010 г., свързани с повишаване усвояването на средствата. Този водещ мотив наложи 
трансформиране на начините на обявяване на различни схеми по основните приоритетни оси. В 
сравнение с първите години от функционирането на Програмата, когато са преобладавали процеду-
ри, основани на принципа на конкурентния подбор, през последните години фокусът се измества към 
процедури, свързани с директното предоставяне. По този начин се ограничава броят на преките 
бенефициенти, които са водещи по различните конкурсни процедури като повечето от тях стават 
структури в рамките на основните институции, реализиращи Програмата.

Директното предоставяне е удобно, защото намалява броя на проектите като в същото време 
съсредоточава значителен финансов ресурс в самата администрация. По-малкият брой проекти 
при директното предоставяне се съпътства с необходимостта да се поддържа висок брой админи-
стративен персонал, който отговаря за различните измерения от реализацията на даден проект. 
По този начин се засилват капацитетът и административната сила на различните структури на 
държавната администрация за сметка на намаляване на развитието на капацитета на преките 
изпълнители. Нещо повече – директното предоставяне засилва властта на държавната админи-
страция върху преките изпълнители като в някои случаи този принцип се обръща срещу официално 
обявявани политики. Пример в това отношение са някои от схемите, реализирани в сферата на 
образованието – чрез механизмите на финансиране Министерството на образованието и науката 
реално наруши почти всички принципи, свързани с децентрализацията на училищното образование.

Много важен елемент, свързан с оценката на финансирането е значителната промяна в динамика-
та по отношение на източниците за финансиране за основни рутинни дейности, свързани с нацио-
налните политики в областта на заетостта, социалните услуги, образованието и здравеопазване-
то. През първите години от реализацията на Програмата основен източник за финансиране в тези 
сфери е националният бюджет. През последните години на Програмата има значително намаление 
на средствата от националния бюджет и увеличаване или дори изцяло заместване на национални 
средства със средствата от ЕС. 

Например: „...бюджетните разходи за заетост през 2010 г. намаляват до 65 млн. евро (17,4% 
от всички разходи за насърчаване на заетост), а средствата по ОП РЧР възлизат на 308 млн. 
евро. През 2011 г. предвидените средства за активни мерки от страна на държавния бюджет са 
73  млн.  лв. (18,1% от общите разходи за развитие на пазара на труда), а средствата по ОП РЧР са 
330 милиона“5.

Същият извод се налага и по отношение на проекти в сферата на образованието, които изцяло 
заместват адекватното държавно финансиране като пример за това е проект BG051РО001-3.1.06. 
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целоднев-
ната организация на учебния процес“. Основните дейности са свързани с изпълнение на всеки-
дневни дейности, които са задължителен елемент от дейността на всяко училище – осигуряване 
и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас, както и 
подготовка на учителите за това. Чрез финансовите средства по този проект, за годините на 
неговото изпълнение, реално се заместиха всички финансови ресурси от националния бюджет. 

Този подход наистина помогна на средищните училища да подобрят качеството на образовател-
ната услуга в тях, но в същото време създаде условия за различно третиране на училища в сходни 
социално-икономически контексти – едните училища получаваха средства за пълния пакет от дей-
ности, съпътстващи обучителния процес (вкл. транспорт и хранене), а другите – не.

Примери за такова изместване на финансирането могат да бъдат посочени и по схемите, свързани 
с предоставяне на някои основни социални услуги. Неритмичното и закъсняло заплащане по някои 
от схемите постави на изпитание не веднъж и не малко приемни родители и хора с увреждания. 

Натискът за достигане на високи нива на усвояване на средствата води след себе си и натиск 
за постигане на заложените количествени показатели. Това в много случаи води до занижаване 
на критериите за качество на дейностите и услугите. В годишните доклади за изпълнение на 

5 Доклад на „Отворено общество„ на тема „Оценка на включването на ромите на пазара на труда чрез общи и 
специфични за целевата група мерки и програми за заетост, финансирани от ЕС„.
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Програмата се отчитат високи нива на постигане на заложените количествени показатели, но 
високите показатели за усвояване на средствата не са обвързани с доказателства за качествена 
промяна по отношение на постигане на стратегическата и специфичните цели на Програмата.

2.2. Постигане на целите: анализ и сравнение на индикаторите

Основните методологически проблеми за извършване на оценка на постигнатите резултати са 
свързани с начина, по който в ОП РЧР 2007-2013 са дефинирани стратегическите цели на Програ-
мата и целите на приоритетите. Те са дефинирани по начин, който не отговаря на изискването за 
прилагане на измерими показатели за постигнато качество6 и този съществен недостатък резо-
нира при дефиниране на целите на приоритетите.7 Препоръките, отнасящи се до формулировката 
на целите и индикаторите в ОП РЧР 2007-2013 на международния екип, извършил Първоначалната 
оценка на ОП РЧР през 20078 г. не са взети под внимание. Резултатът от прилагане на многозначни 
и трудно измерими цели затруднява избора на смислени показатели за въздействие и извеждането 
на ясни и разбираеми от широката публика резултати, отвъд показване на количества – на дейнос-
ти, хора, средства. 

Ключова предпоставка за измерване на постигането на целите на ОП РЧР е изборът на показате-
ли по отделни оси и схеми. След събирането на конкретна информация за текущите стойности на 
количествените показатели е необходимо да бъдат приложени предварително определени качест-
вени критерии, позволяващи обективна оценка на нейното изпълнение и оказаното въздействие9, 
„при изготвяне на индикатори за въздействие на мерките, изпълнявани по приоритети е важно да 
се определят целевите равнища и първоначалните стойности на всеки приоритет.“10 Управляващи-
ят орган не е предприел предефиниране на целите с оглед на направените препоръки и във всички 
годишни доклади по ОПРЧР основно се прилагат само количествени показатели за изпълнение и 
резултат на ниво мерки. 

За да се реализират в най-пълна степен основните приоритети на ЕС по отношение на заетостта, 
растежа и устойчивостта, в ОП РЧР се предвижда допълване с останалите оперативни програми, 
но на практика са осъществени много малък брой комплектни мерки с ОП „Конкурентоспособност„ и 
ОП „Регионално развитие„. Съществуват неоползотворени възможности за разширяване на сферите 
на въздействие и по-ефективна реализация на мерките при по-добра координация и интеграция на ОП 
РЧР с останалите оперативни програми като: прилагане на комплексни мерки за решаване на сектор-
ни и междусекторни проблеми, интегрирани мерки, пилотно тестване на иновативни решения и со-
циални иновации, координация с фондове на ЕС, комплектни мерки с фокус върху регионално и местно 
ниво, координация и допълване с нови финансови инструменти, други фондове и програми (като LIFE+, 
Програма Еразъм+, Програмата за социална промяна и иновации и др.).

Това в още по-голяма степен се отнася до оценка на степента на реализиране на хоризонталните 
принципи на програмата. Основно изискване на ОП РЧР към бенефициентите е да покажат по ка-
къв начин проектите осигуряват прилагането на хоризонталните принципи на ЕС – равенството 
между половете и превенция на дискриминацията, иновации и прилагане на политики, партньорство 
и овластяване на всички заинтересовани страни, добро управление, устойчиво развитие и опазване 
на околната среда на ниво индивидуален проект и на ниво приоритетна ос. Тъй като това е много 
трудно приложим подход за всеки отделен проект, масово е прилагана практиката на „декларира-
нето„ – в проектните предложения бенефициентите описват как с какви правила ще гарантират 
изпълнението на хоризонталните политики. Контролът по изпълнението е при оценяване на про-
ектните предложения и проверки на място. На национално ниво, в КН не е правена оценка за приноса 
на програмата за реализирането на хоризонталните принципи, макар съответствието с тях да е 
също така декларирано във всеки един годишен отчетен доклад. 

6 Втори доклад за гражданско наблюдение на фондовете на ЕС в България, Коалиция от граждански организации, 2012.
7 Втори доклад за гражданско наблюдение на фондовете на ЕС в България, Коалиция от граждански организации, 2012.
8 Заключителен доклад на Предварителната оценка на ОП РЧР 2007-2013 в рамките на българския национален план за 

развитие, 2007.
9 Ръководство за гражданско наблюдение на европейските средства, 2010
10 Заключителен доклад на Предварителната оценка на ОП РЧР 2007-2013 в рамките на българския национален план за 

развитие, 2007
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Годишните и финалните отчетни доклади съдържат в себе си текстове, с които се адресират 
стратегическата и специфичните цели на Програмата, но в същото време илюстрирането на пос-
тигането им минава само през изброяване на мерки и количествени показатели.

Въпреки позитивните ефекти, свързани с насочване на средства към важни за националните по-
литики сфери, липсва истински задълбочен анализ на краткосрочните и дългосрочните ефекти 
от избраните подходи и мерки. Без да се омаловажава значението на финансираните проекти по 
Програмата следва да се каже, че по ключови сфери и направления в края на 2014 година се отчи-
тат редица негативни явления, които явно не са били повлияни от огромните финансови средства, 
разходвани по различните оси.

Като пример ще посочим само две от препоръките, свързани с допълняемостта на схемите по ОП 
РЧР към Плана за действие по Националната програма за реформи (2013 – 2020 г.), в т.ч. към мер-
ките за адресиране на факторите за устойчив растеж и мерките за постигане на националните 
цели по стратегията „Европа 2020“. „Специфична препоръка 3. Да ускори националната Инициатива 
за младежка заетост, например чрез схеми за гаранции за младежта. Да реформира Агенцията по 
заетостта с цел тя да предоставя ефикасни консултации за търсещите работа и да разработи 
капацитет за прогнозиране и за задоволяване на нуждите от квалификации. Да засили активните 
политики по заетостта, по-специално по отношение на националните схеми за заетост... Спе-
цифична препоръка 4. Да приеме Закона за училищното образование и да продължи реформата във 
висшето образование, по-специално като подобри съответствието между резултатите от него и 
нуждите на пазара на труда и като засили сътрудничеството между образованието, научно-изсле-
дователските институти и предприятията. ...“.11

Тези препоръки, ориентирани към следващия планов период, всъщност визират това, което би след-
вало да бъде отчетено като качествена промяна при приключване на работата по проектите за 
периода 2007 – 2013 г. По този начин Програмата приключва без истински анализ на това защо и 
как насочваните средства към проектите в сферата на образованието или заетостта в периода 
до 2013 г. са свързани с констатираните проблеми, вписани за разрешаване в периода до 2020 г. 

2.3. Оценка на управлението на ОП и работата на Комитета за наблюдение

Управлението на Оперативната програма зависи от множество фактори с различна тежест, някои 
от които ритмичност на отваряне на поканите, добре написана и ясна за бенефициентите доку-
ментация, добре подготвени екипи в Междинните звена и оценителните комисии, обратна връзка 
с бенефициентите, информираност на широката публика, умения на бенефициентите да разработ-
ват конкурентни проектни предложения и др. 

Покани за участие в конкурси за безвъзмездно финансиране по ОП РЧР са отваряни ежегодно през 
целия финансов период на по ОП РЧР 2007-2013 г. Реалното изпълнение на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” стартира на 30 юли 2007 г. с обявяването на първите шест 
мерки. Отварянето на покани не се извършва ритмично – през първите две години са отворени 
най-малък брой покани – броят им нараства в пъти през следващите години, след прогноза, че ако 
се запази темпа на работа на управляващия орган от първите години – към края на 2013 г. ще бъ-
дат усвоени едва около 15%. Затова са направени структурни промени в междинните звена, за да 
покрият всеобхватно всички функции и дейности на Управляващия орган и за попълване на състава 
от експерти12, а в следващите години са организирани обучения за компенсиране на многобройни 
проблеми свързани с координацията, капацитета и управлението на програмирането.

Неритмичното обявяване на поканите, сложната документация, липсата на комуникация и слабата 
подготовка на бенефициентите, дефицита на експертиза в управляващия орган и експертите-оце-
нители през първите години води проблеми като просрочване на времето за оценяване и старти-
рането на проектите, отпадане на голям брой проекти. Данни за това могат да бъдат намерени в 
годишните програми за периода 2007 – 2009 година13.

11 Годишен доклад по изпълнението на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. за 2013 г.
12 Годишен доклад за изпълнение на ОПРЧР 2007-2013 за 2007 г.
13 Годишни доклади и оценки за ОПРЧР – http://archive.eufunds.bg/bg/page/865
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Достъпът до информация за новите покани е доста труден, особено през първите години от стар-
та на Оперативната програма – „наличие на излишно утежнени и неясни правила“14, огромен и не-
обоснован на документи – приложения към проектното предложение, липса на консултиране, труд-
на комуникация – препращане от експерт към експерт, липсват работни дефиниции за основни 
понятия, включени в документацията на поканата, изискването за партньорство, което среща 
трудности на местно ниво и особено за бенефициенти от по-малките селища и др. Теренни изслед-
вания „показват ниска самооценка на собствения капацитет и подготвеност на кандидатите и 
бенефициентите“15, което изисква Управляващия орган да вземе спешни мерки за организиране на 
информационни срещи, разяснителни кампании, обучения и други подходящи форми за повишаване на 
компетентността и активността на потенциалните кандидати и постигане на целите на про-
грамата. 

В дневния ред на КН са включени докладите на одитния и сертифициращия орган, изготвяни са годиш-
ни доклади за изпълнение на оперативната програма. Те обаче са свързани с изпълнението на решени-
ята, взети от КН, фокусирани са върху правилата за валидиране на финансовите разходи и изпълнение 
на количествените инидикатори на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“. Не намираме ин-
формация за проведени проучвания на терен относно качеството и ефективността на реализираните 
проекти, трудности и пречки, които срещат многобройните групи бенефициенти и др. 

Същевременно експерти от междинните звена и техните структури, граждански организации и бе-
нефициенти съобщават за множество проблеми, свързани с кандидатстването и изпълнението на 
проектите на терен. Някои от тези проблеми са свързани с обема информация, изисквана при канди-
датстване, неспазване на обявените срокове за оценка на проектите, забавени плащания, свръхна-
товареност на експерти и служители от структурите на междинните звена, които координират или 
изпълняват проекти, кратките срокове за изпълнение на проектите (в следствие на забавен старт 
на проектите), което поставя под съмнение устойчивостта на новите практики и много други. 

Комитетът за наблюдение е създаден от Управляващия орган на ОП РЧР и е отговорен за осигуря-
ване на ефективността и качеството на оперативната програма. В състава на КН са включени 
широк кръг участници – представители на изпълняващите органи, социалните партньори, граждан-
ските организации, Европейската комисия и др. Широкото представителство следва да гарантира, 
че заинтересованите страни и засегнатите групи са информирани и участват активно в разра-
ботването и изпълнението на оперативната програма, както и представителността и прозрач-
ността на управляващия орган на програмата. 

Публичните документи, които отразяват работата на КН на ОП РЧР 2007-2013 са изключително 
оскъдни. В архива ва ОП е налична информация за всяко от 13-те заседания проведени в периода 
2007-2013 г., която обаче се изчерпва с дневен ред, решения и списък на одобрените мерки по при-
оритетни оси. От нея не може да се съди за съдържанието на дискусиите, внесените становища, 
обосновка на направените предложения, алтернативни тези и аргументация, предложения и из-
казвания на членове на КН и др. Практически, секретариата на КН не е водил или не са публични 
протоколи, в собствения смисъл. Формалният подход в заседанията на КН лишава от информация 
обществото за начина по-който работи КН като гарант за качественото и ефективно изпълнение 
на ОП РЧР. 

Комитетът за наблюдение по ОПРЧР 2007-2013 провежда първото си заседание 20.11.2007 г. Пред-
ставители на гражданския сектор в дейността на КН се включват през 2008 г. Те са избрани по 
Правила и механизъм за избор, одобрени са от членовете на КН със статут на наблюдатели и право 
на съвещателен глас. В КН на ОПРЧР участват представители на групи организации от сферата 
на защита на гражданските права и превенция на дискриминацията; образование и обучение и ин-
теграция на ромите; наука, изследвания и изготвяне на стратегически документи; социални услуги. 
Пълният публичен списък на членовете на КН на ОПРЧР16 включва общо 59 участници, от които 
5-ма представители на гражданското общество. Броят на представителите на гражданското об-
щество и определеният статут на наблюдатели със съвещателен глас омаловажава участието 

14 Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България, юни 2010 г.
15 Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България, юни 2010 г.
16 Състав на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
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на гражданското общество, намалявайки тежестта във вземането на решения, т.е. граждански-
те представители са поставени в неравностойна позиция спрямо останалите членове на КН. 

Правилата за избор и статута на наблюдатели, който имат представителите на гражданското 
общество в КН на ОП РЧР, са изключително ограничителни, първо, поради необосновани множество 
изисквания към организациите и към техните кандидати17, което ограничава кръга на потенциал-
ните участници, второ, тяхното участие се одобрява от членовете на КН, трето – ограничение 
да консултират и обсъждат въпроси и проекти на документи на КН с групата организации, които 
са ги овластили и с по-широка аудитория от организации, бенефициенти и експерти, да сондират 
мнения и препоръки и да изготвят добре аргументирани становища и предложения. Нещо повече, 
тяхната комуникация се контролира.18 При това положение трудно може да се очакват критични 
позиции, инициативност и алтернативни тези и др., следователно за Управляващия орган е важно 
формално да създаде представителство на гражданското общество и същевременно комфорт при 
вземане на решенията в КН.

От казаното до тук, което не изчерпва напълно особеностите във функционирането на Комите-
та за наблюдение на ОП РЧР, се налага изводът, че този колективен орган не може да гарантира 
качественото и ефективно насочване и оползотворяване на европейските средства. Съставът е 
силно дебалансиран в полза на представители на държавните администрации, правилата за избор 
на представители на гражданското общество и ограничителния статут на наблюдатели не сти-
мулира интерес към участие в КН от страна на много от гражданските организации. 

Доколко принципът на партньорство като организационно-логистични изисквания и философия се 
транспонира в нормативната уредба на държавите-членки зависи от степента, в която представи-
телите на държавната администрация осъзнават ползите и приноса за качественото и ефективно 
изпълнение на оперативните програми и притежават умения за поддържане на многостранен диа-
лог с партньорите от различни сектори, на различни етапи и нива на изпъление на оперативните 
програми. Активното включване на партньорите и в частност на гражданските организации оба-
че, „зависи от установените практики на взаимодействие между държавата и гражданския сектор 
в отделните страни.“19 

„Към момента в КН решенията са предопределени поради в пъти по големия брой представителите 
на държавните структури за сметка на гражданския сектор и бизнеса – дори и по програмите на-
сочени основно към бизнеса.“20

2.4.  Идентифицирани типични проблеми (процедури по обществени поръчки, разпла-
щания, подготовка на проектите, отчитане и т.н.)

Нарастването на дела на процедурите за директно предоставяне води до задължение за инсти-
туциите да прилагат стриктно всички разпоредби, свързани с оформяне на огромни по мащаба си 
обществени поръчки. По този начин едни от основните причини за забавяне на изпълнението на 
значителен брой проекти са провеждането на тромави обществените поръчки, липса на админи-
стративен капацитет и на компетенции на бенефициентите. В едни случаи това води до прекра-
тяване или удължаване срока на договора, в други – поради липса на качествени предложения (на-
пример по приоритетна ос 6, обществената поръчка по изпълнение на дейности за реализиране на 
ИТ и процеси, и свързаните с тях обучения е прекратена, поради липса на качествени предложения).

Особено остър за по-малки НПО организации е въпросът с условията за авансово финансиране на 
старта на изпълнението на проекта, което води до вземане на кредити или заеми, използване на 
средства от други финансирани проекти и др., забавянето на процеса на верификация и възстано-
вяване на средствата и др. Нито дума в годишните доклади за проблемите на бенефициентите 
и кандидатите – необяснимо безразличие към ограничаващите участието условия, пренебрегване 
на реалните проблеми на кандидатите и бенефициентите, липса на обратна връзка, еднопосочно 

17 Процедурни правила за участие на представители на неправителствения сектор в рамките на Комитета за 
наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„ 2007-2013 г.

18 Пак там.
19 „Безвъзмездно финансиране на НПО с европейски публични средства“, БЦНП, 2013
20 „Предизвикателства и възможности през новия програмен период“ 2014-2020, БАКЕП, 2015.
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администриране на програмата. Ножицата „договаряне-плащане“ е видима в Информационната сис-
тема за управление и наблюдение на Структурните фондове, като остава нерешена до края.

Върху негативното „натоварването“ на крайните бенефициенти влияе и един друг проблем – раз-
минаването на планираните дати за начало и край на даден проект и определените дати в процеса 
на договаряне. Това много често води до голямо скъсяване на периода на същинска реализация на 
проекта, което в много случаи оказва негативно влияние върху целевите групи и участниците в 
конкретните проекти. 

В образованието това води до много съществени системни проблеми, свързани с водене на фал-
шива документация и допускане на сериозни компромиси по отношение на системното участие на 
учениците в конкретни дейности. На практика учителите са принудени да местят дейностите в 
удобен за отчетността период, заобикаляйки правилата за максимална седмична заетост, както и 
изискванията за времето на провеждане на дейностите и за редовно присъствие на учениците във 
форми на извънкласна дейност – те би следвало да се случват извън работното време на учителя, 
за което той получава трудово възнаграждение и извън седмична учебна програма на учениците. 
При двусменен режим на работа на повечето от училищата и целодневна организация на учебния 
ден, това означава единствено след 17 часа. 

Налагането на очевидно „скрити“ стандарти за формално вярно отчитане на работата по проек-
ти на училищата доведе до деморализиране и узаконяване на фалшивото водене на проектната 
документация. Нещо повече – получаването на средства към работните заплати – от експерти 
на всички равнища на държавната администрация – до директори и учители – доведе до пълно 
мълчание по отношение на подмяната на смисъла на реализацията на проектните дейности и 
нарушаването на основни морални и нормативни измерения. 

Важен проблем е постигането на съотношение между различните подходи към избора на вида на 
процедурите за обявяване и изпълнение на отделните схеми. Например: Прегледът на публичната 
информация от Интернет страницата на Главна дирекция „Структурни фондове и международни 
образователни програми“, отчетливо очертава два периода с различна философия. От 2007 г. до 
2009  г. равномерно са използвани както процедури за директно предоставяне, така и такива, осно-
вани на конкурентен подбор. Бюджетите на операциите са в границата под 100 млн. лв., времето 
за оценка и договаряне е разточително. В периода след 2010 г., пропорцията се обръща в полза на 
директното предоставяне. От една страна нараства броят на преките покани към дирекции в ми-
нистерството, а от друга – обемът на средствата, планирани по отделните процедури. Въпреки 
че това подобрява усвояемостта на средствата и контрола по отношение на изпълнението, този 
подход доведе до факта, че структурите на държавната администрация започнаха да дублират 
работата си по основните си правоотношения с тази по различни проекти. Въпреки прецизно 
попълваните отчетни форми, проектите реално представляват начин за реализиране на основни-
те държавни политики във всяка една от сферите. Много трудно би могло да се диференцира как-
во от постигнатото е дело само на мерки, финансирани по Програмата, и какво – от работата 
на администрацията за дейностите, финансирани от държавния бюджет. 

Засилването на капацитета на държавната администрация да подготвя покани, да реализира про-
цедури и да отчита количествени стойности е в контраст с развитието на експертиза в много 
от бенефициентите. 

При идентифицирането на различни проблеми в редица фокус-групи и интервюта много експерти 
демонстрират заострено внимание върху необходимостта от отстраняване на недостатъци, кои-
то са били присъщи на отделните звена – управлявали дейностите по отделните оси на Програ-
мата. 

Отчетните доклади по Програмата са пълни с конкретни данни, свързани с планираните и пости-
гани резултати. Прави изключително силно впечатление прецизността, с която администрацията 
подготвя тези доклади. В тях изобилстват примери за постижения и съответствия и има много 
малко съдържателни обяснения за реалните ползи. Липсват и данни за реалните практики, които се 
създават при реализацията на конкретните схеми. 
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Както се вижда, индикаторите за отчитане на напредъка по ОП засягат само количествени пара-
метри, но не е ясно дали постигането им реално променят устойчиво и системно качеството на 
услугите във всички сфери, в които са реализирани проекти.

2.5. Качествена оценка на въздействието от програмата.

2.5.1. Степен, в която ОПРЧР е допринесла трайно за осъществяването на националната поли-
тика за образование (повишаване на нивата на образование, повишаване на грамотността, 
подобряване на професионалната квалификация, подобряване на заетостта сред младежите, 
завършили средно образование, и на висшистите, и други).

Проектните схеми, финансирани в сферата на училищното образование, адресират богат спектър 
от направления и теми. Важните ангажименти, заявени в приоритетни оси 3 и 4, следват логиката 
на заложените в документите мерки за реформа в българското образование. Факт е, че избраните 
насоки на работа по отношение на разработване на инструменти за управление на качеството, 
създаване на условия за намаляване на разликите между образованието и нуждите на бизнеса и 
икономиката, оптимизацията на системата, квалификация на учителите, засилване на мерките 
за подкрепа на децата в неравностойно положение, създаване на програми за свободното време на 
децата и др., съвпадат, както с национални планове и програми, така и с оценките на основните 
групи участници в образователния процес – учители, администратори, родители.

Факт е и смислено направената констатация в началото на Програмата „Като цяло образовател-
ните услуги в България не подготвят достатъчно добре квалифицирани специалисти, притежава-
щи необходимите знания и умения, съответстващи на изискванията на пазара на труда, което се 
дължи на недостатъчно гъвкавите учебни програми, изоставащата квалификация на учителите, 
неумението им за работа в интеркултурна среда и остарелите методики на преподаване в общо-
то, професионалното и висшето образование“.

Факт е, че във всички реализирани схеми и проекти в образованието са участвали огромни коли-
чества преподаватели във висши и средни училища, деца и ученици, експерти, родители, студенти 
като общият им брой е несъразмерно по-висок в сравнение с всички останали участници по схе-
мите от другите приоритетни оси на Оперативната програма. Много от преките бенефициенти 
значително са подобрили условията на обучение и услугите, които предлагат. Много представите-
ли на целевите групи са получили по-достъпни и адекватни на нуждите им форми на обучение и на 
развитие.

В същото време, въпреки отчетените изключително високи равнища на усвояване на средствата 
и на постигане на заложените количествени показатели, политиките в образованието се провалят 
именно по отношение на качествените показатели, свързани с постигане на заложените цели, как-
то на ниво Оперативна програма, така и на ниво отделни приоритетни оси.

„Учебните програми на висшите училища и професионалните училища не отговарят на съвремен-
ните изисквания, стратегии и динамика на бизнеса за търсените знания, умения и компетенции 
на работната сила. Липсва устойчива връзка между работодателите и образователната система, 
която да създава условия за преодоляване на тези различия и подобряване на качеството на обра-
зованието. В резултат на това завършващите ученици и студенти не притежават качествата, 
търсени от работодателите, което води до сериозни проблеми в тяхната трудова и житейска ре-
ализация. Образователната система в България не съобразява държавния план прием с търсените 
от бизнеса специалности и секторните различия в изискваните умения и компетентности. Липсва 
национална система за анализ и прогнозиране на потребностите на бизнеса от кадри с определена 
квалификация, което води до силно разминаване между търсените специалности на пазара на труда 
и специалностите, към които има най-голям интерес от страна на студенти и ученици.“21 

Договарящият орган и МОН, които са събирали и обобщили огромен масив от количествени данни, 
сякаш не разполагат със средство да регистрират промените в системата на образованието и да 
ги интерпретират. В допълнение на данните за качеството на висшето образование, показателно 
по отношение на училищното образование, че не голямото количество вътрешната информация за 

21 Изводи от доклад от проучване на БСК, 2013 – 2014 г.
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състоянието на системата, а резултатите от PISA 2012 предизвикваха дебат за състоянието на 
училищното образование. Разгледано през резултатите от международното сравнително оценява-
не на постиженията на учениците PISA 2012, училищното образование бележи трайни негативни 
тенденции – резултатите на българските ученици остават значително под средното за ЕС. В 
същото време се запазва изключително голямата пропаст между най-добре и най-лошо предста-
вилите се български ученици. Разликите в техните постижения се измерва с 1 до 2 учебни години. 
Данните, свързани с отпадането от училище, също остават трайно високи. По този начин 2 от 
най-съществените качествени резултата – повишаване на качеството на образованието за бъл-
гарските ученици и намаляване на дела на отпадащите от образованието – останаха неосъщес-
твени. 

Министерството на образованието и към този момент отчита забавяне в създаването на основни 
нормативни документи, които са били обект на разработване в рамките на проекти по приори-
тетна ос 3 на Програмата. Това в особено голяма степен се отнася до проектите на държавните 
образователни стандарти и новите учебни програми. Основните текстове, както и постигането 
на експертно съгласие по тях, би следвало да са резултат от приключили схеми през периода 2013  – 
2014 година. Забавянето на приемането на Закона за предучилищното и училищното образование 
не би трябвало да бъде аргумент за това по-голямата част от тези изключително важни инстру-
менти за управление на качеството на образованието, все още да не са публикувани като проекти.

Промяната във философията и фокуса при планирането и реализирането на работата по приори-
тетите в ос 3 и 4 (от изпълнение на комплекс от последователно съгласувани мерки за цялостна 
реформа в областта на средното образование към реализиране на проекти за ударно усвояване на 
средства) промени и смисъла и ефекта на самите мерки, реализирани в отделните схеми. Прехвър-
лянето на ключови за реформата дейности за финансиране към Оперативната програма ги постави 
в рамките на проекти, и те изчезнаха от публичните политики като целенасочени устойчиви уси-
лия за стратегическа промяна.

Така, въпреки реализираните успешни проекти, и към този момент един от най-големите проблеми, 
оказващ влияние върху определяне на приоритетите в сферата на образованието, e липсата на ясни 
дефиниции, какво ще се разбира под качество на образованието и как ще се измерва. И то по 
отношение както на различните равнища – национално, регионално, общинско или училищно, средно 
и висше образование, така и по отношение на различните измерения или аспекти – учебни планове и 
програми, оценяване, финансиране, квалификация на кадрите, резултати на учениците и т.н.

С оглед на това може да се каже, че системата на образованието не бе повлияна съществено от 
значителната финансова интервенция по линия на структурните фондове, въпреки заявената цел 
за постигане на „по-добро качество“22. В същото време следва да се отбележи, че без тази финан-
сова интервенция, много от важните и ежедневно необходими дейности в образованието щяха да 
бъдат блокирани.

2.5.2. Степен, в която ОПРЧР е допринесла трайно за осъществяването на националната по-
литика за опазване на здравето (понижаване на нивата на заболеваемост, повишаване на 
средната възраст, повишаване на раждаемостта и други)?

Приносът на ОП РЧР 2007-2013 за трайно осъществяване на резултатите от националната по-
литика за опазване на здравето е проблематичен. В областта на общественото здраве са фи-
нансирани няколко проекта по приоритетни оси 5 и 6, с които са решени предимно проблеми на 
Министерството на здравеопазването – „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните 
състояния“, „Подкрепа за акредитацията на лечебните заведения, специализацията и продължител-
ното надграждащо обучение на медицинския персонал“, „Разработване и внедряване на Национална 
информационна система по трансфузионна хематология“, „Нови възможности за лекарите в Бълга-
рия“, „Старт в администрацията“ и др. Изключение са схемите BG051РО001-5.3.01 „Здравни инфор-
мационни кампании“ и BG051РО001-5.3.02 „Национална кампания за ранна диагностика на онкологич-
ни заболявания“. 

22 Доклад на Риск Монитор – „Проблеми и перспективи пред училищното образование. Оценка на политиките, 
финансирани от ОП РЧР“, 2014 г.
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Най-мащабен е проектът „СПРИ и се прегледай“, по приоритетна ос 5, схема „Национална кампания 
за ранна диагностика на онкологични заболявания“ на стойност 7520821.20 лв. с бенефициент МЗ, 
който се реализира в периода 2009-2014 г. Първите години от изпълнението се характеризират с 
неадекватно планиране и лоша организация /неправилно разпределение на локализациите, несключе-
ни навреме договори с лечебни заведения, недостатъчно информиране на заинтересованите лица 
и др./. Основно дейността се реализира през 2013-2014 г., стойността на индикатора за резултат 
не е постигната: при заложени 500 000 проведени профилактични прегледи са постигнати едва 
55 898 – по-малко от 10%. 

През 2013 г. КН на ОП РЧР прекратява изпълнението на операция: BG051PO001-6.2.08 „Национална 
здравно-информационна система” (проект „БаЗИС – Базa за здравно-информационна система”). Ре-
ализацията на проекта е прекратена вследствие на извършен анализ от страна на Договарящия 
орган на изпълнение на дейности и регистрирано сериозно забавяне в изпълнението им, породено 
от неизпълнение на основни дейности, свързани с реализация на обществени поръчки.

Прегледът на проектите, реализирани в областта на общественото здраве, са предназначени за 
отделни групи граждани и оставят впечатление, че със средства на ОП РЧР се компенсира финан-
сово недостигът в бюджета на Министерството на здравеопазването. Тепърва предстои анализ 
на въздействието (повишаване на нивата за заболеваемост, повишаване на средната възраст на 
населението, позитивно повлияване на раждаемостта и др.), които биха очертали реалния принос 
на ОПРЧР 2007-2013 в областта на общественото здравеопазване.23 

2.5.3. Степен, в която ОПРЧР е допринесла трайно за осъществяването на националната поли-
тика за заетост (включително повишаване на заетостта и намаляване и преструктуриране 
на безработицата)?

ОП РЧР 2007-2013 обхваща периода преди, по време и при излизане от мащабната икономическа и 
финансова криза 2008-2010 г. Инерционно до втората половина на 2009 г., данните за заетостта 
на НСИ са съотносими и под равнището за ЕС, следващите години се характеризират с преструк-
туриране на предприятия, закриване на фирми и рязък скок в нивото на безработица. 

От 2008 г. значението на средствата по линия на ОП РЧР за създаване на работни места нараства 
значително и се запазва през целия програмен период. Така в следващите години Програмата ста-
ва основен генератор на работни места. Следва да се отбележи, че средствата за генериране на 
заетост, вкл. сред уязвимите групи, остават разпръснати между различни програмни инструмен-
ти (проект „Ново начало – от образование към заетост“, схема „Развитие“, схема „Адаптивност“ 
и др.). Няма конкретни данни относно отделните проекти/схеми по ОП РЧР, по които е осигурена 
заетост, но експертните оценки24 показват, че най-голям принос за броя на ромите, на които е 
осигурена заетост в рамките на ОП РЧР, има схемата „Развитие“.

Схема „Развитие“ е по приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическа та активност и развитие 
на пазар на труда, насърчаващ включването“. Някои от данните за изпълнение на дейностите по 
схемата са: брой на успешно приключилите обучения и придобили професионална квалификация – 
18965, като 18043 безработни лица са включени в заетост след успешно приключени обучения; лица, 
намерили заетост в резултат на включване в схемата – 51770.

Основният проблем е свързан с това кой влиза в ролята на основен работодател. Работодатели 
са предимно общини и структури на държавната администрация като само 108 договора са с ра-
ботодатели от реалния сектор. Това разделение прави хората, намерили заетост по тази схема, 
изключително зависими от общинските администрации като в същото време, не се развиват ра-
ботни места в сектори от реалния бизнес, които са свързани с произвеждане на брутен вътрешен 
продукт и постигане на устойчивост на икономическите показатели и на заетостта. Целите на 
общините са чрез схемата да осигурят краткосрочна заетост, а не да подобрят качеството на 
работната сила, така че тя да се развие с оглед изпълнението на основните приоритети на общи-
ната. Това води до „свръхпроизводство„ на кадри за озеленяване и поддържане на чистотата, стро-
ителни работници и охранители. Често проектите, свързани с квалификация, не са достатъчно 

23 Годишен доклад за изпълнение на ОП РЧР 2007-2013 за 2014 г.
24  Изводи от доклад от проучване на БСК, 2013 – 2014 г..
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адаптирани към местните условия: например организирани са курсове за обучение на 200 шивачки, 
но само няколко от тях могат да намерят работа на местния пазар на труда.25

По отношение на пазара на труда, заетостта, пригодност и достъп, подходът на ОП РЧР е паси-
вен, липсва адекватна оценка на ситуацията и прогнози, гъвкавост и своевременна преориентира-
не на средства към разкриване на нови работни места, за обучение, професионална квалификация 
и преквалификация на работната сила, достъп на групи в риск до пазара на труда, развитие на 
знания, умения и предприемаческа култура, пилотни проекти за апробиране на иновативни решения 
по отношение на младежката безработица и др. Особено впечатлява административният под-
ход на междинните звена – обявените възможности не се разгласяват своевременно, достъпа до 
информация е ограничен, няма активна комуникация с потенциалните потребители.

Годишните доклади за изпълнение на ОП РЧР 2007-2013 представят хронология на събитията, не се 
посочват проблеми и взети решения от Управляващия орган, анализът на резултатите е на ниво 
мерки, използвани са изключително и само индикатори за изпълнение и резултат, социологически 
изследвания през този период по-скоро потвърждават позитивната оценка на годишните доклади. 
Междувременно икономически анализатори коментират нарастващо разминаване между търсене 
и предлагане на пазара на труда, увеличаване на бедността, нарастване на безработицата сред 
младите хора, влошаваща се среда за развитие на бизнеса и социалното предприемачество и др. 
Общото впечатление от изпълнението на ОП РЧР по приоритетни оси 1, 2 и 5 е за хаотичност, 
липса на стратегия, прибързаност и несъгласуваност с реалната ситуация и проблеми, финансира-
не на зони, за които националния бюджет е недостатъчен и др. 

3. ОБЩА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА 

Като съдържание програмата се определя като релевантна – идентифицирани и адресирани са 
реални проблеми на образователната система, сферите на социалните услуги, заетостта и здра-
веопазването. Сами по себе си „преизпълнените” бройки, видими от количествените показатели, 
показват, че е свършена огромна работа. Даден е тласък на създаването, развитието и разширя-
ването на редица услуги и за разработването на важни продукти. За определен период от време са 
посрещнати значими нужди, свързани както с политиките на съотвентните държавни администра-
ции, така и с тези на бенефициентите и целевите групи. Големият въпрос е дали реализираните 
мерки са подобрили реално качеството на политиките и услугите и дали са постигнали значим 
ефект, свързан с целите на цялата програма и целите по отделните приоритетни оси. Осно-
вен проблем, свързан с всички насоки на работа на Програмата, е липсата на качествен анализ, 
на основата на който да се вземат адекватни решения за промени в политиките или в избраните 
подходи за реализирането им. 

Обща е оценката, че със сигурност въздействието на различните мерки са усетени много силно на 
ниво конкретен бенефициент и на ниво конкретен ползвател на множеството услуги. На системно 
ниво, обаче, не се наблюдават съществени промени.

В рамките на приоритетна ос 1 на ОП РЧР 2007-2014 са обявени 16 схеми за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, „като нивото на програмиране към 31.12.2014 г. е 99,6%, т.е. почти 
целият бюджет на ПО 1 е програмиран„26. Реализираните мерки по тази приоритетна ос имат за 
цел да осигурят подкрепа за изграждане на потенциал за заетост и активно поведение на паза-
ра на труда на групи с различни образователен и квалификационен статус чрез предоставяне на 
специфични услуги за заетост, обучение и подпомагане, включително консултации, преквалифика-
ция и пренасочване в условията на преструктуриране на предприятия и др., Управляващият орган 
отчита като принос включването на преобладаващ брой млади хора до 29 години, групи в неравно-
стойно положение и от етническите малцинства, и постигнатите стойности на индикаторите 
по отношение на получилите посреднически услуги, започналите работа и преминалите курсове по 
придобиване на компетенции. Интересното тук е, че преобладават обученията за придобиване на 
ключови компетентности, което не е достатъчно за осигуряване на заетост. Мерките биха били 

25  Доклад на Риск Монитор – „Проблеми и перспективи пред училищното образование. Оценка на политиките, 
финансирани от ОП РЧР“, 2014 г.

26  Годишен доклад от 2014 г. за изпълнение на ОП РЧР 2007-2013
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много по-ефективни, ако предлагат професионално или обучение за надграждане на придобитата 
квалификация, преквалификация, обвързани с реалното търсене на пазара на труда и с устройване 
на работа. 

Мерките по приоритетна ос 2 са насочени към подобряване на адаптивността на заетите лица 
чрез професионални обучения и обучения за придобиване на ключови компетентности, услуги за раз-
витие на гъвкав пазар на труда, подкрепа на работодателите за въвеждане на социални иновации 
в предприятията и подобряване на условията на труд. Безспорен успех имат на схемите „Аз мога 
повече“ за заети лица, „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда“ за изграждане на 10 кариерни 
центъра за насочване и подпомагане на заети и самонаети лица чрез професионално консултиране 
и ориентиране, „На път“ и „Подобряване условията на труд на работното място“. Опитът на Аген-
цията по заетостта за насърчаване на работодателите към въвеждане на социални иновации в 
предприятията – гъвкаво работно време, ротация на работните места и др., се оказа неуспешен. 
Някои от причините за липсата на интерес от страна на работодателите са – липсата на нор-
мативна база по време на кандидатстването, която да регулира гъвкавото работно време и други 
подобни социални мерки за заетите лица, липса на практически опит, консерватизъм на управлен-
ските екипи и др. 

Мерките, реализирани по приоритетна ос 5, имат за цел да допринесат за намаляване на риска 
от бедност и социално изключване и да съдействат за ангажиране на уязвимите групи (хора с ув-
реждания) в различни форми на заетост. По отношение на утвърждаване на съвременни модели за 
развитие на социалното предприемачество, генериране на заетост в рамките на социалната ико-
номика, придобиване на професионални умения от хора с увреждания и реално включване в живота 
на обществото и др. индикаторите не са постигнати и това определено е провал. Така например, 
от предвидените 100 новосъздадени предприятия по схемата „Нови възможности“, реално са създа-
дени 30, по схемата „Шанс за всички“ от предвидените 40 са подкрепени 7 съществуващи предпри-
ятия в сферата на социалната икономика. Подобни са резултатите в областта на повишаване на 
професионалната квалификация или за придобиване на ключови умения, както и по индикатора брой 
лица с увреждания (рискови групи) започнали работа в социалната икономика и брой лица преминали 
към реалния пазар на труда – негативните резултати довежда до коригиране (намаляване) на стой-
ностите на индикаторите за изпълнение и резултат. 

Мерките, насочени към превенция на социалното изключване, прилагане на интегриран подход в 
процеса на деинституционализация на възрастни и деца, разширяване на териториалния обхват и 
увеличения брой социални услуги в общността с бенефициенти предимно общините са успешни от 
гл.т. на количествените индикатори – преизпълнени. В заключение, резултатите от изпълнение на 
мерките по приоритетна ос 5 относно социалното включване като изградени социални контак-
ти е безспорен успех, но по отношение на по-активното включване в живота на обществото и 
трудовата заетост – целите не са постигнати.

Мерките, реализирани по приоритетни оси 3 и 4, обхващат най-голям брой включени лица – най-
вече заради групите на учениците и студентите. За целия период на изпълнение на оперативната 
програма най-висок е осредненият дял на приоритетна ос 4, в рамките на която са включвани 
средно по 59,2% от участниците през годините, като естествено това са били предимно учени-
ци, участващи в различни дейности. На второ място е приоритетна ос 2 с осреднен дял от 17,5%, 
който е формиран най-вече въз основа на устойчивото предлагане на обучения за заети лица. На 
трето място е приоритетна ос 3, с осреднен дял на участниците от 9,2%, като дяловете на 
участници по тази приоритетна ос варират сериозно през годините – между 4% и 18,7%, а най-
сериозен принос за формирането на високия осреднен дял имат учениците от схемата, насочена 
към средищните училища, както и студентите и учениците, включени в практики. Приоритетна 
ос 1 заема четвърто място със среден дял от 7%, като първите отчетени участници по нея бяха 
подадени чак през 2010 г., но впоследствие това изоставане е компенсирано и дори през 2011 г. по 
тази приоритетна ос делът на участниците от общия брой включени, достига 14%.

Макар и насочени към постигане на количествени показатели, усилията на работещите по Про-
грамата показват положителна динамика, особено в последните години. Има мотивирани прена-
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сочвания на средства към схеми и оси, които не генерират загуби. В същото време, участието в 
Програмата на всички равнища, е подобрило общия капацитет за управление на проекти. Участи-
ето в проектите е имало положителен ефект за тях, по-специално заради нарастващите нови 
очаквания и увереността, че могат да се справят успешно. За ръководителите на проекти учас-
тието в проектите е повишило управленския капацитет за усвояването на средствата от ЕСФ. 
За обучаващите и образователни институции, и бизнеса, участието в проектите е допринесло за 
усвояване на нови форми на организация и работа.

Откроява се позитивното отношение към проектите, реализирани в сферата на висшето обра-
зование. Желанието на висшите училища да бъдат активни участници в процеса на търсене на 
най-адекватна методология и методика за оценка на качеството на висшето образование е види-
мо. Затова и отправяните критични коментари са мотивирани от желанието да се допринесе за 
усъвършенстване на системата. Въпреки безспорните ползи за всички участници в тези проекти, 
трябва да се признае, че техните резултати не са повлияли значимо нито на младежката заетост, 
нито на намаляване на дефицитите на определени кадри на пазара на труда.

Схемите, свързани с извънкласните дейности, интеграцията на децата от етническите малцин-
ства и децата със специални образователни потребности, с целодневната организация в средищ-
ните училища, създадоха много възможности за разширяване и обогатяване на услугите, които 
предлагат училищата. Безспорна е ползата за децата и училищата, включени в схемите. В съ-
щото време с отчитането на дейностите, с начините на предлагане на отделните дейности се 
свързват редица негативни практики – невярна документация, изместване на ролята на общи-
ните при осигуряването на традиционни за тях сфери на дейност, засилване на влиянието на цен-
тралната администрация, върху сфери, традиционно свързани с автономията и децентрализация-
та, скритите механизми за влияние върху увеличаване на заплатите на експертите, директорите 
и учителите, централизираното провеждане на тръжни процедури и други. Тези ефекти следва да 
се изследват допълнително. Не на последно място е и въпросът за устойчивостта на начините 
на финансиране на тези сфери. В по-голямата си част това са дейности, свързани с ежедневното 
функциониране на училищата и със задължителните услуги, които всяко училище следва да осигу-
рява на всички деца. В този смисъл тяхното финансиране следва да върви по линия на държавния 
бюджет. Средствата по оперативната програма следва да се използват за иновативни, струк-
турни промени, а не за покриване на оперативни разходи на системата.

По-сложна и противоречива е оценката на разработени продукти в сферата на качеството, свър-
зано предимно с училищното образование. Неравномерното създаване на редица инструменти, на-
рушаването на хода на прилагането им, доведе до загуба на фокус и смисъл. Като цяло обаче се 
счита, че финансираните мерки в тази сфера не са дали системен ефект върху подобряване на 
качеството и модернизацията на образованието, или най-малкото този ефект не е ясен, защото 
както отбелязахме по-горе, количествените индикатори за оценка не дават представа за реално-
то въздействие на Програмата. 

Сериозни остават проблемите, произтичащи от липсата на смислени дефиниции за това какво 
е качество на образованието, какво означава реален ефективен достъп до качествено и сравнимо 
образование. Независимо от отделните количествени постижения, от безспорните ползи от ре-
ализираните дейности, липсват достатъчно обхватно и задълбочено изследване на проблемите 
и на скритите ефекти от добре реализираните мерки. За да бъде ефективно използването на 
средствата по оперативните програми за извършване на по-дълбоки промени в образование е не-
обходимо планирането да се основе върху детайлна оценка на проблемите и перспективите пред 
системата. Такави задълбочени и честни оценки липсват и те не могат да бъдат компенсирана от 
моментни, експертни „снимки” на състоянието, позоваването на отделни добри практики и прис-
трастни наблюдения.
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4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД

Младежката безработица в България безусловно ще бъде един от проблемите, които ще се реша-
ват през следващия финансов период. Опитът, придобит от успешно и по-малко успешно реали-
зираните мерки с помощта на ОП РЧР 2007-2013 г. очертава необходимостта от по-фокусирани 
и комплексни мерки към младежките групи с различен образователен и квалификационен статус, 
към групите на хората с увреждания и етническите малцинства (предимно ромите). Препоръчи-
телно е да се даде превес на професионалното обучение и придобиване на професионални умения 
и трудови навици за младежи с гимназиално образование, и комбинирани мерки за придобиване 
на ключови компетентности и части от професия за младежи с по-нисък образователен ценз. 
Обвързването на обученията със заетост изисква стимулиране и помощ за работодателите 
да наемат работници от свободния пазар, да организират обучения на конкретни работни мес-
та, включително с ментори и наставници. Подобен подход предполага координирани усилия и 
сътрудничество между местна власт, работодатели, обучителни и образователни институции, 
центрове за професионално обучение, граждански организации и др., и той може да се реализира 
чрез комбинирани мерки (интегрирани териториални интервенции) за интервенция за местно 
развитие. Помощта може да обхване и самото изготвяне, управление и осъществяване на мест-
ните стратегии, прилагането на мерки, насочени към подпомагане на дейности, подготвени и 
осъществявани в рамките на местната стратегия в области, попадащи в обхвата на ОП РЧР 
2014-2020 в сферата на заетостта, образованието, социалното приобщаване и изграждането на 
институционален капацитет.

Социалното предприемачество е сравнително ново в България и неговото развитие разширява 
възможностите за решаване на сериозни социални проблеми в обществото ни. 

Въпреки наличната законодателна и административна уредба държавната и местна власт не ос-
ъзнават социалните предприятия като фактор за развитие и подпомагане на местните общности, 
не са достатъчно ангажирани към тази форма на услуги и заетост, пренебрегват частните дос-
тавчици на социални услуги и дейности, продължават да се придържат към директната доставка, 
вместо да делегират тези дейности на НПО. „...проучването на съществуващите практики показ-
ват, че социалните предприятия се нуждаят от допълнителен капацитет, както в разработването 
на проекти, които да донесат допълнително финансиране, така и за развитие на организационния 
капацитет, стратегическо и бизнес планиране. Необходимо е допълнително обучение в сферата на 
бизнес планиране, счетоводство, финансов мениджмънт, маркетинг, изграждане на партньорства и 
коалиции, фондонабиране и т.н.“ В новия програмен ОП РЧР 2014-2020 може да допринесе за развитие 
на нови модели на социално предприемачество, да стимулира въвеждане на социални иновации и реа-
лизиране на пилотни проекти на местно ниво с участието на заинтересованите страни, проучване 
на българския и европейски опит и разпространение на добри практики в тази област. 27

В периода 2007–2013 г. структурите, отговорни за планирането и изпълнението на операциите по 
отделни приоритетни оси на Програмата, са развили капацитет да идентифицират проблеми, да 
проектират операции, да извършват подбор и да контролират изпълнението. Спрямо 2007 и кри-
тичната 2010 г., в края на бюджетния цикъл е налице качествен скок в експертизата за идентифи-
циране на проблеми при реализирането на дадени проектни схеми и за насочване на финансирането 
към проекти, чрез които да се използват максимално добре предвидените за ОП РЧР средства.

Въпреки трудностите в образованието е постигнат консенсус за значимостта на сектор „об-
разование“ израз, на което е новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж 2014–2020“.

Цялата програма и всички отчетни доклади страдат от липсата на аналитична оценка относно 
ефекта от финансираните програми на системно ниво. В момента оценката е главно количествена 
и не се занимава с качествените промени, които би следвало да са постигнати от реализацията на 
оперативната програма. Към момента, въпреки много добрите количествени параметри на всички 
равнища на Програмата, няма ясна оценка дали и как постигнатите цифри реално са променили 

27 Анализ на социалното предприемачество в България, Сдружение „Знание“, Ловеч, 2013 
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качеството на всички видове дейности и услуги, спрямо които са били приложени интервенции.

За да се преодолее това следва да бъде разработена цялостна методология за оценка. Да бъде 
освободен ресурс за аналитична работа, който да обхване целия кръг от идентифициране на про-
блеми, през избора на подходи и мерки за реализиране на интервенции, формулирането на ясни и 
измерими цели и системи от качествени и количествени критерии и показатели, до начини за оцен-
ка на практическото въздействие от извършените дейности. Това означава задължително да се 
включат показатели за ефективност и въздействие. Да има яснота относно процеса за това как 
се определят целевите стойности. Те трябва да са съобразени както със сегашната ситуация, 
така и с възможните достижими стойности. Има опасност при завишени целеви стойности да се 
гонят формално бройки, а ако се избират занижени целеви стойности – лесно да се манифестира 
успех. И в двата случая проблемът с качеството и постигането на устойчиви и реални промени е 
под въпрос.

Добра стъпка в тази посока е формулираният в новата ОП НОИР очакван резултат: „Чрез опера-
циите … се очаква да се изгради функционираща цялостна система за управление на качеството 
на образованието чрез индикатори, отчитащи входните данни (ресурсите, с които разполага об-
разователната система), процесите (нейното функциониране), изходните резултати (приносът 
за развитието на отделния ученик) и гарантирана прозрачност и публичност на резултатите от 
инспектирането“. 

Мерките и средствата по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
трябва да се насочат изключително към структурно развитие и мерки, които могат да доведат 
до системна промяна и до създаване, прилагане и оценка на иновации, а не към поддържане на ста-
туквото, компенсиране на слабости в системата или съответни дефицити в бюджета на образо-
ванието.

Същинският успех на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
би се случил, ако тя реално съдейства за провеждане на ключовите реформи в областта на образо-
ванието или ги надгражда, т.е. обвързана е с националната политика в областта на образование-
то. Това означава, че започващата ОП НОИР би следвало да е съобразена и обвързана с дългосроч-
ните приоритети за развитие на образованието и икономиката. Обвързаността на образованието 
със социално-икономическите показатели, както на семействата, така и на регионите, е видима и 
доказана. Това изисква не просто партниране на екипите, работещи в отделните министерства, 
а поемане на отговорност от вземащите политическите решения за постигане на синергия между 
мерките, които ще се планират по различните оперативни програми.
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ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“:

ПАРИТЕ СА УСВОЕНИ,
А КАПАЦИТЕТЪТ КЪДЕ Е
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Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) е насочена към укрепване 
на капацитета на българската администрация — централна, областна и общинска, както и към 
структурите на гражданското общество и съдебната система. 

Стратегическа 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.“

Специфичните цели на програмата 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. 

 ¡ Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система. 

Бенефициенти по програмата са: централната, областните и общинските администрации, 
органите на съдебната власт и структурите на гражданското общество.

Конкретни бенефициенти – МС, Министерството на финансите, Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието, Агенцията 
по вписванията, Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, 
Институтът по публична администрация, Националният институт на правосъдието, Институтът 
по психология към МВР, Българската академия на науките, Омбудсманът на Република България, 
Висшият съдебен съвет (ВСС), Инспекторатът към ВСС, Върховната касационна прокуратура, 
Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България и Националната 
следствена служба.

1. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Откриваме разлика в данните на Министерство на финансите (МФ) и Информационната система 
за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) по отношение 
на бюджета на ОПАК и реално изплатените по програмата средства. Между август 2008 и март 
2015 г. данните в двете бази данни са идентични, но от април 2015 г., базата данни на МФ показва 
намаление на общия бюджет на ОПАК с 13,1 млн. лева, което не е отразено в ИСУН или на друго 
видно място на портала www.eufunds.bg. 

Имайки предвид характера на двете бази данни, както и отговорностите на поддържащите ги 
институции относно средствата от оперативните програми, за достоверни по отношение на 
бюджета на програмата считаме данните на ИСУН, а за достоверни по отношение на изплатените 
средства приемаме данните на МФ. [Според месечните таблици за изпълнение, цитираната разлика 
представлява загубите за 2013 и 2014 г. – бел. ред.]

По данни от ИСУН и МФ, към 31.08.2015 година финансовото изпълнение на ОПАК е следното:

Бюджет 2007-
2013 г.1

Средства 
от ЕС

Национално 
съфи-

нансиране

Договорени 
средства

% от 
бюджета

Изплатени
средства2

% от 
бюджета

Получени 
от ЕС3 % 

353592720 300553812 53038908 379617731 107% 294664 045 83% 245118850 98%

Източник: ИСУН, МФ и собствени изчисления

За да бъдат успешно усвоени възстановените от бенефициентите средства по наложени 
финансови корекции, нередности и отписани суми, в това число прекратени договори, програмата 
е договорила 26025011 лв. (7%) повече от одобрения бюджет. Разбивката по приоритетни оси 
подсказва, че „най-проблемна“ е била Приоритетна ос 3 „Качествено административно обслужване 
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и развитие на електронното управление“, където по една или друга причина са възстановени и 
повторно договорени 47146627 лева или 43% от бюджета на приоритетната ос.

Приоритетна ос Бюджет

Договорени 
средства

Реално изплатени суми

Общо
% от 

бюджета
Общо

% от 
бюджета

% от 
договорените 

средства

1. Добро управление 84862253 81961435 97% 74145779 87% 90%

2. Управление на човешките 
ресурси

144973016 127167630 88% 101431219 70% 78%

3. Качествено 
административно 
обслужване и развитие на 
електронното управление

109613743 156760371 143% 107102480 98% 68%

4. Техническа помощ 14143708 13728295 97% 1 427833 81% 83%

Източник: ИСУН и собствени изчисления

Макар във финансово отношение програмата да измерва успеха си с процента на усвояване на 
бюджета, далеч по-показателно е съотношението между изплатените и договорените средства, 
донякъде показващо качеството на управление и изпълнение на проектите, в това число качеството 
на работа на УО с бенефициентите. Отличникът по усвояване на бюджета – Приоритетна ос  3  – е 
с най-слабото представяне като успеваемост и качество на управление на проектите – изплатени 
са едва 68% от общо договорените средства. Данните показват, че във финансово отношение най-
добре се представя Приоритетна ос 1, където са договорени 97% от бюджета и са изплатени 90% от 
договорените средства, което предполага 90% успешно изпълнение и отчитане на финансираните 
проекти. 

По данни на МФ, към 31.08.2015 г. ЕС е верифицирал и възстановил 98% от изплатените от частта 
на ЕС средства по програмата.

Бюджет на 
програмата – 

ЕС част

Договорени 
средства – ЕС 

част
%

Реално 
изплатени 
средства – 

ЕС

% от 
договорените

Възстановени 
от ЕС

% от 
изплатените

300553812 322675070 107% 250464438 83% 245118850 98%

Източник: МФ

По данни от ИСУН4, ОПАК е финансирал проекти на 568 бенефициента – 134 неправителствени 
организации, 16 институции на съдебната система, 271 общини (в това число някои райони на 
големи общини като Пловдив и София), 28 областни администрации, 29 министерства и техни 
подразделения, 13 държавни комисии, 70 държавни агенции, 2 учебни и медицински заведения, 
5 други (Прокуратура на Република България, Омбудсман на Република България, Институт за 
правни науки БАН и други). 

Пак по данни от ИСУН5, по програмата са подписани договори за 1450 проекта, от които: 1030 
са приключени, 6 продължават да са в период на изпълнение, 42 са прекратени и 372 са все още 
със статус „регистриран“, т.е. регистрирани автоматично от системата с неизвестен статус, 
поради липса на актуализация от УО на програмата. Преобладаващата част от тях са в процес на 
изпълнение, тъй като съгласно протокол от заседание на Комитета за наблюдение на програмата6, 
към 31.05.2015 г. проектите в изпълнение са били 322. 
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Окончателните данни за финансовото изпълнение на програма ОПАК за програмния период 2007-
2013 г. ще бъдат известни чак през второто тримесечие на 2016 година, когато се очаква 
сертифициращият орган да сертифицира последния доклад. Към 31.08.2015 г. са усвоени 83% от 
бюджета на програмата, но по-интересно е да разберем какъв е ефектът от тях. 

2.  ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА: АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ НА 
ИНДИКАТОРИТЕ

Изборът на индикатори за изпълнение и резултат би трябвало да демонстрират с цифри целите, 
които програмата иска да постигне. Ако това е вярно, то ОПАК определено не показва кой знае 
колко амбициозни и релевантни цели спрямо бюджета от 353,5 млн. лева. Защо, например, ОПАК желае 
да бъдат проведени функционални анализи и предприети мерки за оптимизация на процедурите в 
едва 1/3 от всички администрации, да бъдат въведени системи за управление на качеството в 
едва 25% от администрациите и само 70 (от над 500) администрации да са въвели практики за 
подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение, а в 
същото време иска да финансира създаването на 225 (?!) обучителни модула – за администрацията 
(200) и съдебната власт (25)? Двеста двадесет и пет – сякаш администрацията се сваля от 
дърветата в момента и трябва да се обучи на 200 неща, които тя не умее, но има да прави. 

Индикаторите за изпълнение и индикаторите за резултат би трябвало да са взаимно свързани, 
т.е. ако направим едно нещо, какво очакваме в резултат от него. Подобна връзка при ОПАК почти 
изцяло липсва. Например, в Приоритетна ос 1 „Добро управление”, в резултат на проведените 
функционални анализи, информационни кампании и въвеждане на системи за електронно 
управление на делата, ОПАК очаква като резултат да има предприети мерки за оптимизация 
на процедури в резултат на функционалния анализ и незнайно как и защо да има въведени 
правила за мониторинг на изпълнението на политики, проектите на нормативни документи 
да са придружени от оценка на въздействието, нормативните актове да се приемат след 
проведени консултации със заинтересованите страни и публични сектори, да са разработили 
специфични правила за прилагане на публично-частно партньорство (!?!). Вероятно само на 
УО на ОПАК и на неизвестния бюрократ в ЕК, одобрил тези индикатори, им е ясно каква връзка 
имат функционалните анализи с консултирането на нормативните актове, правилата за 
мониторинг на политики и публично-частното партньорство. 

Липсата на амбиции и връзка между индикатори за изпълнение и резултат откриваме и в Приоритетна 
ос 2 „Управление на човешките ресурси“, където в резултат на разработени 225 обучителни модула 
и обучени 43500 служители на местната власт, 21000 магистрати, неизвестно колко служители на 
другите видове администрация и 25499 служители на 1915 структури на гражданското общество, 
ОПАК очаква да има неуточнен брой служители получили сертификат, както и 200 органа на 
съдебната власт и всички администрации в страната да започнат да използват единната система 
за управление на човешките ресурси. Това е всичко, което програмата очаква срещу 144973016 лева 
инвестиции в управлението и развитието на човешките ресурси.

Данните за изпълнение на индикаторите по програмата са налични към 31.12.2014 г. Откриваме ги 
в годишния доклад за напредъка за 2014 година, който не е официално публикуван на www.eufunds.bg 
и може да бъде намерен само като приложение към документите от шестнадесетото заседание на 
Комитета за наблюдение на програмата публикувани на Интернет страницата на ОПАК7.

Данните от доклада показват, че към края на 2014 г. имаме пълен провал по индикаторите 
„Администрации, използващи Единната информационна система за УЧР“ и „Услуги, включени в портала 
е-правосъдие“, както и сериозен провал по индикатор „Органи на съдебната власт, въвели система 
за управление на човешките ресурси“ (17 от 200). Независимо от факта, че за съдебната система 
са създадени или осъвременени 122 обучителни модула (с 92 повече от заложените цели), едва 50% 
от магистратите и съдебните служители са били обучени. Подобно „преизпълнение“ на индикатора 
наблюдаваме и при други приоритетни оси и съвсем естествено възниква въпросът – след като сме 
искали да имаме 25 новоизработени или осъвременени обучителни модула за съдебната система 
защо сме финансирали изработката на 122? Т.е. стои ли конкретна цел и стратегия зад желаните 
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стойности на индикаторите или те са определени в размер, удобен за успешното отчитане/
преизпълнение на програмата?

При прегледа на индикаторите за изпълнение и резултат по ОПАК и тяхното отчитане правят 
впечатление следните няколко неща:

 ¡ На няколко места се използват неясни производни стойности на индикаторите като например 
„1/3 от всички администрации“, без да е даден точния брой на всички администрации. Опитът 
той да бъде изчислен на база вторична информация остава неуспешен. По данни от таблицата 
с индикатори в годишния доклад за напредъка, веднъж 16% от броя на администрациите е равно 
на 89 администрации (т.е. общият брой на администрациите би трябвало да е 556), в края 
на същия ред 125 администрации са „около 25%“ от администрациите (т.е. администрациите 
вече би трябвало да са около 500), а няколко индикатора по-надолу 98% от администрациите 
представляват 466 администрации (т.е. общият брой на администрациите би трябвало да е 
476). При това положение е интересно как ще се изчисли изпълнението на индикаторите „1/3 от 
всички администрации“ или „всички администрации“? Как ще се докаже също така постигане 
на индикатора за резултат „Нормативни актове, приети след проведени консултации със 
заинтересованите страни“, чиято стойност е „всички“? 

 ¡ Подобно на горното несъответствие намираме и в стойността на индикатора „Администрации, 
достигнали ниво „отлично“ при обслужване на принципа „one-stop-shop“. Базовата стойност на 
този индикатор е 12, което представлявало 3% от общия брой администрации, предоставящи 
услуги (т.е. общият брой администрации, предоставящи услуги би трябвало да е 400). Целевата 
стойност на този индикатор е 70, което според програмата е 15% от общия брой администрации, 
предоставящи услуги (т.е. общият брой администрации, предоставящи услуги вече е 466). 

 ¡ Като представители на гражданския сектор, особено много ни се иска да разберем как е 
постигнат индикаторът за брой структури на гражданското общество (СГО) обучили своите 
служители?

При 134 бенефициента от гражданския сектор, които са реализирали общо 135 проекта, от 
които само 102 са по подприоритет „Укрепване на капацитета на СГО“, са отчетени 1958 СГО 
обучили персонала си (?!) в рамките на ОПАК, като персоналът по официални данни8 на ОПАК е 
25499 служители (?!).

Такава е ситуацията с индикаторите на програмата. Какво се е случило с индикаторите по 
проектите нямаме представа, подобна информация не може да бъде намерена никъде в публичното 
пространство. 

3.  ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОП И РАБОТАТА НА КОМИТЕТА ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ

Управлението на ОПАК не се отличава с нещо съществено от останалите оперативни програми. По 
програмата са обявени общо 76 процедури9 за набиране на проектни предложения в 3 приоритета и 
14 подприоритета. От тях 8 са за директно предоставяне на средства за конкретни бенефициенти 
и 68 са на конкурсен принцип. 

По данни от Интернет страницата на ОПАК, в повечето случаи поканите са обявявани два месеца 
преди крайния срок за подаване на проектните предложения, при 15 процедури този срок е едва един 
месец.

Анализът на данните от Интернет страницата на ОПАК показва, че по 18 от процедурите (24%) са 
правени поправки в насоките за кандидатстване, като по две от процедурите за срок от 3 месеца 
насоките са променени 2 пъти. В един от случаите 2 седмици преди крайния срок за подаване на 
проектни предложения УО променя насоките и формуляра за кандидатстване. В друг случай 4 дни 
преди крайния срок е променена таблицата за допустимост на кандидатите. 

Като цяло, въпреки похарчените 11 млн. лева за техническа помощ по ОПАК, страницата на 
програмата не позволява последващ контрол на събитията. При опит за проследяване на датите 
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на публикуване на поканите, насоките, промените по тях и т.н. установяваме, че тя показва датата 
на последна актуализация, а не на публикуване на материала. Вероятно това е причината поканата 
по Процедура 2.4-09 да изглежда публикувана 4 минути след крайния срок за подаване на проектните 
предложения, а изменените насоки за повечето процедури да са публикувани през февруари 2015 
година. Със сигурност никой не е прегледал сайта за грешки – документите по Процедура 2.4-07 
са публикувани на 01.01.1970 г., в 9 случая обявеният краен срок за подаване на предложения е 00:00 
часа на 1 януари 2012, докато насоките за кандидатстване указват съвсем друг краен срок, а една 
от процедурите носи интересното име „Процедура 1.2-04 с бенефициенти централни, областни и 
общински администрации – тук качете документите за процедурата“ (и така стои от май 2008 
година досега). 

Ръководството за бенефициенти е актуализирано веднъж през 2013 г. Като добавки към него са 
публикувани Указания във връзка с архивирането на документи по проекти по ОПАК, Указания за 
електронно отчитане на проекти по ОПАК и Приложение към Указания за електронно отчитане на 
проекти по ОПАК. 

Комитетът за наблюдение (КН) на ОПАК е провел 2 предварителни, 16 редовни и 1 извънредно 
заседание. 

На първото официално заседание на КН, проведено на 10.10.2007 година, са разгледани и приети 
Вътрешните процедурни правила за работа на комитета и Кодекса на поведение, както 
и Комуникационния план на ОПАК 2007-2013 и Общите критерии за избор на операции по 
програмата. Съгласно Вътрешните процедурни правила на комитета, представителите на 
неправителствените организации могат да участват в работата на КН в качеството им на 
наблюдатели с право на съвещателен глас – т.е. имат право да получават информацията, получавана 
от членовете на КН на ОПАК, да участват в дискусиите, да дават препоръки и правят предложения 
когато това е уместно и е свързано с предмета на дискусията, но нямат право да гласуват при 
взимането на решение. 

Още на първото редовно заседание на комитета е взето решение в срок от 2 месеца, 
специална работна група да изготви механизъм за определяне и участие на представители на 
неправителствените организации в заседанията на КН. Независимо от дадения двумесечен срок, 
механизмът е представен за разглеждане чак през юни 2008 година и приет след няколко ревизии 
в края на януари 2009 година. Междувременно работната група е трансформирана в постоянно 
действащ подкомитет. 

Съгласно разработения механизъм, желаещите да се включат в работата на КН НПО, трябва 
да са регистрирани в обществена полза, да имат опит в разработването и изпълнението на 
европейски проекти, да имат не по-малко от 3 годишна история и да са работещи в една 
от следните области: Регионално развитие; Добро управление; Прозрачност; Човешки ресурси; 
Административно обслужване и електронно правителство. Организациите подават заявление 
за участие, след отправена покана от страна на УО на ОПАК, публикувана на www.eufunds.bg. 
Доколкото се разбира от текста на механизма, изборът на представители на НПО сектора се 
извършва от самите НПО, подали заявление за участие, които са разпределени в групи по 
области. За представител на организациите в съответната сфера се определя лицето, събрало 
подкрепата на повече от половината присъстващи представители. Изборът се „надзирава“ от 
двама от членовете на подкомитета създал механизма. 

Кога и кои представители на НПО сектора са избрани за участие в КН на ОПАК не става ясно. 
Безуспешно е както търсенето на Интернет страницата на програмата, така и в Гугъл. 
Единственото, което намираме е, че поканата за набиране на желаещи да се включат в работата 
на КН е публикувана на 15.04.2009 г., а заявления са се набирали до 20.05.2009 г. 

Като цяло работата на КН е протоколирана, а протоколите, придружени от съпътстващите 
документи, са публикувани на Интернет страницата на ОПАК. Информацията е налична, но 
подредена по начин неудобен за търсене и ползване. Протоколите се публикуват в различна 
схема  – понякога заедно с останалите документи от заседанието, друг път сред документите от 
следващото заседание, а някои протоколи изобщо не бяха намерени. Липсват и документите от 

http://www.opac.government.bg/bg/for_candidates/procedure/54
http://www.opac.government.bg/bg/for_candidates/procedure/54
http://www.eufunds.bg/
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осмото и дванадесетото заседание на КН. 

Съгласно Вътрешните процедурни правила на комитета, дневният ред и материалите за 
заседанията се изпращат на членовете, на техните заместници и на наблюдателите най-малко 
15 работни дни преди датата на заседанието официално и по електронен път. Материалите се 
считат за поверителни до приключване на съответното заседание.

Прегледът на протоколите показва оперативност в работата на комитета, но и известна 
затвореност и формалност. По-голяма част от работата на комитета има информативен 
и отчетен характер. С изключение на решенията за промени в бюджета на някои процедури, 
съществени решения, имащи влияние върху развитието на програмата не са взимани. Сред 
изказващите се са основно представители на администрацията, които докладват или представят 
един или друг документ. Единственият път когато социалните партньори са се включили е било за 
да поискат в Индикативната годишна работна програма за 2009 г. да бъде включена процедура за 
развитието на капацитета на социално-икономическите партньори. В нито един от протоколите 
не намерихме изказване, въпрос или предложение от страна на неправителствения сектор, чиято 
роля в комитета остава неизвестна.

4. ИДЕНТИФИЦИРАНИ „ТИПИЧНИ“ ПРОБЛЕМИ 

ОПАК не се отличава с някакви специфични за програмата проблеми. Проблемите и на бенефициенти 
и на УО са като тези при останалите програми: (а) огромно количество отчетни документи, 
понякога представяни по няколко пъти, (б) недостиг на административен капацитет за управление 
на проектите, (в) проблеми с избора на подизпълнители по ЗОП, (г) устни препоръки от страна на 
служителите на УО за извършване на спорни действия, (д) поправки в насоките за кандидатстване, 
докато процедурата по кандидатстване тече и други подобни.

5. КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ПРОГРАМАТА

Трудно е да се направи независима качествена оценка на програмата без достъп до отчетените 
индикатори и резултати от отделните проекти. ИСУН представя резюмета на всички проекти, 
в това число видовете индикатори, които те използват, но не и данни за тяхното изпълнение. 
Базата данни не е предвидила раздел, в който да събере на едно място всички проектни резултати  – 
наръчници, обучителни модули, функционални анализи и други. Годишните доклади за оценка на 
програмата отделят по няколко страници на качествения анализ на резултатите, според които 
ефектът от реализираните проекти се измерва с броя сключени договори, степента на постигане 
на индикаторите на програмата, чиято обхватност и релевантност вече коментирахме, планиране 
и финансово изпълнение на бюджета, вида и степента на изпълнение проектите и съответствието 
на процедурите със заложените цели и изпълнението на Лисабонската стратегия. 

В нито един документ не намерихме истинска оценка на резултатите от тази програма – 
променило ли се е качеството на обслужване и компетентността на българската администрация в 
следствие на обученията, оптимизираха ли се разходите и работата на административните звена 
в следствие на проведените функционални анализи, колко качествени са оценките на въздействието, 
придружаващи проектите на нормативни актове и колко качествен е консултативният процес, 
докъде стигна електронното управление и доколко ефективна стана съдебната система. Въпроси 
много, но отговори няма. Трудно може да се оцени ефекта от програмата при липса на нулеви 
измервания, но доколко ефективна и електронна е администрацията може да каже всеки от нас, 
който трябва да си носи старите входящи номера когато представя документи в институциите, 
защото по някаква причина това е важно, а никой там не може да намери каквото му трябва 
чрез електронно търсене в системата. Доколко качествен е станал консултативният процес 
могат да кажат всички граждани и организации, които си губят времето по формални обществени 
обсъждания и про форма консултации. За ефективността на съдебната система и „електронното 
разпределение на делата” няма нужда да споменаваме – скандалите там са познати на всички. Всяка 
от направените оценки е фокусирана върху самата програма – процедури, показатели, изпълнение 
на проектите, но не и върху нейния ефект в обществото. Няма нито едно проучване (кабинетно или 
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социологическо) или анализ, които да установят има ли промяна в работата на администрацията, 
по-леко и бързо ли се работи с нея, по-компетентна, по-отворена и отговорна ли е, дали и доколко 
това е в резултат от ОПАК (или поне никъде в публичното пространство няма следи от подобни 
действия). Единствените проведени социологически проучвания са за оценка на комуникационния 
план на ОПАК – т.е. разбрали ли сме всички, че е имало ОПАК и кой го е финансирал. 

По наша оценка ОПАК не успя да повиши чувствително капацитета на българската 
администрация и това за съжаление ще проличи в новия програмен период, когато на ход вече 
е доброто управление. 

6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Основният извод от направената оценка е, че поради липса на достатъчно пълен и публично 
достъпен архив, няма възможност за проследяемост и последващ анализ на резултатите от 
програмата. Липсва и база данни с получените в рамките на програмата резултати и продукти 
като наръчници, ръководства, обучителни модули, софтуери и платформи. Това от една страна 
не позволява по-нататъшното им използване и мултиплициране на ефектите на места, до които 
еврофинансирането не е достигнало, а от друга страна не позволява да се оцени тяхното качество, 
а от там и ефикасността на вложените средства. 

Това, което бихме препоръчали за следващия програмен период, който започна миналата година, 
е да започнат да се правят междинни оценки не само на изпълнението на бюджета и заложените 
индикатори, но и на ефекта от реализацията на програмата, изразен в качествени изменения на 
средата. Няма никакво значение високата усвояемост по програмата и това, че е изработен портал 
е-правосъдие, когато в него са включени 0 (нула) услуги. Без особено значение е и разработването 
на 189 обучителни модула, над 126 сборника, наръчника и ръководства, преобладаващата част от 
които никой повече не е видял или чул след края на проектите (в ИСУН те даже нямат име, с което 
да бъдат потърсени). 

В тази връзка, препоръчително е да се създаде база данни с резултатите от финансираните 
проекти, което да позволи както повторното използване на създадените продукти, така и 
обществен, в това число експертен, контрол върху начина, по който се изразходват средствата 
по програмата.

Независимо от официално договорените индикатори за отчитане на програмата, препоръчваме 
всяка приоритетна ос, подприоритет и процедура да имат свои индикатори за изпълнение и 
резултат, пряко обвързани с целите, които се иска да бъдат постигнати с финансирането на този 
тип проекти и дейности.

Препоръчваме и повече активност на Комитета за наблюдение, допълване на сегашния формат 
„рапорт даден – рапорт приет“ с по-сериозни контролни функции, включващи периодични проверки, 
проучвания и междинни оценки на ниво приоритетна ос, подприоритет и процедура от независими 
подизпълнители. 

Общата ни препоръка за следващия програмен период е – наред с усвояемостта и индикаторите 
да се следят отблизо и ефектът от програмата и устойчивостта на отчетените резултати.
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Приложение 1 – Индикатори за изпълнение и резултат на ОПАК

Индикатори
Базова 
ст-ст

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Общо Целева ст-ст Разлика

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 – Добро управление 

Индикатори за изпълнение

Функционални анализи, извършени от 
административни структури

0 0 8 2 0 9 5 47 91 162
1/3 от всички 

администрации

няма точни 
данни за броя 
на всички ад-
министрации

Проведени информационни кампании 0 0 17 71 3 1 0 33 28 153 20 +133
Органи на съдебната власт, въвели 
системи за управление на делата

2 0 0 11 1 134 7 0 0 153 174 -19

Индикатори за резултат

Администрации, предприели мерки за 
оптимизация на процедури в резул-
тат на функционалния анализ

0 0 0 0 0 90 5 28 85 208
1/3 от всички 

администрации

няма точни 
данни за броя 
на всички ад-
министрации

Администрации, въвели правила за 
мониторинг на изпълнението на 
политики

0 0 0 0 0 37 4 6 177 239 130 +109

Проекти на нормативни документи, 
придружени от оценка на въздейст-
вието

3 0 0 7 0 37 4 6 59 113 80 +36

Нормативни актове, приети след 
проведени консултации със заинтере-
сованите страни

18 0 32 11 70 182 128 124 92 516
Всички приети 
нормативни 

актове
???

Публични сектори, разработили спе-
цифични правила за прилагане на ПЧП

0 0 0 2 1 0 1 2 1 7 5 +2

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 – Управление на човешките ресурси

Индикатори за изпълнение

Новоразработени (и осъвременени) 
обучителни модули

- за администрацията

- за съдебната система

101

5

0

0

7

0

4

14

0

75

21

0

8

16

18

15

9

2

67

122

200

25

-32

+102
Общ брой на обучените служители в 
администрацията

52778 0 17755 17712 0 449 2091 19229 48579 105 885 - -

- обучени жени от общия брой обу-
чени

Н/П 0 12173 10334 0 0 1459 11801 27530
63297 

(59,7%)
- -

-  обучени служители на местната 
администрация от общия брой 
обучени

Н/П 0 2180 0 0 198 583 15510 26790
45261 

(42.7%)
43500 +1761

Брой СГО, обучили служителите си 0 0 137 1724 0 97 0 0 0

1958 
(20.4% от 

всички 
активни 

НПО)

20% от 
всички 

СГО 
191510

43

- обучени жени от общия брой обу-
чени

Н/П 0 922 8350 0 300 0 0 0

957711 
(38%) 

обучени 
жени

50% -12%

Общ брой на обучените магистрати 
и съдебни служители

3000 0 44 4272 1544 967 357 1917 4381 13 482 21000 -4 518

Общ брой на обучените магистрати 
и съдебни служители

- обучени жени от общия брой обучени

Н/П 0 43 3756 676 0 257 1603 2261
8596 

(63,8%)
55% 

(11550)12 +8,8%

Индикатори за резултат

Служители, успешно преминали обуче-
нията получаване на сертификат

Н/П 0 17353 37440 102 2289 2005 19722 45431
124342
(85.8%)

- -

Администрации, използващи Единна-
та информационна система за УЧР

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всички админи-

страции
Тотален про-

вал13

Органи на съдебната власт, въвели 
система за УЧР

0 0 0 15 1 0 0 0 1 17 200 -183



112

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“

Индикатори
Базова 
ст-ст

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Общо Целева ст-ст Разлика

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 – Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление

Индикатори за изпълнение

Администрации, въвели системи за 
управление на качеството

89
(16% от 

администра-
циите)

0 111 0 7 8 0 1 2 129

125
(около 25% от 
администраци-

ите)

-85

Преглед на административните услу-
ги за тяхното предоставяне онлайн

800 0 0 1498 13 3010 544 79 104 5248 Около 2000 +2448

Администрации, въвели система за 
вътрешен електронен документо-
оборот

270 0 0 3 8 89 0 5 3 108
Всички админи-
страции (476)

-98

Новоразработени/обновени инфор-
мационни системи за органите на 
съдебната власт

9 0 0 4 0 0 0 1 3 8 15 -16

Индикатори за резултат

Администрации, спазващи стан-
дартното време за предоставяне на 
услуга (20 мин.)

357
(75% от 

всички адми-
нистрации)

0 0 198 0 6 254 НП НП 458

466
(98% от 

всички адми-
нистрации)

-8

Администрации, въвели практики 
за подобряване на достъпа до адми-
нистративно обслужване за хора в 
неравностойно положение

0 0 29 6 7 6 1 2 1 52 70 -18

Административни услуги, предоста-
вяни онлайн

100 0 0 0 0 2095 9 308 128 2540 1000 +1640

Услуги, включени в портала е-право-
съдие

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -10

Администрации, достигнали ниво 
“отлично” при обслужване на принципа 
“one-stop-shop”

12
(3% от общия 

брой адми-
нистрации, 

предоставя-
щи услуги)

0 0 7 0 3 0 НП НП 10

70
(15% от 

общия брой 
администра-

ции, пре-
доставящи 

услуги)

-48
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Приложение 2 – Брой наръчници и ръководства, изработени в рамките на ОПАК

Изброени общо: над 126 (някои са упоменати като „наръчници“ и „ръководства“, т.е. повече от едно, 
но неизвестно колко. Повечето от тях нямат име и не могат да бъдат търсени, а мнозинството 
от тези които имат име не могат да бъдат намерени (бяха открити само 6).

Име Бенефициент

Наръчник на ИТ процесите в Агенция “Митници“ Агенция “Митници”

Сборник с материали от проекта
Агенция за регионално развитие и бизнес 
център – Видин

Наръчник с достигнатите общи решения по обсъжданите 
на проведените работни срещи правни проблеми, както и 
мотивите към тях

Административен съд – Хасково

Наръчник с правила и процедури за работните процеси в АССГ 
и взаимодействието му с другите органи на съдебната власт

Административен съд София-град

Наръчник за оформяне на съдържанието, въвеждано в ИИСДА Администрация на Министерския съвет
Наръчник с информация за НПО сектора Американски Университет в България
Наръчник “Ролята на регионалните информационни центрове 
за подпомагане на диалога с общинските власти” – http://www.
investinsofia.eu/AssociationHorizonti/pdf/Narytsnik%201.pdf 

Асоциация “Хоризонти“

Наръчник “Комуникационни практики в привличане и 
обслужване на проекти за регионално развитие” – http://www.
investinsofia.eu/AssociationHorizonti/pdf/Narytsnik%202.pdf 

Асоциация “Хоризонти“

Наръчник в помощ на развитието на НСО
Асоциация за подпомагане на 
икономическото развитие и европейската 
интеграция

Наръчник “Ефективно партньорство между СГО – бизнес – 
власти”

Асоциация на българските черноморски 
общини (АБЧО)

Наръчник с добри български и европейски партньорски 
практики

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за 
подпомагане на предприемачеството

Информационен справочник: „Добри практики на НПО 
работещи в областта на развитието на туризма в България”

Българска туристическа камара

Наръчници Български институт по метрология
Сборник за успешни практики за партньорство между бизнеса 
и администрацията

Български съюз на частните предприемачи 
“Възраждане”

Ръководство свързано с обученията Висш съдебен съвет

Наръчник и помагало, свързани с обученията Висш съдебен съвет

Инструкция за работа на служителите в МВР във връзка с 
организацията и методите на работа при разследване на 
престъпления, свързани с културното наследство

Главна дирекция „Национална полиция”, МВР, 
София

Обучително ръководство в областта на сигурността на 
информацията в държавната администрация

Държавна комисия по сигурността на 
информацията

Наръчници за осъществяване на конкретни функции, за 
управление и развитие на ИА БСА

Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация”

Наръчник за разработване на областни планове за развитие 
на горските територии

Изпълнителна агенция по горите

Сборник с вътрешни актове на Инспектората към ВСС за 
подпомагане на бенефициентите при осъществяване на 
основните функции на Инспектората с цел повишаване на 
професионализма, координацията и взаимодействието между 
всички структурни звена но органа

Инспекторат към Висш Съдебен Съвет

Наръчници, ръководства, справочници по посочените теми Комисия за защита на потребителите
Наръчник за неотложни действия по разследване Министерство на вътрешните работи

Сборник с материали „Права на човека” Министерство на правосъдието

http://www.investinsofia.eu/AssociationHorizonti/pdf/Narytsnik 1.pdf
http://www.investinsofia.eu/AssociationHorizonti/pdf/Narytsnik 1.pdf
http://www.investinsofia.eu/AssociationHorizonti/pdf/Narytsnik 1.pdf
http://www.investinsofia.eu/AssociationHorizonti/pdf/Narytsnik 2.pdf
http://www.investinsofia.eu/AssociationHorizonti/pdf/Narytsnik 2.pdf
http://www.investinsofia.eu/AssociationHorizonti/pdf/Narytsnik 2.pdf
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Име Бенефициент

Наръчник на изнесеното възлагане на дейности (аутсорс), 
който ще предлага добри практики за оптимизиране 
разходването на бюджетните и средствата от 
европейските фондове чрез обществени поръчки и 
концесии и ще предлага модели на публично – частни 
партньорства в сферата на дейността на ГД “ГРАО”, 
сферата на водоснабдяването и канализацията, Дирекция 
„Водоснабдяване и канализация” и други административни 
области, свързани с управлението на държавната 
собственост

Министерство на регионалното развитие 
и благоустройството

Процедурен наръчник за работа на ЦООП
Министерство на финансите, дирекция 
„Централно звено за финансиране и 
договаряне”

Наръчници Народно читалище “Култура и знание”

Наръчници с препоръки за действия по изпълнение на 
законовите разпоредби и на правила за мониторинг и контрол 
на дейността на библиотеките и читалищата на местно ниво

Национален фонд „Култура”

Наръчници
Национален център за информация и 
документация

Съвместен наръчник за мониторинг и анализ на действащи 
политики за борба с трафика на хора

Национална комисия за борба с трафика на 
хора

Идейник/Наръчник: „Менторство”, „Коучинг”, ”Мотивационни 
техники” и „Управление на времето”: Наръчник за една 
добра практика в администрацията на образованието и 
здравеопазването” – 

Областна администрация Благоевград

Наръчник (двуезичен, български/английски), за структурата, 
правомощията и дейността на областните администрации, 
териториалните структури на централните ведомства и 
общинските администрации за ЮЗРП

Областна администрация Благоевград

Наръчник “Добри практики от държави-членки на ЕС в 
областта на прозрачността, отчетността и превенция на 
корупцията”

Областна администрация Варна

Наръчник с конкретни практики Областна администрация-Стара Загора

Наръчник за работа на общинска администрация Банско и 
провеждане на специализирани обучения

Община Банско

Наръчник и ръководство, съдържащо конкретни практики в 
отделни аспекти на процеса на управление на ЧР и организиране 
на обучения за тяхното практическо прилагане с цел повишаване 
на административния капацитет на община Банско

Община Банско

Наръчници за достъп до услугите, които предлагат двете 
общини

Община Борино

Наръчник за работа със системите Община Брусарци
Насоки и ръководства за прилагане на Стратегията Община Габрово
Наръчник “ПЧП в Община Гоце Делчев” – http://gocenet.net/oba/
public_html/files/manual.pdf 

Община Гоце Делчев

Наръчник с вътрешни правила и процедури за организацията в 
общинската администрация в съответствие с направените 
при анализа изводи

Община Елин Пелин

Наръчник за работа на общинска администрация Община Каолиново

Наръчник Община Котел
Ръководство за УЧР, съдържащо конкретни практики и 
организиране на обучения за тяхното практическо прилагане 
с цел повишаване на административния капацитет на община 
Кричим

Община Кричим

http://gocenet.net/oba/public_html/files/manual.pdf
http://gocenet.net/oba/public_html/files/manual.pdf
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Име Бенефициент

Правилник и наръчници за кариерното развитие на 
служителите от общинската администрация

Община Марица

Наръчници за подобряване на прозрачността на общините и 
работата с гражданите

Община Марица

Наръчник за прилагането на механизми за мониторинг и 
контрол на политиката за развитие на Община Ново село

Община Ново село

Наръчник за стратегическо планиране Община Пирдоп
Наръчник за индивидуални работни планове Община Свиленград
Ръководство за организационно развитие на база целево-
програмно управление

Община Свиленград

Ръководство за провеждане на публични обсъждания 
за подобряване ефикасността и ефективността на 
административната структура в съответната община

Община Свиленград

Ръководство за контрол и управление на документооборота 
и създаването на архив на текущата документация в 
администрациите 

Община Свиленград

Наръчник Община Септември
Наръчник с инструкции и указания за работа, свързан 
с подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на 
конкретни политики от общинска администрация Силистра

Община Силистра

Наръчници за осъществяване на конкретни функции, за 
управление и развитие на организацията

Община Сливница

Наръчник, свързан с изпълнението на общинските 
стратегически документи

Община Стражица

Наръчник с Вътрешни правила за организационно развитие Община Стрелча
Наръчник за работа на общинска администрация Община Хисаря
Наръчници за осъществяване на конкретни функции, за 
управление и развитие на организацията

Община Червен бряг

Издаване на лекционния курс в наръчник Окръжен съд Пазарджик
Сборник с материали по комуникационната политика на 
прокуратурата

Прокуратура на Република България

Справочник за борба с организираната престъпност Прокуратура на Република България
Електронен наръчник за ЕИСПП Прокуратура на Република България
Наръчник за съдебните служители публикуване на съдебни 
решения

Районен съд – Хасково

Наръчник с информация относно действията и 
отговорностите на институциите, неправителствения 
сектор и доброволци от област Перник, ангажирани в 
действия при бедствия, аварии и катастрофи

Регионална здравна инспекция – Перник

Наръчник “Ресурси в мрежата – Заедно сме по-силни и 
ефективни” 

Сдружение „Евромодел”

Сборник „Европейски хоризонти” Сдружение „Младежи за Благоевград”
Сборник „Добри практики за младежки инициативи” Сдружение „Младежи за Благоевград”
Наръчник „Прилагане на политики за насърчаване участието 
на младите хора в обществено – икономическия живот”

Сдружение „Младежи за Благоевград”

Наръчник “Добри практики на СГО в ЕС за формулиране 
и осъществяване на обществени политики, свързани с 
развитието на младите хора” – http://slo-bg.biap-bg.com/wp-
content/uploads/2013/10/Naruchnik_CMDN1.pdf 

Сдружение „Център за младежки дейности 
„Надежда”- ЦМДН”

Справочник за СГО за работа с администрациите
Сдружение „Център за устойчиво 
регионално развитие” – Габрово

Сборник с добри практики от дейността на обществените 
съвети и от взаимодействието им с местните власти в 
България и в други европейски страни – http://www.balkanassist.
bg/sbornik.pdf 

Сдружение за партньорство и подкрепа на 
гражданската активност “Болкан Асист”

http://slo-bg.biap-bg.com/wp-content/uploads/2013/10/Naruchnik_CMDN1.pdf
http://slo-bg.biap-bg.com/wp-content/uploads/2013/10/Naruchnik_CMDN1.pdf
http://slo-bg.biap-bg.com/wp-content/uploads/2013/10/Naruchnik_CMDN1.pdf
http://slo-bg.biap-bg.com/wp-content/uploads/2013/10/Naruchnik_CMDN1.pdf
http://www.balkanassist.bg/sbornik.pdf
http://www.balkanassist.bg/sbornik.pdf
http://www.balkanassist.bg/sbornik.pdf
http://www.balkanassist.bg/sbornik.pdf
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Име Бенефициент

Наръчник
Сдружение за педагогическа и социална 
помощ за деца ФИЦЕ – България

Наръчник /7 теми/ 
Сдружение с нестопанска цел “Асоциация 
Варненски свободен университет”

Справочник за взаимодействие с местните власти
Сдружение с нестопанска цел “Асоциация 
Варненски свободен университет”

Наръчник за добри практики в партньорството на НПО 
в България с общинските администрации в областта на 
устойчивото развитие

Сдружение с нестопанска цел „Агенция за 
регионално развитие”

Наръчник “Гражданско развитие и участие в обществените 
процеси чрез мрежата на читалищата”

Сдружение с нестопанска цел „За 
бъдещето на Община Ветрино”

Интерактивен Наръчник за управление на синдикалната 
организация и осъществяването на социален диалог с 
местната администрация

Синдикален регионален съюз КТ 
“Подкрепа”  – Варна

Наръчник за партньорство
Фондация “Агенция за социално-
икономически анализи”

Наръчник с професионалните стандарти за работа в 
областта на връзки с инвеститорите и разкриване на 
информация

Фондация “Атанас Буров”

Наръчник в помощ на организациите Фондация “Еврика”
Ръководство за “Модели за добро административно 
управление и сътрудничество са администрацията”

Фондация “Солидарност и подкрепа”

Наръчник на СГО за сътрудничество с местната власт Фондация “Стратос”
Сборник с обучителни материали Фондация „Обществен фонд – Пазарджик”

Сборник с обучителни материали Фондация „Обществен фонд – Пазарджик”

Сборник с обучителни материали Фондация „Обществен фонд – Пазарджик”

Сборник с обучителни материали Фондация „Обществен фонд – Пазарджик”

Наръчници и информационни материали Фондация Граждани срещу насилието

Сборник “Партньори за развитие – европейски опит”
Фондация за реформа в местното 
самоуправление

Наръчник за анализ на въздействието на местни политики – 
http://www.effectivemunicipality.com/var/docs/Narachnik.pdf 

Фондация Институт за пазарна икономика

Наръчник и справочник Фондация Камчийски бряг
Наръчник „Взаимодействие на НПО с държавната 
администрация в области от значим обществен интерес”

Фондация Легия за единение, възход, 
справедливост и креативни идеи

Сборник, съдържащ резултатите от проучването на добри 
практики, изработените предложения за нормативни актове 
и препоръки към местните власти

Фондация „Очи на четири лапи“

Справочник: „Практики в разработването, кандидатстването 
и управлението на проекти от фондове на Европейския съюз”

Фондация „Проф. Джон Атанасов“

Наръчник за участие на СГО в процеса на вземане на решения 
в ЕС

Фондация Радио Нова Европа

Наръчник на потребителя Хасковска търговско-промишлена палата

Наръчник „Интерактивно разработване на политики“ Ямболска търговско-промишлена палата

http://www.effectivemunicipality.com/var/docs/Narachnik.pdf
http://www.effectivemunicipality.com/var/docs/Narachnik.pdf
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Бележки

1. По данни от ИСУН (http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=2)

2. По данни на МФ към 31.08.2015 г.

3. По данни на МФ към 31.08.2015 г.

4. Към 01.09.2015 г.

5. Към 01.09.2015 г.

6. Протокол от заседание на Комитета за наблюдение на програмата от 26.06. 2015 г. – http://www.opac.government.bg/
bg/about_opac/monitoring_committees

7. http://www.opac.government.bg

8. Годишен доклад за напредъка по Оперативна програма “Административен капацитет” за 2014 г., стр. 19, бележка 
под линия № 74

9. 9 през 2008 г., 4 през 2009 г., 11 през 2010 г., 14 през 2011 г., 17 през 2012 г., 17 през 2013 г. и 4 през 2014 г.

10. По данни на ОПАК е взет предвид броят на активните НПО в България към октомври 2011, отразен в базата данни 
на Информационния портал за НПО в България (www.ngobg.info) – 9577. Целевата стойност според ОПАК е 20% от 
всички СГО или към края на 2011г. това означава 1915 СГО.

11. Според програмата, общо обучените служители на СГО по ОПАК са 25499. Броят на обучените жени от този брой 
е 9577.

12. Тази стойност е изчислена въз основа на данни за 2007 г. и представлява 55% от общия брой магистрати и 
съдебни служители – Индикатор, заложен в ОПАК.

13. Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА) 
е разработена през 2005 г. по проект ФАР BG 0203.07 „Укрепване на капацитета за управление на човешките 
ресурси в българската държавна администрация”, финансиран по програма ФАР. В периода 2007-2008 г. ЕИСУЧРДА 
е внедрена. Всички администрации са получили име и парола за достъп. Редица модули и/или компоненти на модули 
не са внедрени и към момента. Предвид законодателните промени, някои модули са неадекватни и неизползваеми. 
Договор за поддръжка на ЕИСУЧРДА не е подписван. Към края на 2010 г. минимум 20 администрации все още 
използват ограничения и неосъвременен вариант на ЕИСУЧРДА. Към настоящия момент не е взето решение 
за бъдещето на ЕИСУЧРДА, поради което системата не е финансирана от ОПАК и няма отчетен напредък по 
индикатора. Предприети са действия и УО на ОПАК е в писмена комуникация с администрацията на Министерски 
съвет по темата.
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ТЕХНИЧЕСКАТА ПОМОЩ НЕ УСПЯ ДА 
„ЗАСВЕТИ“ В БЪЛГАРИЯ
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ТЕХНИЧЕСКАТА ПОМОЩ НЕ УСПЯ ДА „ЗАСВЕТИ“ В БЪЛГАРИЯ

Една народна мъдрост казва, че „ако искаш да светиш на другите, трябва сам да гориш“. Тази 
поговорка е особено валидна, когато става дума за финансиращите програми в България, които 
разпределят публични средства и се управляват от централната администрация. 

С допълнителна тежест поговорката се отнася за техническата помощ (ТП) по програмите, раз-
пределящи европейски публични средства. Официално ТП се отнася до управлението, контрола, 
мониторинга, одита и т.н. на структурните инструменти и оперативните програми. За съжале-
ние през изминалия програмен период администрацията нито приема, нито разбира, нито отчита 
с конкретно реализирани проекти, че съществената подкрепа за бенефициентите в процеса на 
изпълнение и отчитане на техните проекти е сред основните цели на ТП. 

Връщайки се към същината на поговорката, екипите към техническа помощ, за да светят на дру-
гите, преди всичко е трябвало да горят в подпомагане дейността на бенефициентите и да бъ-
дат разпознавани като експертиза, професионализъм и надеждност от всяка една заинтересована 
страна  – администрация, ЕС, бенефициенти. Вместо това, анализът на дейностите по техниче-
ската помощ и финансите, които стоят зад тях, води до заключението, че е изразходван изклю-
чително сериозен публичен финансов ресурс при недостатъчен ефект и неясно въздействие от 
него, липса на общи правила за работа и отчет, невъзможност да се видят ясно разписани цели, 
отнасящи се до подпомагане на бенефициентите, приоритети, дейности, неясни индикатори за 
резултат и въздействие от пряката работа на ТП и недобра прозрачност в изразходването на 
средства, както за цялата програма 2007-2013, така и по приоритетните оси в отделните опера-
тивни програми.

Следните редове от Оперативна програма „Рибарство“ отлично илюстрират дейността на ТП в 
България: „Тази ос1 не засяга пряко заетите в рибарството и аквакултурите, но позволява финанси-
ране на дейността на публичните органи отговорни за прилагането на ЕФР и управлението на Опе-
ративна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (подготовка, наблюдение, оценка, публичност, 
контрол и т.н.).“ Техническата помощ в България по-скоро се припознава до голяма степен като над-
зорна дейност, в която „ние“ – ТП – пазим парите от „тях“ – бенефициентите, а не „ние“ подпомагаме 
„тях“, за да изпълнят и отчетат успешно дейностите си, защото без тях няма да ни има.

Публична информация относно техническата помощ, включително цели, обхват, приоритети, дей-
ности, бюджет и т.н., има за 9 (по-малко от половината) оперативни програми. За 11 програми не 
намираме никаква подобна информация. 

1 За техническа помощ

Програми, по които няма информация за дейността и разпределяните бюджети за техниче-
ска помощ в България

Трансграничните програми с Македония, Сърбия и Турция, които за програмния период 2007 – 2013 
се управляват в България, не предоставят информация за целите, дейностите, парите, които са 
изразходени за техническа помощ и т.н. Няма налична информация и по Програмите за европейско 
териториално сътрудничество с Румъния и Гърция, които се управляват в съответните парт-
ньорски страни, но пари за техническа помощ със сигурност са постъпили и в България. Подобна 
е ситуацията и с други програми, по които може само да се гадае дали са постъпили финанси за 
техническа помощ, като Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013“, Опе-
ративна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013“, Опера-
тивна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, Оперативна програма ESPON 
2013, Оперативна програма „ИНТЕРАКТ 2007-2013“, Оперативна програма УРБАКТ II „Мрежа за град-
ско развитие“. Предвид големината на повечето от тези програми, може да се направи обосновано 
предположение, че в периода 2007-2013 в ръцете на българските публични власти са постъпили 
значими финансови ресурси за техническа помощ.



121

Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)

Техническа помощ по ОП Бр. договори Бюджет
Договорени 

средства
Реално 

изплатени суми

Транспорт 82 128986989 116825639 68671452

Околна среда 91 90923842 112734252 92241255

Регионално развитие 145 105855557 100219181 72295450

Конкурентоспособност 24 68191775 67029508 45905572

Развитие на човешките 
ресурси

33 94964901 83520640 65140981

Административен 
капацитет

20 14143708 13728296 11 427 833

ПРСР 584 240921660 н/п н/п

Рибарство и аквакултури 47 10432358 н/п н/п

ОП Техническа помощ 123 111129140 113734070 87646063

ОБЩО 1149 865549931 607791586 443328606

Финансиране на дейностите по техническа помощ в Оперативна програма „Техническа помощ“ и 
по отделните оперативни програми, за които съществува официално достъпна информация.

Източник: ИСУН и страниците на съответните оперативни програми

Предварителни условия за извършване на анализ на настоящите финансови параметри:

 ¡ По неизвестно какви причини, ИСУН не предоставя информация за Програмата за развитие на 
селските райони, ОП за развитие на сектор „Рибарство“ (информацията за тези програми е от 
други официални източници) и за още 11 програми, споменати по-горе.

 ¡ Договорените средства в таблицата се доближават до бюджетираните, като за реално изпла-
тените суми към момента не бихме могли да правим каквито и да било коментари, тъй като 
изпълнението на програмите все още не е приключило. По тези причини, в рамките на този 
анализ са разгледани само сумите, заложени като бюджет за изпълнението на дейностите на 
техническа помощ. 

За периода 2007 – 2013 българската държава е трябвало да получи за техническа помощ на проекти 
и дейности, изпълнявани по оперативните програми, сума в размер на повече от 865 млн. лева. 
Това прави средно по близо 124 млн. на година или 0,16% от БВП за 2013 г., например. 

Тези средства са огромни, спрямо размерите на българската икономиката и предвид неясните 
параметри, при които са харчени, настоящият анализ препоръчва ефектите от тях да бъдат до-
пълнително анализирани – да бъде направена оценка на въздействието на цялата техническа по-
мощ върху изпълнението на приключилите оперативни програми, респективно върху развитието 
на областите, които те са имали за цел да променят. При такава оценка трябва да се отчете, 
че тази сума не е пълна, тъй като в нея не са включени парите за техническа помощ по още 11 
оперативни програми, които българската държава е получила. 

За сравнение ще споменем, че бюджетът за образование за 2013 г. е 433 млн. лв., а бюджетът на 
Министерството на културата за 2015 г. е около 123 млн. лв.
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Средни годишни разходи за техническа помощ на 9 ОП-ми спрямо заложените разходи за обра-

зование и култура в държавния бюджет – 2013 г., в хил. лв.

Източник: ИСУН и Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Бюджетът за техническа помощ е по-голям отколкото е бюджетът на определени оперативни 
програми, можем да си представим какъв би бил той, ако добавим средствата по останалите 11 
програми, за които няма информация.

ПРСР

Източник: ИСУН

Бюджетът на известната ни техническа помощ за програмния период 2007 – 2013 г. е близо 40% 
от бюджета на една от най-важните оперативни програми за най-бедната държава в Европейския 
съюз, ОП „Конкурентоспособност“ – програмата, която подпомага българския бизнес и трябва да 
повиши конкурентността на българската икономика.

Извън големината на договорените средства правят впечатление самите дейности, по които са 
разпределяни пари вътре в различните ОП. 
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Част от техническата помощ по отделните оперативни програми е разпределяна за изплащане 
на допълнително възнаграждение или за допълнително материално стимулиране (ДМС) на месечна 
основа на щатни служители, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение, контрол, 
одит и т.н. дейности, присъщи за оперативните програми, за които така или иначе тези служи-
тели получават заплата.

Подобно допълнително „стимулиране“ не се наблюдава по нито един друг вид проекти, в нито една 
друга част на оперативните програми, заради които съществува самата техническата помощ. 
Това е все едно координатор по проект, финансиран от ОПРЧР например, който получава по-малко 
от 300 лв. (!) на месец 2 – възнаграждение, предварително заложено в бюджета и одобрено – да бъде 
периодично „поощряван“ с определена допълнителна сума, за да си или защото си е свършил рабо-
тата както трябва. 

Разработваните проекти и документи оставят впечатлението, че основните усилия на админи-
страцията по оперативните програми са били насочени към справяне с текучеството, чрез пре-
доставяне на допълнителни бонуси към щатните заплати, а не към оптимизиране на работата и 
разходите, и създаване на малки, оперативни, добре платени (с наличните за заплати пари) квали-
фицирани екипи, които преди всичко подпомагат основните ползватели на средствата, а междувре-
менно наблюдават, правят анализи, оценки и контрол. Така както прави административният екип 
на всеки проект на „прост“ бенефициент. В бюджетите на тези проекти няма пари за „допълнител-
но“ стимулиране. Точно и ясно се знае с какъв екип започва проекта и с какъв трябва да завърши, за 
да е успешен. Точно са разписани средствата в бюджета по пера и дейности, пределно ясни трябва 
са индикаторите на проекта. Координаторът от този административен екип за тези по-малко от 
300 лв. на месец изпълнява и администрира, управлява, контролира и подпомага технически всеки 
член от екипа на проекта – бил той вътрешен или външен подизпълнител. Всичко това с цел накрая 
всеки да се отчетете успешно, защото в противен случай екипите от „надзорната“ техническа 
помощ ще направят финансови корекции и изразходваните средства няма да се възстановяват.

По-долу са представени два примера от ОП „Конкурентоспособност“ и ОП „Транспорт“ за средства-
та, които са били отделяни за ДМС на служителите, ангажирани на щатни длъжности към тяхната 
техническа помощ в периода 2007-2013:

2 Одобрената почасова ставка е 8 лева на час и в голяма част от проектите не се позволяват повече от 42 часа 
месечно. 

3  11 проекта за „подкрепа“ срещу 24 по техническа помощ в тази ОП въобще

Допълнително или материално стимулиране на ангажирани на щат 
на длъжност от техническа помощ по ОП „Конкурентоспособност“

Работещи в: 11/243

МИЕТ 6 844

МИЕТ 21 498

МИЕТ 48 279

МИЕТ 38 034

МИЕТ 22 361

МИЕТ 570 839

ИАНСМП 378 681

ИАНСМП 1 000 710

ИАНСМП 664 047

ИАНСМП 367 845

ИАНСМП 1 479 513

ОБЩО 4 598 651
Източник: ИСУН
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Допълнително или материално стимулиране на ангажирани на щат 
на длъжност от техническа помощ по ОП „Транспорт“

Работещи в: 7/824

Агенция “Пътна инфраструктура 417 224

Агенция “Пътна инфраструктура 2 758 744

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 21 286

Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ 
2007-2013 г. в МТИТС

2 718 547

Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ 
2007-2013 г. в МТИТС

318 191

Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ 
2007-2013 г. в МТИТС

1 200 000

Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ 
2007-2013 г. в МТИТС

71 478

ОБЩО 7 505 470

Източник: ИСУН

По ОП „Регионално развитие“ не може да бъде направено разграничение между заплата и стимул, 
тъй като проектите и имената им са така създадени, че не позволяват да се разбере каква част е 
полагащо се месечно възнаграждение по щат и каква част е допълнителното стимулиране:

Възнаграждения на ангажирани на щат на длъжност от техническа помощ по ОП „Регионално 
развитие“, в т.ч. допълнително или материално стимулиране

ОПРР 15/1765 Име на проекта

Агенция 
по зае-
тостта

251 503 „Укрепване капацитета на екипа по СРИП в Агенция по заетостта“

МРРБ
14 376 

557

Надграждане на административния капацитет на Управляващия 
орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ чрез 
финансиране на възнагражденията на служителите на Главна 
дирекция „Програмиране на регионалното развитие“

МРРБ 2 697 663

Подкрепа на дейности осигуряващи стабилизиране на 
административния капацитет на Управляващия орган на ОП 
„Регионално развитие“, чрез финансиране на възнаграждения на 
сътрудници по управление на европейски проекти и програми

МРРБ 291 702

Стабилизиране на административния капацитет на дирекция 
„Вътрешен одит“ за извършване на одитни дейности по Оперативна 
програма „Регионално развитие“, в съответствие със Закона за 
вътрешния одит в публичния сектор и Стандартите за вътрешен 
одит в публичния сектор, чрез осигуряване на средства за 
възнаграждения за периода 01.07.2012-31.12.2014 г.

5  15 проекта за „подкрепа” срещу 176 по техническа помощ в тази ОП въобще
4  7 проекта за „подкрепа“ срещу 82 по техническа помощ в тази ОП въобще

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=58874
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71292
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71292
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71292
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71292
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71421
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71421
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71421
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71421
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71426
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71426
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71426
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71426
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71426
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=71426
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МРРБ 34 100

Укрепване на административния капацитет и повишаване на 
мотивацията на служителите от Звеното за вътрешен одит към 
МРРБ“ във връзка с изпълнението на дейностите по вътрешен одит 
на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

МРРБ 1 044 907

„Ограничаване на текучеството и повишаване мотивацията 
на служителите на УО за изпълнение на дейностите по 
подготовката, координацията, управлението, мониторинга, 
плащането, отчетността, оценката, информацията и контрола на 
Оперативната програма„

МРРБ 702 420
“Обезпечаване управлението, изпълнението, наблюдението и 
контрола на ОПРР в проверки на място, чрез участието на 
експертите от УО на ОПРР“

МРРБ 2 852 953

Ограничаване на текучеството и повишаване мотивацията на 
служителите на УО за изпълнение на дейностите по подготовката, 
координацията, управлението, мониторинга, плащането, 
отчетността, оценката, информацията и контрола на Оперативна 
програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

МРРБ 161 706

Укрепване на административния капацитет и повишаване на 
мотивацията на служителите от дирекция „Вътрешен одит“ към 
МРРБ във връзка с изпълнението на дейностите по вътрешен одит 
на Оперативна програма „Регионално развитие“

МРРБ 524 295

Укрепване на капацитета на Управляващия орган на ОП „Регионално 
развитие“ за управление и изпълнение на Програмата чрез 
назначаване на сътрудници по управление на европейски проекти и 
програми 

МРРБ 237 810

Повишаване мотивацията на държавните служителите от 
администрацията на МРРБ, които имат принос за изпълнението на 
дейности по управлението на финансовата помощ от Европейския 
съюз, определени в чл. 6, ал. 5 от ПМС 67/14.04.2010 г. 

МЗ 390 153

„Подкрепа за укрепване административния капацитет на 
Министерство на здравеопазването при изпълнението на 
Средносрочна рамкова инвестиционна програма и контрол върху 
изпълнението на проектните предложения към нея“ 

МИЕТ 195 583

Укрепване на капацитета на МИЕТ като конкретен 
бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ 
BG161PO001/3.3-01/2008 “Подкрепа за ефективен национален 
маркетинг на туристическия продукт и подобряване на 
информационното обслужване“

Минис-
терство 
на култу-
рата

390 529
„Укрепване капацитета на Министерство на културата – конкретен 
бенефициент по ОПРР“

АСП 147 372
„Подкрепа на АСП за управление на Средносрочна рамкова 
инвестиционна програма, финансирана по Оперативна програма 
Регионално развитие“

ОБЩО 24 299 253

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=18813
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=18813
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http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=18813
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=18814
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http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=18814
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Обученията са друг съществен елемент от провежданата техническа помощ и средствата, които 
са били изразходвани. Например, за 2011, 2012 и 2013 г. ОПРЧР отчита, че служителите в УО и МЗ 
(АЗ, АСП и ГД СФМОП в МОН) са участвали в 358 (!) обучения с над 2738 участника (като някои 
служители били участвали в повече от едно обучение)

Обучения на УО и МЗ по ОПРЧР

Институция
2013 2012 2011

Участници Обучения Участници Обучения Участници Обучения

УО 357 60 515 53 няма инфо няма инфо

АЗ 52 22 153 21 няма инфо няма инфо

АСП 122 19 117 14 няма инфо няма инфо

МОМН 178 40 244 59 няма инфо няма инфо

ОБЩО 709 141 1029 147 1000 70

Според тази таблица, на всеки два дни е имало 1 ден обучение за служителите на Управляващия 
орган и Междинното звено на ОПРЧР. Интересно кога и с какво качество са работили екипите (ако 
постоянно някой е бил на обучение), за какво са получавали заплати всъщност и най-вече какъв е бил 
ефектът от тези обучения в страната и чужбина, имайки предвид и обученията за администра-
цията, финансирани по ОПАК и другите програми, по които държавните институции са били допус-
тим бенефициент. Щеше да е интересно, ако ИСУН позволяваше да видим колко общо обучения за 
администрацията са финансирани и проведени по всички оперативни и други европейски програми... 
Най-вероятно щеше да се окаже, че българската държава разполага с най-обучената администра-
ция в ЕС (?!), което пък предполага, че през следващия програмен период 2014 – 2020 г. няма да има 
такива масови обучения, а ще се инвестират пари в същински проекти и добавяне на стойност в 
работата й с гражданите и бизнеса. 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОГРАМНИТЕ ОСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

„Индикаторите представляват количествено измерване на постиженията от дадена интервен-
ция. Те са полезен инструмент, с който се проверява ефективността и последователността на 
планираните интервенции, от една страна, както и осъщественият напредък към постигане на 
целите, които тези интервенции си поставят, от друга. В етапа на изпълнение на програмата 
доброто количествено измерване служи като основа за осъществяване на ефективен мониторинг 
и оценка на постиженията и дава ясна представа на кандидатите за това какви са целите на про-
грамата и какво трябва да се постигне от отделните проекти.“ – пише в Насоките за съставяне 
и отчитане на индикатори по Оперативна програма „Техническа помощ“ 6. 

След като така хубаво е разписано от оперативната програма отговорна за техническата помощ, 
не става ясно по каква причина работещите в ТП по другите програми не са предоставили ясно 
разписани индикатори за резултат и такива за въздействие, както и техните стойности, на прио-
ритетните оси и по отделните проекти на ТП. Единственият документ, съдържащ информация за 
индикатори и целеви стойности на Приоритетна ос „Техническа помощ“ на разбираем език (!), който 
може да бъде намерен в Интернет пространството, е на ОПРР 7, както следва:

6 file:///C:/Users/Pavlina/Downloads/_nasoki_indikatori.pdf_.pdf 
7 bgregio.eu/media/files/pri05.doc

file:///C:/Users/Pavlina/Downloads/_nasoki_indikatori.pdf_.pdf
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Индикатори и целеви стойности

Вид Индикатор Единица

Количествено изражение
Честота 

на 
измерване

Източник 
на 

информация

Базова 
стойност 

(2006)

Междинна 
стойност 

(2009)

Целева 
стойност 

(2015)

Резул-
тат

Ниво на обществена 
осведоменост по 
отношение на ОПРР

% неприложимо 15% 40%

Два пъти 
по време на 
програмния 
период

Проучвания

Про-
дукт

Техническа подкрепа, 
консултации и др.

човеко-
дни

1500 5500 15500

Два пъти 
по време на 
програмния 
период

ИСУН

Обучени служители 
на УО (вкл. 
регионалните 
му отдели) и 
бенефициенти

бр. 600 1500 4500 Ежегодно ИСУН

Проведени заседания 
на Комитета за 
наблюдение

бр. 0 6 14 Ежегодно ИСУН

Проведени 
информационни 
кампании и публични 
събития съгласно 
Комуникационния 
план 

бр. 6 20 60 Ежегодно ИСУН

Извършени оценки бр. 0 3 10 Ежегодно ИСУН

Източник: www.bgregio.eu 

Тази информация би била много полезна, ако можеше да бъде проверена обаче. Важна част от ин-
формацията в ИСУН липсва. Системата предоставя информация за даден индикатор в текстово 
обяснение, но не отчита никакви стойности, което прави наличието на текста абсолютно без-
предметно, неизползваемо и ненужно. 

Всички останали програми отчитат подобни индикатори за ТП, като тези на ОПРЧР (например):

- Служители на УО и МЗ и членове на КН, участвали в обучение

- Сертифицирани средства по ОПРЧР

- Брой оценки, изследвания и проучвания

- Брой информационни кампании по отделните програми за финансиране (телевизия, радио, 
преса)

- Постигане на заложените индикатори на другите приоритетни оси на ОПРЧР

- Брой потенциални бенефициенти, включени в обучение/ информационни мероприятия

Прякото въздействие на техническата помощ върху средата, както и какви преки резултати е по-
стигнала, как се е развивала дейността в детайли, не може да се оцени по тези индикатори. 

http://www.bgregio.eu/
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ИСУН

Създаването, развитието и функционирането на Информационната система за управление и на-
блюдение на Структурните инструменти в България става факт през програмния период 2007-
2013. Бюджетът, който е договорен за тази цел възлиза на 10631381 лв. 

Функционалните възможности на системата отчитат териториална информация; администра-
тивна информация; статистическа информация и финансова информация. Цялостната структура 
на оперативните програми и свързаната с тях йерархия следва логиката: Оперативна програма; 
Подприоритет; Приоритетна ос; Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
(бюджетна линия). 

Създаването на ИСУН се очакваше с голям интерес. В неправителствения сектор, който работи в 
областта на публичните политики и европейските средства, се възлагаха големи надежди на въз-
можностите за анализ и оценка, които ИСУН би дала. Като много други и тези надежди, се оказаха, 
уви, неоправдани. 

ИСУН подава най-обща информация за проектите, техните бенефициенти, партньори и изпълни-
тели, но не дава възможност за достъп до информация по много важни аспекти на програмната/
осевата/проектната дейност, които всъщност позволяват истинския анализ, като:

 ¡ как са остойностени и как са отчетени индикаторите на програмата/оста/проекта;

 ¡ какви дейности са изпълнили под-изпълнителите и срещу какви пари;

 ¡ няма информация за реално постигнатите резултати (а не за заложените и описани в аплика-
цията) на проекта, нито достъп до произведените в рамките на програмата продукти като 
обучителни модули, наръчници, портали и т.н.;

 ¡ договорените плащания по оперативни програми се отчитат с натрупване, а бюджета и 
плащанията са по години, което изисква допълнителна обработка, за да бъдат направени 
сравнения и анализи на финансите и прави показаните в системата сравнителни графики за 
финансово изпълнение на оперативните програми нелепо нерелевантни. 

Източник: ИСУН
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 ¡ ИСУН обхваща само една малка част от парите, които постъпват, управляват се и се раз-
пределят в България. Няма информация както за ПРСР и ОП „Рибарство”, така и за още поне 
11 оперативни програми и други финансови инструменти, по които България е страна и е 
получавала средства. Това не позволява да се обхване цялата картина на европейското и на-
ционалното публично финансиране. Няма възможност да бъдат:

 – проследявани проектите и съответно има ли припокриване на области, идеи, дейнос-
ти и т.н.; 

 – намирани най-подходящите партньори, въз основа на постигнатите резултати от 
предишни проекти;

 – надграждани или допълвани едни проекти с други; 

 – използвани вече постигнатите резултати, за да не се „открива топлата вода” всеки 
следващ път, на друго място и в друго време от програмния период.

Настоящият анализ завършва с надеждата, че ще бъдат взети предвид следните препоръки към 
следващия отчетен период:

1. Да бъде направен обстоен анализ на техническата помощ, получавана от българската 
държава по всички програми за програмния период 2014-2020 г.

2. Да бъде видимо и прозрачно цялото финансиране за ТП, което получава и разпределя по 
министерства България по програмите с публично европейско финансиране. 

3. Да бъдат създадени професионални екипи по министерства, с ясно разписани ангажи-
менти, от малко на брой, добре заплатени взаимозаменяеми позиции, заемани от бързо 
мислещи перспективни хора.

4. Така да бъде организирана техническата помощ, че от една страна да представлява 
привлекателно място за работа и придобиване на опит, от друга страна да представля-
ва централна точка, в която бенефициентите могат да намерят актуална информация, 
навременна помощ и внимателна, точна и ясна консултация на всеки въпрос, без да бъдат 
обратно препращани към насоките или друг вече наличен програмен документ, написан 
на неразбираем, помпозен европейско-бюрократичен език, който и самите служители от 
техническата помощ трудно разбират.

5. Хората, които се назначават на щат в техническа помощ да бъдат обучавани преди 
всичко на социални умения за общуване с хора – да бъдат откликващи, ангажирани и под-
помагащи бенефициентите, заради които апропо съществува самата техническа помощ.

6. Да бъде доразработена ИСУН да предоставя информация за реалните резултати с пуб-
личен достъп до тях, стойностите на индикаторите, дейностите на изпълнителите и 
усвоените от тях финанси; да дава възможност за съпоставимост на данните от дого-
ворени и изплатени средства; да обхване всички програми, чрез които се разпределят 
публични европейски средства в България.

Основно, техническата помощ трябва да излезе малко от надзорните си (началнически) функции, 
присъщи на българската администрация, живееща с идеята, че всички ние служим на нея, а не тя 
на нас и да навлезе по-дълбоко в подкрепящите си (помощни) функции, с което ще подкрепи бенефи-
циентите и ще подпомогне по-високата усвояемост на средствата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Общ преглед на целите, приоритетите, индикаторите и средствата по дейностите, про-
веждани в рамките на техническата помощ по отделните оперативни програми, включи-
телно ПРСР и тези по ОП „Техническа помощ“

ОП „Техническа помощ“

Оперативна програма за техническа помощ (ОПТП) има за цел да гарантира координирането, фи-
нансовия контрол и изпълнението на структурните инструменти в България. Заедно с останалите 
оперативни програми ОПТП ще допринесе съществено за реализирането на тематичния приори-
тет, посочен в Националната стратегическа референтна рамка, а именно „Насърчаване на пре-
дприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление“. Целите на ОП „Техническа 
помощ“ са на първо място укрепването на необходимия капацитет на централно равнище (цен-
трално координационно звено, сертифициращ орган, одитиращ орган, управляващ орган на ОПТП) 
за ефективно разработване, координиране, прилагане, оценка и контрол на Структурните фондове 
и Кохезионния фонд за периода 2007 – 2013 г. На второ място цел на Оперативната програма е по-
добряването на осведомеността и разбирането на обществото относно ефективното и ефикасно 
използване на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България.

Приоритетите на ОПТП са 3, сред които:

 ¡ подпомагане на реализирането на дейностите, извършвани от централното координационно 
звено, сертифициращия орган, одитиращия орган, комитета за наблюдение на НСРР, коми-
тета за наблюдение на ОПТП и управляващия орган на ОПТП;

 ¡ популяризиране в България на европейската кохезионна политика и осигуряване на обща и 
статистическа информация.

Един от най-съществените приоритети на ОПТП е разработването и функционирането на Инфор-
мационна система за управление и наблюдение (ИСУН), включително стартиране и поддръжка на 
ИСУН.

Техническа помощ по отделните оперативни програми

Анализът предоставя информация за програмите, за които такава беше намерена в ИСУН и 
други публични източници. Програмите, за които има информация са 9. За 11 програми няма 
информация относно техническата помощ, включително цели, обхват, приоритети, дейнос-
ти, бюджет и т.н.

ОП „Транспорт“

Целта на приоритетна ос „Техническа помощ“1 е да съдейства за постигане на ефективно и ефи-
касно управление и изпълнение на СОПТ;

Основни дейности:

 ¡ Повишаване на административния капацитет;

 ¡  Изготвяне на Генерален план за развитието на транспортната система;

 ¡  Подготовка, оценка, мониторинг и контрол на СОПТ;

 ¡  Проучвания;

 ¡  Обмяна на опит;

 ¡  Информация и публичност.

1 Презентация Секторна Оперативна програма “Транспорт“ 2007-2013, изнесена в рамките на 
събитие:“Инфраструктурни проекти, България 2007 – състояние и перспективи“, София, 13-17 март 2007, от Весела 
Господинова, Заместник-министър на транспорта
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ОП „Околна среда“

Основната цел на приоритетната ос „Техническа помощ“ е ефективно управление на ОП „Околна 
среда 2007 – 2013 г.“ с цел повишаване на капацитета за усвояване в рамките на програмата. 

В рамките на тази приоритетна ос се предвиждат за финансиране следните индикативни типове 
дейности:

 ¡ насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за изпълнение на ОП; 

 ¡ насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за публичност и популяризиране на ОП;

 ¡ подготовка на бъдещи проекти за последващо финансиране в рамките на приоритет 4 от 
ОП “Околна среда 2007–2013 г.“. 

ОПОС обещава, че така описаните дейности ще бъдат допълнително групирани и разработени2 (в 
отделен документ) в мерки за изпълнение на ОП, с всички необходими и съпътстващи ги компонен-
ти. Такъв допълнителен разяснителен документ не се открива в Интернет.

ОП „Регионално развитие“

Целта на приоритетна ос “Техническа помощ“ е да се осигури безпрепятствено изпълнение, наблю-
дение, оценка, публичност и контрол на програмата, и по този начин – високо ниво на усвояване на 
фондовете от ЕС. Поради обхвата и броя на потенциалните бенефициенти мерките за публичност 

и информираност са от особено значение.
Специфична цел – подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, уп-
равление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния ка-
пацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на 
усвояване на средствата от СФ. 

Операции за подкрепа:

 ¡ Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол 

 ¡ Комуникация, информация и публичност

 ¡ Изграждане на капацитета на бенефициентите на ОПРР 

ОП „Конкурентоспособност“

Приоритетната ос “Техническа помощ“ цели да подкрепя успешното и добро управление на интер-
венциите по оперативната програма и да изгради капацитет в управляващите и изпълнителните 
институции. Оста предвижда подкрепа в процеса на планиране, управление, избор на проекти и 
оценка на ОП, чрез подпомагане на УО и Междинно звено (МЗ).

Целта на приоритетната ос е да подобри качеството на предприетите интервенции и да увеличи 
ефективността на усвояемост на СФ, чрез реализирането на ОП на ниво УО и МЗ.

ОП „Развитие на човешките ресурси“

Техническата помощ на оперативната програма е отделна хоризонтална приоритетна ос, която 
цели подкрепа на ефективното управление и изпълнение на ОПРЧР в съответствие с изискванията 
на ЕС. Техническата помощ ще се използва в съответствие с чл. 46 от Регламент No: 1083/2006. 

Чрез изпълнението на приоритетната ос ще се допринесе за: 

 ¡ По-ефективно управление на прехода от предприсъединителните програми към Структурни-
те фондове на ЕС и по-конкретно при управлението на ЕСФ;

 ¡ Създаване на адекватни системи и административен капацитет за управление, монито-
ринг, контрол и оценка на оперативната програма, както в Управляващия орган, така и в 
междинните звена и останалите институции, участващи в процесите по подготовка, упра-
вление и изпълнение на ОП „РЧР“;

2 http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/ope_text_bg_jan_2013_(1).pdf, стр. 57

http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/ope_text_bg_jan_2013_(1).pdf
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 ¡ Подобряване на механизмите за стратегическо планиране в сектора и по-нататъшно разви-
тие на подхода на многогодишното програмиране;

 ¡ Максимално постигане на целите и приоритетните оси на оперативната програма и високи 
нива на усвояване на финансовите ресурси от ЕСФ.

ОП „Административен капацитет“

Приоритетната ос “Техническа помощ“ цели висока усвояемост на средствата от ЕСФ за пости-
гане на целите на ОПАК. 

Техническата помощ3 подкрепя и улеснява УО в процеса на програмиране, управление, контрол, избор 
на бенефициенти и проекти, мониторинг и оценка на Оперативната програма. По тази приоритет-
на ос ще се подобри капацитетът на потенциалните бенефициенти за апликиране и изпълнение на 
проекти по ОПАК. 

Популяризирането на Програмата пред широката общественост и медиите ще спомогне за разя-
сняване нейните цели и резултатите от изпълнението й. 

Използването на добри практики и обмяна на опит с 17 други държави – членки на ЕС за работа с 
ЕСФ ще допринесе за ефективното управление и изпълнение на ОПАК. 

Подприоритети в рамките на ос Техническа помощ на ОПАК

 ¡ Управление и изпълнение на ОП „Административен капацитет“

 ¡ Популяризиране на ОП „Административен капацитет“

 ¡ Сътрудничество и добри практики при управление и изпълнение на ОП „Административен 
капацитет“

Информацията за целите и обосновката на приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОПАК, цитирана 
по-горе, не може да бъде намерена на нито едно друго място, освен в стар фиш за програмата, на-
миращ се на страницата на Областна администрация Плевен (?!)

Програма за развитие на селските райони

Цел: Техническата помощ осигурява средствата, необходими за ефективното управление и 
прилагането на Програмата. Тя се използва в съответствие с Чл. 66 от Регламента на Съвета 
(EC) 1698/2005 за дейности свързани с подготовката, управлението, наблюдението, оценката, 
информираността и контрола на Програмата.

Групи дейности:

 ¡ Дейности за подпомагане управлението, наблюдението, оценката, обучението на персонал 
и прилагането на ПРСР

 ¡ Дейности за информираност и публичност

 ¡ Национална селска мрежа

ОП „Рибарство и аквакултури“

Основните цели на приоритетна ос „Техническа помощ“ са4:

 ¡ Повишаване на административният капацитет на администрацията, отговорна за прила-
гането на ОПРСР

 ¡ Разработване на всички документи необходими за адекватното и целево приложение на Опе-
ративната програма

 ¡ Подпомагане изграждането на рибарските групи

 ¡ Подпомагане дейността на Комитета за наблюдение.

3 http://pleven-oblast.bg/old/BG/Files/FileType_51/opak.pdf
4 http://oprsr.government.bg/?page_id=36

http://pleven-oblast.bg/old/BG/Files/FileType_51/opak.pdf
http://oprsr.government.bg/?page_id=36
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Техническата помощ включва всички дейности, необходими за доброто изпълнение на мерките, 
включени в ОП:

 – Подготвителни мерки

 – Административна и техническа помощ

 – Мониторинг и контрол на осъществяването на отделните мерки

 – Информираност и разпространение на информация за Оперативната програма, както и об-
ратна връзка

 – Оценки, предвидени в Регламент №1198/2006

 – Одити, необходими за добрата подотчетност на системите
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ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ Е ОСНОВЕН ФИНАНСОВ 

МЕХАНИЗЪМ В СЕКТОР „ЗЕМЕДЕЛИЕ“,

Aнализ на прилагането – 2007-2013 г.
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ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Е ОСНОВЕН 
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ В СЕКТОР „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, АНАЛИЗ НА 
ПРИЛАГАНЕТО – 2007-2013 ГОДИНА 1 

1 Целият текст на доклада за ПРСР, заедно с Приложенията може да бъде свален от https://kupfesbg.com/

ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е основен финансов механизъм в сектор „Земе-
делие“, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
Характерното за т.н. „селски“ програми е специфичната им структура силно насочена към нацио-
налните и/или регионални особености, целенасочено отстранена от еднообразното стратегиче-
ско планиране. Програмите за развитие на селските райони по правило са фокусирани върху многоо-
бразието от стопански форми, запазени в земеделието. Разписването им принципно е дълъг процес 
на анализ и приоритизиране на целите, като всяка страната концентрира усилията си в посока, 
отговаряща на потребностите на нейната икономика и продоволствие.

Програмата за развитие на селските райони 20017-2013 (ПРСР), прилагана в България, не прави из-
ключени от това правило. Специфичното тук е, че за първи път националната политика в сектор 
„Земеделие“ трябваше да бъде приоритизирана с оглед правилата на един общ за съюза, финанси-
ращ механизъм. Извършеният в периода 2006-2007 година анализ поставя следните проблеми и 
въпроси, които трябваше да реши ПРСР:

1. Към 2007 година статистиката посочва крайната поляризация на земеделските стопан-
ствата по отношение на големината им. Налице са голям брой стопанства, притежаващи 
малка част от земята, и много малък брой стопанства ползващи повече от 2/3 използва-
емата земеделска площ. Предварителната оценка на програмата изисква налагането на два 
различни подхода, които да осигурят развитието на различните икономически структури.

2. Установява се тенденция към намаляване броя на стопанствата. В допълнение предвари-
телната оценка прогнозира усилената им редукция в периода на прилагане на програмата 
като резултат от избраните финансови механизми. Не се установява препоръка в тази 
насока, освен тази за прилагането на различни подходи (т. 1). Прогнозите към 20017 година 
вероятно са достигали до здравословното намаляване на икономическите единици в земе-
делието, без това да се превръща в необратим процес на унифициране и загуба на малките 
и средни стопанства. 

3. В сектора вече съществуват големи стопанства, оборудвани със съвременна техника, кои-
то се специализират за производство на големи количества суровини за преработвателни-
те индустрии.

4. Демографският разрез показва, че голяма част от малките и средни стопанствата се упра-
вляват от възрастни стопани или хора, които нямат възможност да си намерят друга рабо-
та В преобладаващия те не притежават специализирано образование и разчитат основно 
на придобит опит.

5. Разликите в структурата на стопанствата в шестте района за планиране са значителни. 
Преброяването им през 2003 г. показва, че в отделните райони те са различават по големи-
на, по средна големина на управляваните земя (както и дали отдават/наемат още/допълни-
телна земя) по характеристиките на мениджърите (възраст, пол, образование) и специали-
зацията на фермите. Към момента на анализа статистиката няма налична информация за 
стопанствата в необлагодетелстваните райони на България. Оценителите предполагат, 
че те са полупазарен тип, ползват много по-малка от средната за страната използваема 
земедлска площ (ИЗП), са със смесено животинско производство, основно кози и овце, както 
и традиционни породи едър рогат добитък в определени планински райони. Необлагодетел-
стваните райони в България са в голямата си част екологично чисти райони; те включват 
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голяма част от защитените територии в България и бъдещи зони със специален режим: 
Зони по Директивата за Водите, НАТУРА 2000 и др.

По отношение на горското стопанство анализът показва, че следва да бъдат решени следните 
проблеми:

1. Адаптиране на горите към промените в климата

2. Запазване на ролята на горите за защита на околната среда и запазване на биологичното 
разнообразие

3. Повишаване на производителността на труда в първичния и преработващите горски сектори

4. Инвестиране в човешките ресурси в първичния и вторичния сектори на горското стопанство

5. Разширяване на гамата на продаваемите продукти (горите са източник не само на дърве-
сина, но и на други суровини)

6. Отчитане на регионалната концентрация на гори (може да е основен източник на приходи 
в определени райони).

На базата на идентифицираните потребности в Програмата за 2007-2013 са заложени следните 
стратегически цели: 

1. Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан на иновации хранител-
но-преработвателен сектор.

2. Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските райони. 

3. Подобряване на качеството на живот и възможностите за заетост в селските райони. 

ЦЕЛИ, КРИТЕРИИ, ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕХ КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ПРОГРАМАТА

Формулирането на целите на ПРСР е извършено в съответствие със стратегическите насоки 
на Общността за развитие на селските райони, на ключовите приоритети на ЕС за създаване на 
работни места, растеж и устойчивост от Лисабон и Гьотеборг, и в съответствие с политиките 
на ЕС. 

На национално ниво Програмата е съгласувана с целите на Националния стратегически план (НСП), 
и с Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) за периода 2007-2013 г. Освен в част-
та за подобряване на икономическите условия, ПРСР търси кореспонденция с НСП и по отношение 
на неговите т.н. Втора и Трета цел. Втора цел на НСП е „Опазване на природните ресурси и подо-
бряването на околната среда в селските райони“. Предвидено е по-доброто управление на земите 
и опазването на околната среда да се осъществят чрез Националната агроекологична програма 
в съответствие с поетите международни ангажименти: Протокола от Киото и конвенциите за 
опазване на биологичното разнообразие, борбата срещу опустяването и промените в климата.

Третата стратегическа цел на НСП е насочена към увеличаване на възможностите за заетост и 
подобряване на качеството на живот в селските райони. Тази цел отразява третия стратегиче-
ски приоритет на Общността, а именно „подобряване на условията за живот в селските райони и 
насърчаване на разнообразяването на селската икономика“.

Стратегията има за цел да подкрепи развитието на селските райони като създаде по-добра жиз-
нена среда и възможности за работа. Заложено в мерките за постигане на третата стратеги-
ческа цел да допринесат за разнообразяване на икономическите дейности в селските райони и за 
създаване на работни места, което е съответствие с приоритети от Лисабон. Търси се разви-
тието на селските райони, чрез изграждането на социален капитал и придобиване на умения за 
местни инициативи за развитие. В тази цел на НСП са заложени и иновациите като приоритет, 
т.е. подкрепа за разработване на нови продукти, процеси и технологии. Осигуряването на равно-
поставеност между половете е заложено като хоризонтален приоритет при всички мерки в НСП. 
Специални информационни дейности са насочени към жените на село, за да може да бъдат запозна-
ти с възможностите за финансиране по ПРСР.
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За да бъдат постигнати целите на НСРР 2 усилията в периода 2007-2013 в сектор „Земеделие“ на 
национално ниво и чрез механизмите на ПРСР ще бъдат концентрирани в следните стратегически 
приоритети:

1. Подобряване на основната инфраструктура;

2. Подобряване качеството на човешкия капитал, като се обърне особено внимание на зае-
тостта;

3. Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление;

4. Насърчаване на балансираното териториално развитие.

Наред с това ПРСР има и специфични допълнителни приоритети, при подбора на предложения за 
проекти по сектори:

1. Създаване на малки и микро производствени предприятия, произвеждащи традиционни, еко-
логично чисти и нови, авангардни за България продукти. 

2. Въвеждането на нови продукти и технологии

3. Производството на здравословни храни

4. Подобряване на качеството на живот във всички региони на страната;

5. Усвояване на поне 60% от произведените пресни зеленчуци и плодове на вътрешния пазар, 
като се добави допълнителна стойност към прясната продукция;

6. Увеличаване на общото потребление на пресни плодове и зеленчуци;

7. Подобряване на общия здравен статус на населението и най-вече на младите хора;

Особено внимание като специфичен хоризонтален и секторен приоритет се насочва към Хранител-
но–вкусовата и преработвателна промишленост (ХВП). Отчита се, че ще бъде необходима помощ 
за първичния сектор, за да може да гарантира постоянни и достатъчни количества качествени 
суровини за ХВП в рамките на договорените квоти за производство или преработка на земеделски  
продукти или храни. Помощта се счита за необходима най-вече за вертикалната интеграция между 
първичното производство и преработвателния сектор, както и сътрудничество за въвеждане на 
иновации в хранителните вериги за производство на качествени храни (биологични/традиционни) 
с по-висока добавена стойност в съответствие с променящото се търсене сред потребителите. 
Помощта ще се насочва към секторите, които са от значение за вътрешния пазар, но и към тези 
с потенциал за износ.

Обработването и неутрализирането на всички видове отпадъци и емисии в съответствие с ев-
ропейските стандарти също се вписа като приоритет за ХВП през този период. Предприятията, 
преработващи храни от животински произход ще продължават да работят след извършените про-
верки и регистрации, трябва да отговарят на всички изисквания за безопасност на храните дейст-
ващото законодателство.

Вниманието на Програмата се насочва към:

1. Подпомагане на предприятия при въвеждането на системи за управление на качеството и 
безопасността на храните.

2. Обучение по системи за управление на качеството и безопасността на храните с оглед 
постигане на по- висока квалификация на работещите в преработвателните предприятия.

3. Обучение и повишаване на нивото на квалификацията на специалистите и лаборантите в 
лабораториите.

4. Подпомагане на фермерите при адаптирането им към изискванията на стандартите на ЕС.

5. Използването на ноу-хау за технологии за прясно приготвени („fresh-cut“) храни от Европа и 

2 „Засилване на конкурентоспособността на икономиката и постигане на висок и устойчив ръст“ и „Развиване на 
човешкия капитал с цел гарантиране на по-високи заетост, приходи и социална интеграция“
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САЩ ще позволи на производителите успешно да се конкурират и заемат пазарните ниши в 
България и на Балканския полуостров;

По отношение на регионалния дисбаланс, Предварителната оценка на ПРСР отчита, че в различни-
те райони следва да се прилага комплексен подход с различни мерки като например:

1. Създаване на малки предприятия в необлагодетелстваните рядко населени планински ра-
йони – специализация в производство на традиционни продукти, използващи суровини, про-
изведени по традиционен и екологичен начин. Това ще гарантира по-висока вертикална ин-
теграция при производството на овче, козе и биволско мляко (за което няма ограничителна 
производствена квота), и продуктите от тях съответно кисело мляко, бяло саламурено 
сирене и кашкавал.

2. Изграждане на събирателни пунктове и сушилни за култивирани и диви билки, гъби и горски 
плодове в сертифицираните и екологично чисти или планински райони (последните могат и 
да са дълбоко замразени)

3. Енергоспестяващи технологии и оборудване за използване на възобновяеми енергийни из-
точници в преработвателния сектор, което ще доведе до намаляване на производствените 
разходи и повишаване на конкурентоспособността им.

4. Подкрепа за производствените предприятия за модернизация, автоматизация и компютъ-
ризация на производствените процеси. Специално внимание към професионалното образова-
ние, квалификация и преквалификация на мениджърския и производствен състав в ХВП.

По отношение на регионалните различия се обосновава необходимостта от разработване на кон-
кретен подход за прилагане и гарантиране на регионални бюджетни квоти в ПРСР за районите на 
планиране в България, тъй като те имат вариращи природни условия, първични индустрии и социал-
ни характеристики. И обратното няма да има нужда от прилагане на регионални бюджетни квоти:

 ¡ Ако се гарантира, че мерките за развитие на селските райони стартират в последовател-
ността, която няма да дискриминира район или сектор

 ¡ Ако се гарантира достъпът до консултации и временно финансиране за по-малките и по-слаби 
стопанства и предприемачи (особено млади хора и жени, които нямат бизнес история)

 ¡ Ако се гарантира предоставянето на малцинствата на информация и помощ, нагодени към тех-
ните нужди, то няма да е необходимо да се регионализира бюджетът на Програмата.

Но във всеки случай системата за мониторинг и непрекъснато оценяване през целия период на про-
грамата трябва да гарантира, че ПРСР не води до задълбочаване на неравенствата между райони-
те за планиране между градските и селските райони и потенциала им за развитие.

Предварителната оценка на ПРСР 2007-2013 дава няколко препоръки, отнасящи се до отделните 
оси, с цел да бъдат преодолени евентуални затруднения при реализиране на целите и усвояване на 
финансирането.

По ОС І По отношение на професионалното обучение тематиката на курсовете следва да включи 
укрепване/организационна помощ за браншовите съюзи. Обучението в областта на горското сто-
панство и преработката на земеделски и горски продукти следва да включи не само частни лица, а 
и специалисти по горско дело от общинските служби. По отношение на останалите мерки.

1. Облекчаване на достъпа до кредит на бенефициентите: може да се предвидят следните 
възможности: 

 – Споразумение между Управляващия орган и банки за отпускане на кредити при облекчени 
условия

 – Създаване на кредитен фонд, подобно на схемата, приложена по САПАРД, или на гаран-
ционен фонд по примера на страни-членки на ЕС

2. Въвеждането на иновативни технологии и осигуряване на качеството на храните следва да 
се подкрепи по- силно от специфични дейности.
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По ОС ІІ следва да се предвидят дейности за изпълнение на изискванията на Рамковата директива 
по водите. Осигуряването на информация за устойчивото земеползване може да се финансира и 
по тази Ос, дори ако курсовете за обучение по Ос 1 (Професионално обучение) обхванат темата. 
Да се акцентира върху мерки/дейности за подпомагане на националните усилия за изпълнение на 
ангажиментите по Протокола от Киото по отношение на (повторно) залесяване. Такива дейности 
има по другите оси, най-вече Ос 1 („Модернизация на стопанствата“) и Ос 3 („Създаване на мик-
ро-предприятия“, „Разнообразяване на икономическите дейности“) като с тях следва да се създаде 
кореспонденция.

Мерките по ОС III може да бъдат подсилени чрез прилагането на дейностите по Ос IV. Ето защо е 
важно да се стартира възможно най-бързо Ос IV, тъй като липсва опит в организацията на Местни 
Инициативни Групи (МИГ).

Обучението на предприемачи (с изкл. на сектори земеделие и горско стопанство) по отношение на 
използване на нови технологии ще може да се прилага единствено чрез МИГ по Ос IV. Други области, 
обхванати в тези дейности, няма да могат да получат подкрепа. По данни на оценителите, обуче-
ние по предприемачество ще се осигурява по ОП „Развитие на човешките ресурси”, управлявана от 
МТСП. Препоръчва се на дирекция „РСР” да координира дейностите по обучение с УО на тази опе-
ративна програма с оглед специфичните нужди на бенефициентите. Освен това ще се постигне 
по-лесна интеграция на веригите, добавящи стойност, ако се предлага координирано обучение за 
МСП от първичния и вторичния сектори.

Считаме, че особеното внимание към Предварителна оценка на ПРСР, е необходимо, на този по-
късен етап от съставянето на документа, с оглед формулирането на качествените критерии за 
оценка на Програмата. 

Заложените качествени критерии за установяване на напредъка в годишните доклади към про-
грамата в своята цялост имат характер на количествен анализ. Практически те оценяват пос-
тигането на целите, чрез изследване на количествените натрупвания, без да анализират усвояе-
мостта на средствата като индикатор за следване на целите респективно отклоняване на тях. 
Анализът на програмата изисква въвеждане на самостоятелни качествени критерии, които следва 
да бъдат изведени от съпоставката на вече верифицирани документи каквито са Предварителна-
та оценка, Програмата и Социално-икономически и екологичен анализ на ПРСР 2014-2020.

Следва да бъдат и предвидени разликите между качествения и количествен анализ за изпълнение. 
Количественият анализ може да бъде проследен чрез темповете на усвояване на средствата по 
отделните мерки, докато качествения анализ се налага да бъде изведен чрез проследяване на из-
пълнението от гледна точка на общите и специфични цели, заложени в началото и постигнати в 
края на програмния период.

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ИНДИКАТОРИТЕ ПО МЕРКИТЕ

Социално-икономически и екологичен анализ на ПРСР 2014-2020 (СИЕА) заедно със SWOT анализа са 
базови елементи формиращи структурата на Програмата за новия период.

Очакванията да тя да стъпи върху постиженията на старата програма, да отчете недостатъци-
те и трудностите при прилагането на отделните мерки и да изведе нови приоритети за развитие-
то на земеделието в страната от гледна точка на подпомагането на реда на ЕФЗСР. 

За да бъдат изведени качествените параметри в изпълнението СИЕА сравнява изходната база за 
програмата (2007-2013) с заложеното за изпълнение по новата ( 2014-2020).

За улеснение анализът ще използва общата цел на отделните оси, без последователност съпоста-
вяйки, наличните данни.
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1.  Подобряване на качество на живот в селските райони и разнообразяване на сел-
ската икономика

1.1.  Териториално разпределение и демографска структура на населението в селски-
те райони според националната дефиниция

В края на 2012 г., гъстотата на населението в селските райони според националната дефиниция е 
31,6 души на кв.км, и е два пъти по-ниска от средната за страната. 

За периода 2007-2012 гъстотата на населението в селските райони е спаднала с 3,5 души на кв.км. 
През 2012 г., 63 общини в селските райони имат гъстотата на населението по-ниска от 20 души 
на кв.км, като на тях се пада 29% от територията и 13% от населението в селските райони (Фи-
гура 3). На другия полюс са 37 общини, с гъстота на населението над 50 души на кв.км (средно 69 
д./кв.км), заемащи 12% от територията и 25% от населението в селските райони. Най-ниска е 
гъстотата на населението в селските райони на Югоизточния район за планиране (27 д./кв.км), а 
най-висока – в Южния централен район (38 д./кв.км).

В периода 2007-2012 г., населението на България и на селските райони продължава да намалява, 
като спадът на населението в селските райони е два пъти по-висок от средния за страната. 
Населението в селските райони според националната дефиниция намалява с 10% през посочения 
период. Основната причина за загуба населението в селските райони е отрицателният естествен 
прираст, и в по-малка степен на миграция на населението. През периода 2007-2012 г., се наблюдава 
голям спад на населението на селата, както в селските райони – 13%, така и в България като цяло  – 
12%. През 2011 г. в 31% от населените места на селските райони живеят под 100 души.

1.2. Възрастовата структура на населението в селските райони

Както и за България като цяло, е неблагоприятна. По данни от преброяването от 2011 г., делът на 
населението на възраст под 15 г. в селските райони е нисък (14%), макар и малко по-висок от сред-
ния за страната (13%) . Делът на населението на възраст 65 и повече години в селските райони е 
21%, в сравнение с 19% за България като цяло.

Наблюдава се процес на демографско застаряване, като относителният дял и броят на население-
то под 15 години намалява, а се увеличава дела на населението на 65 и повече години. В периода 
между двете последни преброявания (2001-2011 г.) населението на възраст под 15 години в селски-
те райони е намаляло с 26%, а това над 65 години с 8%, при среден спад на населението с 14%.

През 2011 г., делът на населението в трудоспособна възраст в селските райони е 65%, което е 
по-ниско отколкото в градските – 71% и средното за България – 68%. В групата на населението в 
трудоспособна възраст делът на населението от 15 до 39 години е 46%, което е 5 процентни пунк-
та (п.п.) по-ниско от това в градските райони. Населението в трудоспособна възраст в селските 
райони е спаднало с 13% през периода между двете преброявания.

1.3. Образование

В селските райони образователната структура на населението е по-неблагоприятна от тази в 
градските райони. През 2011 г., 64% от населението на възраст 20-64 години има средно и по-висо-
ко образование, в сравнение с 86% в градските райони. В периода между преброяванията от 2001 г. 
до 2011 г., има съществено подобрение на образователната структура на населението в селските 
райони, като делът на населението с най-малко средно образование е нараснал с 18 п.п.

Делът на завършилите висше и по-високо образование е 12% в селските райони, в сравнение с 32% 
в градските, като се е увеличил само с 5 п.п. в сравнение с предишното преброяване. Във възрасто-
вата група 30-34 г., делът на лицата с висше образование е 15%, което е много по-ниско от това 
в градските райони – 40%, и далеч от поставената национална цел за 2020 г. – 36%. По-ниският 
дял на лицата с висше образование се обяснява с липсата на добри възможности за заетост и про-
фесионална реализация в селските райони, което кара част от завършващите висше образование 
жители на селските общини да мигрират.
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1.4. Културни дейности

Лошата и неподдържана инфраструктура, както и ниските доходи на населението, намалява въз-
можностите за организиран спорт, отдих, и културни дейности в селските райони. Това ограничава 
достъпа и развитието на човешкия потенциал в тези райони, и е сериозна пречка за задържането 
на младите хора там. Във всички райони има потребност от обновяване на културната и спортна 
база, и създаването на нови съоръжения, не само в общинските центрове, но и в селата.

Читалищата са важни институции в селските райони в ролята си на доставчици на образователни 
и културни услуги за селското население. Над 2 100 са активните читалища в селските общини, 
разположени в общинските центрове или по-големите села. Повечето от тях се нуждаят от ре-
монт на сграден фонд, подмяна на оборудването, усъвършенстване и разнообразяване на предлага-
ните услуги. Отчетено е увеличаване на броя на действащите читалища в селските райони между 
2007 и 2012 г. с над 100. По данни на НСИ, през 2012 г. в селските общини са налични 84 музея, като 
за периода 2007-2012 г. те са намалели с повече от 20%.

1.5. Социална инфраструктура и услуги

Негативните демографски тенденции, свързани с намаляване на населението в селските райони 
водят до увеличаване на трудностите при предоставяне на публични услуги в областта на здраве-
опазването, образованието и социалните услуги.

Оценките показват, че над 60% от общинската пътна мрежа е в лошо състояние. Голяма част от 
пътищата между селата в общините не са ремонтирани повече от 15-20 години, и са в лошо със-
тояние. Асфалтовите настилки са силно деформирани, и не отговарят на нарасналите изисквания 
за съвременен бърз и безопасен транспорт. Много участъци от общинските пътища са в състоя-
ние, което изисква цялостно преасфалтиране, а при други дори е необходимо полагане на нова осно-
ва и цялостно преизграждане на пътя.

По пътните трасета на общинската пътна мрежа има изградени мостове, водостоци, подпорни 
стени и парапети, които са в недобро състояние. Лошо е състоянието на банкетните ивици и от-
воднителните канали. Някои от съоръженията се нуждаят от ремонт, вследствие на наводненията 
след обилните валежи (корекции на речни корита, мостове, подпорни стени и др.). Според Страте-
гията за пътна инфраструктура 2013-2022 г., разходите за рехабилитация на пътищата трябва да 
бъдат удвоени, за да се постигне 75% устойчива пътна мрежа в селските общини до 2022 г. Извес-
тен принос за подобряване на пътната инфраструктура в селските райони имат и реализираните 
до момента проекти по ПРСР (2007-2013).

Ресурсите на ПРСР 2007-2013 се оказаха твърде недостатъчни за да отговорят на големите по-
требности от възстановяване и модернизиране на социалната и техническата инфраструктура, 
като предпоставка за по-високо качество на живота на местното население и развитието на 
местната икономика.

2. Подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор

2.1. Структура на икономиката и заетостта в селските райони

Икономическото развитие на селските райони изостава значително от това в ЕС. Предимно сел-
ските и междинни райони в България са на последно място в ЕС по БВП на глава от населението, 
като в предимно селските райони той е 29% от средния за ЕС-27, а в междинните – 35% (ЕС-27 – 
70%, 87%; ЕС-12 – 44%, 54%). През 2007-2009 г. се наблюдава сближаване със средното ниво в ЕС, но 
то е много малко – 1,2 п.п. в предимно селските райони и 2,3 п.п. в междинните.

В България различията в икономическото развитие на селските и градските райони са много го-
леми. БВП на глава от населението, в предимно селските райони, е 3,7 пъти по-нисък, отколкото в 
предимно градските райони (София-столица) (в ЕС-27 – 1,8; в ЕС-12 – 2,3). Тези различия са обуслове-
ни основно от по-слабата икономическа активност в селските райони и свързаната с нея по-ниска 
заетост, по-ниската производителност и растеж. Вътрешно-териториалните различия се увели-
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чават през периода 2007-2009 г. Продължава да намалява делът на предимно селските и междинни 
райони в БВП, като през периода 2007-2008 г. това се дължи на по-нисък растеж на БВП предимно 
селските и междинни райони, а след 2009 г. – и поради спад на БВП в тези райони.

По данни от преброяването от 2011 г., в селските райони (по националната дефиниция) заетост-
та на населението на възраст 20-64 г. е 51%, което е с 13 пункта по-ниско от това в градските 
райони. Безработицата в селските райони е 20% и е значително по-висока от тази в градските 
райони (12%). 

Икономическата активност на жените в селските райони е със 7 п.п. по-ниска от тази на мъжете. 
Тя също така е значително по-ниска (10 п.п.) от тази на жените в градските райони. От икономи-
чески неактивните жени значителен дял са заети предимно с домашни и семейни задължения – 40%, 
а 44% са пенсионери. 

Безработицата при мъжете е по-висока както в селските райони, така и в градските райони. Ниво-
то на безработица при младите жители (15-29 години) в селските райони е над 30%. Проблем е ви-
сокото ниво на дългосрочната безработица, което е почти 3 пъти по-високо от това в градските 
райони. Образователната и квалификационна структура на безработните лица е крайно неблаго-
приятна. Значителна част от тях са с основно, начално и по-ниско образование, и без квалификация.

Високата безработица води до загуба на умения и квалификация на работната сила в селските 
райони. Това, заедно с по-лошата образователна структура на населението, понижава качеството 
на работната сила в селските райони и влияе негативно на икономическата активност. Проучва-
нията в селските райони показват, че предприемачите срещат все по-големи трудности в намира-
нето на квалифицирана работна сила. 

Данните показват, че за целия период 2007-2011 г. в селските райони по националната дефиниция 
оперират под 16% от предприятията, и работят под 15% от заетите в нефинансовия сектор на 
икономиката. Те обаче генерират едва 10-12% от нетните приходи от продажби на нефинансовите 
предприятия в страната.

Наблюдават се териториални различия в икономическото развитие и състояние на общините в 
селските райони. В най-благоприятно положение са 18 общини (8% от всички), чиято икономическа 
структура е доминирана от туризма (морски или планински), или от сравнително добре развита 
промишленост, и/или които гравитират около изявен център на развитие. Най-тежки социално 
икономически проблеми имат 16 общини (7% от всички), които са силно засегнати от негативни 
демографски, икономически и социални фактори и процеси. Тези общини се намират в различни час-
ти на страната, като преобладават тези от Северозападния район за планиране. Останалите 197 
общини са разнообразни по отношение на ресурси и развитие, като всяка има своя силна страна(и), 
а сред тях има група от 66 общини, които имат относително по-висока степен на развитие.

По-ниската заетост, по-високата безработица, ниските доходи и по-големият дял на пенсионери-
те са причина за по-високата бедност в селските райони. През 2012 г. в слабо населените тери-
тории 20.4% от лицата на възраст 18-59 години живеят в домакинства на безработни или с нисък 
интензитет на икономическа активност, сравнено с 12.4% средно за България.

Приходите на общините нарастват значително през 2007 г. (с 26%) и 2008 г. (с 18%), но под влияние 
на рецесията, и влошените позиции на държавния бюджет, спадат през периода 2009-2012 г. 

През периода 2009-2012 г. се наблюдава значителен спад при всички разходи на общините. През 2012 
г., в сравнение с 2008 г., разходите за делегирани услуги намаляват с 9%, а за местни услуги – с 
28%. Най-много спадат капиталовите разходи на общините, като през 2012 г. те са 2.7 пъти по-
ниски, отколкото през 2008 г. Ситуацията е особено трудна за почти всички малки общини, много 
от които са в тежко финансово състояние.

2.2. Използвана земя за земеделски цели (ИЗП)

Използваната земеделска площ (ИЗП) през 2012 г. е малко над 5,12 млн. ха и представлява 46.1% от 
територията на страната. От 2007 г. до 2009 г. ИЗП намалява с 1.7%, но през следващите 3 години 
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(2009-2012 г.) се наблюдава постепенно увеличение на ИЗП и през 2012г. ИЗП е с 0.14% повече спрямо 
2007 г. Необработваемата земя постоянно намаляване на намаляване на необработваемата земя – 
през 2012 г. тя е с 35% по-малко спрямо 2007 г.

Обработваемата земя е 3,3 млн.ха (64% от ИЗП), постоянно затревените площи – 1,65 млн.ха 
(32,1%), а трайните насаждения – 159,1 хил.ха (3,1%). През периода 2007-2012 г. обработваемата 
земя нараства с 8%, а постоянно затревените площи и трайните насаждения намаляват, съответ-
но с 10% и 19%.

През периода 2007-2010г. броят на стопанствата е намалял с 122,6 хил. или с 24.9%. Намалението е 
за сметка преди всичко на стопанствата с използвана земеделска площ до 2 ха, които спадат със 
120,5 хил.. Намалява с 8,8 хил. и броят на стопанствата със стопанисвана площ до 5 ха а броят на 
тези с площ над 5 ха, нараства общо с 6,7 хил. 

Протичащите структурни процеси, ускорявани най-вече под влияние на прилагането на ОСП, водят 
до уедряване на земеделските стопанства в страната. С нарастване на общия размер на ИЗП в 
резултат на активизиране търсенето на земя, усвояването на по-ниско плодородни земи и наличие-
то на стимули за разширяване на стопанствата, се ускорява темпът на концентрация в отрасъла. 
Средният размер на стопанството нараства с 95.2% от 6,2 ха през 2007 г. на 12,1 ха през 2010 г. 
и е малко по-малък от средния в ЕС-27 – 14,4 ха.

Забелязва се трайна тенденция за намаляване на използваната земеделска площ в стопанствата с 
по-малко от 5 ха. Обработваната от тях площ през 2010 г. е 234,7 хил. ха и намалява в абсолютна 
стойност със 71,9 хил. ха спрямо 2007 г. (-23%). Делът на използваната от тях земеделска площ 
също намалява от 10.1% през 2007 г. и достига 5.2% през 2010 г. Това се дължи на прекратяването 
на дейността на голям брой малки стопанства през годините. Малките стопанства, особено в 
райони, в които преобладават земеделски стопанства, специализирани в зърнени и маслодайни кул-
тури, не могат да издържат на конкуренцията на големите земеделски стопанства. 

Делът на стопанствата до 5 ха представлява 91.4% от целия брой стопанства, но те обработват 
5.2% от използваната земеделска площ. В такива стопанства се произвеждат 

основно продукти, в които е вложен повече труд – месо, мляко и зеленчуци. Малките по размер сто-
панства продължават да доминират в необлагодетелстваните и планински територии, както и в 
райони с интензивно зеленчукопроизводство, овощарство и тютюнопроизводство, което е техен 
отличителен белег. В малките стопанства се създава около 30% от добавената стойност. Дей-
ността на малките стопанства е от решаващо значение за запазване на формирания ландшафт и 
на местната култура. Малките стопанства осигуряват преобладаваща част от работните мес-
та и доходите в сектора и по този начин имат незаменим принос за балансираното социално и 
териториално развитие на страната. Добавената стойност на единица площ в този случай е 
много висока и това предопределя тяхната важна икономическа и социална роля. Икономическото и 
социалното значение на малките стопанства и незаменимата им роля за развитието на българско-
то земеделие, запазването на екологичното равновесие и на жизнеността на селските общности 
прави необходимо разработването на Тематична подпрограма за малките стопанства в рамките 
на ПРСР (2014-2020).

Земята, която се обработва от стопанства с площ от 5 ха до 50 ха се увеличава и през 2010 г. 
достига 351,4 ха, което е 7.9%, като делът се запазва относително постоянен (8.1% през 2007 г.), 
но остава значително по-нисък от средното ниво за ЕС-28, което е 27.0%. 

Тенденцията на концентрация на земята в стопанствата с площ над 50 ха е ясно изразена. Делът 
на земята в стопанства над 50 ха се е увеличил от 81.9% през 2007 г. до 86.9% през 2010 г. и е сред 
най-високите в ЕС, където той е 66.0%. 

Големите различия между юридическия статут на стопанствата и ИЗП се дължат основно на 
разликите в данъчните и счетоводни закони на страната. От една страна за земеделските про-
изводители, които са физически лица с годишни приходи до 50000 лв. (25565 евро) отчитат само 
прихода, а разходите се признават до нормативно определени проценти. Затова и малките ферме-
ри предпочитат тази форма. С нарастване размера и приходите на стопанството за фермерите е 
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по-изгодно да променят юридическия си статут на Едноличен търговец или Търговско дружество. 
Съществуват административни пречки пред трансформацията на фермерите в юридически лица – 
основната е договорите за аренда, които трябва да се преподписват в нотариална форма. 

2.3. Счетоводство на земеделските стопанства

През 2010 г. остава тревожно голям броят на стопанствата, които не водят счетоводство 335 
хил. или 90% от всички стопанства, независимо, че се наблюдава лек спад с 6 п.п. спрямо 2003 г. Ос-
новната причина за това е, че на земеделските производители, които са физически лица в България 
е дадена възможност за облекчен режим на водене на счетоводство и плащане на данъци (водят 
отчетност само приходите си и платените осигуровки, а за останалите разходи се прилага норма-
тивно признат процент). Липсата на отчетност има отрицателни последици – те могат да опре-
делят разходите, себестойност и други показатели по дейности и култури, което дава отражения 
върху възможностите им да планират своето развитие и да повишат конкурентоспособността си. 

2.4. Вложен труд

През последните години работната сила и вложеният труд в земеделието намалява, при това с 
най-висок темп за страните от ЕС. Постоянната работната сила през 2010 г. е с 22% по-малко от-
колкото през 2007 г., а обемът на вложения труд – с 17%. Количественото намаление на работната 
сила в земеделието е свързано с преструктурирането и намаляването на броя на стопанствата в 
страната и е повлияно от производствени, социално-икономически и демографски фактори. 

От вложения труд в земеделието 83% се осигурява от стопанина и работещите в стопанството 
членове на неговото семейство (семейна работна сила). Несемейната постоянна работна сила 
възлиза на 57,4 хил. души и през 2010 г. е с 10% повече от 2007 г. Делът на несемейната постоянна 
работна сила във вложения труд в земеделието е 13%, което е близо до средното за ЕС-27 (15%).

2.5. Доходи в земеделието

В началото на периода 2007-2012 г. стойността на факторния доход показва разнопосочни тенден-
ции – покачване през 2008г. с 64% спрямо 2007 г. и намаление през 2009 г. с 32% спрямо предходната 
година, но след това в резултат от увеличаващите се субсидии по линия на ОСП (стълб 1 и 2) има 
тенденция на постепенно покачване и през 2012 г. доходът е с 48% повече спрямо 2007 г.. Фактор-
ният и предприемаческият доход са също детерминирани в голяма степен от производството и 
цените, с което се обяснява снижението, наблюдавано през 2009 г. и 2010 г.. През 2012 г. факторни-
ят доход е 147% спрямо 2005 г..

По-детайлният анализ на динамиката на равнищата на нетния доход сочи, че в условията на ев-
роинтеграция, реализираните средни равнища на НД без получените субсидии бележат тенденция 
към намаляване при почти всички специализирани стопанства.

Като цяло инвестиционната активност в сектора е много слаба. Бруто образуването на основен 
капитал е едва 11% от брутната добавена стойност през 2012 г. и спада през годините (ЕС-27 – 
46%, ЕС-12 – 26% през 2010 г.). Наред с това нетното образуване на основен капитал е отрицател-
но през годините след 2009 г., което се дължи на изоставането на инвестиционната активност, 
съпоставено с амортизационните разходи (Фигура 12).

2.6. Достъп до финансиране

Основните източници на финансови средства за аграрния сектор през периода 2007 – 2012 г. са 
търговските банки (ТБ), Държавен фонд „Земеделие“, кредитните кооперации и фондовете по линия 
на ОСП. 

Достъпът до кредит за бенефициентите по ПРСР остава по-труден отколкото за икономически 
оператори в други сектори. Относителният дял на кредитите за сектор „Селско, ловно, горско и 
рибно стопанство“ (по НКИД 2008)в общия обем кредити от ТБ е сравнително нисък и по данни 
на БНБ се движи в рамките на 5% – 6% от броя отпуснати кредити за нефинансови предприятия и 
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едва 3% – 4% от обема им (за същия период БДС на сектора се движи от 4.7% до 6.2%). Средният 
размер на кредите в сектора също е по-нисък с около 1/3 от средния размер на кредитите за всички 
нефинансови предприятия. 

Забелязва се оживление в предлаганите кредитни продукти от страна на ТБ след присъединяване-
то на страната към ЕС. За периода от 2007 и 2012 г. тенденцията е за увеличаване както на броя 
на отпуснатите кредити за предприятията от сектора (+46%), така и за общия обем (+70%) и в 
по-малка степен за средния размер на кредити (+17%).Спад в кредитирането се наблюдава един-
ствено през 2010 г., главно поради настъпилата икономическата криза.

Сериозни проблеми при осигуряване на финансиране от търговски банки срещат малки и средни 
стопанства и фирми в селските райони, които не разполагат с активи на голяма стойност и не 
могат да покрият високите изисквания на банките за обезпечение. Поради тези причини, бенефи-
циентите с договори по ПРСР 2007-2013 не могат да си осигурят финансиране и да реализират 
проектите си. Също така, част от потенциалните кандидати по ПРСР се отказват да кандидат-
стват по програмата поради несигурността във възможността да си осигурят кредит, породена 
от изискванията на банките за обезпечения. 

Един от основните спънки пред изпълнението на проектите са трудности с осигуряване на финан-
сиране. Бенефициентите, които срещат финансови затруднения с изпълнението на проектите си 
са както следва (в проценти от ползвалите мярката):

Мярка 121 Модернизация на земеделските стопанства   38,42%

Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 33.33%

Мярка 311 Диверсификация към неземеделски дейности   42.86%

Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 54.98%

Най-нисък е делът на бенефициентите, които срещат проблеми с финансирането на проектите по 
мярка 123 – 33.33%, вероятно поради относително по-големия размер на бенефициентите по тази 
мярка. Най-висок дял, 55.98%, от бенефициентите по мярка 312, срещат финансови затруднения при 
реализацията на проектите си. Това практически показва, че всеки трети от земеделски произво-
дители и всяко второ микропредприятие в селските райони има нужда от подпомагане с финансови 
ресурси от банковия сектор за изпълнението на проектите си. 

С цел да се преодолеят посочените предизвикателства в хода на Програмата 2007-2013 са пред-
приети следните мерки за облекчаване на достъпа до финансиране на потенциалните кандидати:

 ¡ Увеличаване на размера на авансовите плащания от 20% на 50% и въвеждането на възмож-
ност за гаранция чрез поръчителство.

 ¡ За бенефициентите, които не са общини и които имат подписани договори по 8 мерки от 
ПРСР (121, 122, 123, 223, 226, 311, 312 и 322) от август 2011 г. стартира схема за рефинанси-
ране от Държавен фонд «Земеделие» на търговски банки, които отпускат заеми за проекти 
по ПРСР при преференциални условия. До 31.12.2012 г. от банките е заявен ресурс за 296 кре-
дита в размер над 35 млн. евро. Инвестиционната стойност на проектите по тези заеми е 
над 122 млн. лева. Най-висок е интересът за проекти по мерки 121 и 312.

 ¡ С 8-то изменение на ПРСР 2007-2013 г. е въведена схема за финансов инженеринг за гаранти-
ране на кредити на бенефициенти по мерки 121, 122 и 123, която стартира от началото на 
2013 година. От 11.02.2013 г. до 31.08.2013 г. по гаранционната схема на ПРСР (2007-2013) са 
издадени гаранции на 163 бенефициента на обща стойност 23,4 млн. евро, които покриват 
заеми на стойност 29,3 млн. евро. 

Стартът на гаранционната схема е добър сигнал към потенциалните бенефициенти относно въз-
можностите за осигуряване на средства за изпълнение на техните проекти, ако бъдат одобрени.

2.7. Управление на риска в земеделието
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Земеделието страда от природни бедствия като градушки, наводнения, засушавания, които са 
свързани с климатичните промени. Рисковете като болест по животните и растенията също са 
рискове, които не могат да бъдат предвидени. Повишената степен на риск в земеделието определя 
високата премия на застраховането.

Застрахователните дружества предлагат различни застрахователни продукти, които не покриват 
цялостно нанесените щети. Причината за ниското покритие на рисковете са липсата на финансов 
ресурс и слабата застрахователна култура на фермерите, които са склонни да се застраховат 
при по-ниска застрахователна премия. Въпреки че проявяват известен интерес към застраховане 
на продукцията си, те не са убедени в ползата от него и са скептични по отношение на застрахо-
вателните компании. Недостигът на средства за голяма част от земеделските производители е 
причина и за липсата на интерес към създаване на взаимоспомагателни фондове, които биха дали 
по-голяма сигурност на фермерите за тяхната защита от рискове, особено такива, които не се 
поемат от застрахователната система. 

Съгласно данните от Института по аграрна икономика в периода 2011-2012 г., само 5% от земедел-
ските производители застраховат своята продукция. 40% от земеделските производители имат 
нагласа и желания да застраховат, но все още не са го направили. Над половината земеделски про-
изводители нямат желание да застраховат продукцията си.

Земеделските производители все още разчитат основно на подкрепа от държавата в случай на 
бедствие, като кандидатстват за подпомагане по схемата за държавна помощ за компенсиране на 
загуби за напълно пропаднали площи, вследствие на природни бедствия или неблагоприятни клима-
тични условия. Създаването на механизъм за покриване на щетите и загубите в земеделието е от 
значение за гарантиране на сигурност и за намаляване на негативното съдействие на настъпили-
те рискови събития върху рентабилността и приходите в земеделието.

2.8. Достъп до пазарите

Данните показват, че към 31.12.2012 г. участието на фермери в групи и организации на произво-
дители е много ограничено. По мярка 142 „Създаване на организации на производители” е одобрена 
само една организация, а по Схема „Групи производители на плодове и зеленчуци” по механизмите за 
пазарна подкрепа са одобрени 12 групи производители, в които членуват 48 земеделски производи-
тели от различни направления – зеленчукопроизводство, овощарство и оранжерийно производство. 
В България недостатъчно активно работи системата от земеделски тържища. В страната има 
изградени земеделски тържища, но не всички от тях функционират по своето предназначение. Не 
са разработени другите елементи на системата за търговия със земеделски стоки – аукциони, 
фючърсни договори и др., което затруднява продажбите на земеделска продукция, както и конкури-
рането на земеделските производители и търговци при сключването на сделки.

На международния пазар хранителната ни индустрия участва предимно като вносител на суровини 
и полуфабрикати, осигуряващи и високи темпове на развитие на основните отрасли и задоволяване 
на растящото търсене на вътрешния и международните пазари.

Основните причини са остаряла техника, труден достъп до иновации и високият дял на ръчен труд 
в производството Очертава се силна зависимост на българската хранителна индустрия от евро-
пейския пазар, което създава предпоставки за висок пазарен риск в условията на икономическа кри-
за и очаквана рецесия на този пазар. Недостигът на суровинни ресурси е най-рисковият фактор за 
развитие и повишаване на конкурентните възможности на основните ни сектори – месна, млечна и 
консервна. Тези отрасли са силно зависими от вноса на суровини и респективно от конюнктурата 
на пазарите им. След отварянето на пазара някои продукти изпитват много силен конкурентен 
натиск на националния ни пазар и губят конкурентни позиции, като вина, зеленчукови и плодови кон-
серви, натурални сокове, цигари, макаронени, тестени и сладкарски изделия, бисквити и др.

Основните проблеми на сектора са ниската производителност на труда, ниското ниво на запла-
щане и ниската енергийна ефективност. Причините са остаряла техника и сграден фонд, високият 
дял на ръчен труд в производството. Инвестициите в иновации в материални и нематериални 
активи помагат за развитието на сектора, но трудният достъп до финансиране и трансфер на 
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знания и технологии се пречки пред развитие на този процес. Изброените проблеми се засилват за 
малките предприятия, като най-силно са застъпени при микропредприятия с до 10 човека персонал.

Конкурентоспособността на хранителния сектор наред с други фактори ще зависи от продуктово-
то развитие и нарастването на дела на продуктите с по-висока добавена стойност, което може 
да се постигне чрез: по-пълно интегриране между преработвателите и доставчиците на суро-
вини като условие за производство на качествени и със специфични характеристики хранителни 
продукти, създаване на възможностите за логистична свързаност между доставчици, търговци и 
скъсяване на пътя до пазара, като по-този начин се намалят транзакционите разходи. По-добрата 
логистика ще позволи да се запазват качеството на продуктите, да се задоволи търсенето на 
вътрешния пазар. Насърчаването на сътрудничеството между земеделските производители, на 
създаването на клъстери в сектори на земеделието, както и възможност на самите земеделски 
производители да създадат свои обединения, които да им позволят да утвърждават своите пазарни 
позиции.

ИЗВОДИ И ПОУКИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013 Г.

Над 90% от бюджета са договорени по оси 1, 3 и 4. При платените средства най-голямо е усвоява-
нето от 65% по ос 1 (692 милиона евро), което представлява 35% от всички платени средства по 
ПРСР. От тях на бенефициенти по различните мерки от ос 1 са платени 571 милиона евро (29% от 
плащанията по ПРСР). Плащанията са основно по мярка 121, мярка 123 и мярка 112.

На второ място с 60% усвояване на средства е ос 3 (694 милиона евро), което представлява 35% 
от платените средства по ПРСР. От тях почти 446 милиона евро са по мярка 321.

За ос 2 усвояването на бюджета е 53% (384 милиона евро). което до голяма степен се дължи на 
значителното повишаване на платените суми през 2013 г. (199 млн. евро), основно по мерки 213 и 
214. С по-слаби резултати е ос 4 с едва 16% усвояване (12 милиона евро). 

Плащанията ПРСР 2007-2013 г. по показват тенденция за постоянен растеж през периода 2007-
2012  г. – стартирайки от 102 млн. евро през 2008 г. и достигат 474 млн. евро през 2012 г. (ръст 
от 25% спрямо 2011 г.). Поради проблемите по прилагането през първите две години 2008 г. и 
2009  г. (виж по-долу) плащанията са тревожно малко, след предприетите мерки през 2010-2013 г. е 
отбелязан значителен напредък във финансовото изпълнение, който обаче не е достатъчен, за да 
компенсира забавянето в договорирането и разплащането, натрупано в началото на изпълнението 
на Програмата, поради което в края на 2011 г. и 2012 г. са отписани средства от програмата в 
размер на 89,989 млн. евро. 

Основни проблеми при прилагането, предприети мерки за тяхното решаване 

Първият проблем е свързан с големите закъснения в обработката на заявленията за подпомагане 
и плащане, регистрирани в първите години от прилагане на Програмата. Това се дължи и на непра-
вилното планиране на приемите по мерки и години, което доведе до надхвърляне на капацитета на 
РА за одобрение, сключване на договори и мониторинг на мерките. Този проблем е преодолян през 
2010 г.-2011 г., чрез няколко основни мерки.

Значително е укрепен административният капацитет на РА и УО (намаляване на текучеството, 
осигуряване на обучение на експертите и увеличаване на персонала чрез назначаване на нови служи-
тели на срочни трудови договори). Друга предприета мярка е децентрализирането на прилагането 
на мерки 112, 114 и 141. За съкращаване на времето на обработка на документите се рационали-
зират процедурите за контрол, като се премахват дублиращите проверки. С цел избягване нат-
рупването на подадени заявления/проекти, от 2010 г. са въведени периоди за прием по мерките от 
ПРСР, с определени бюджети. С оглед своевременната подготовка на проектните предложения на 
бенефициентите, в началото на годината на Интернет страниците на ПРСР и на РА се публикуват 
индикативни графици за годишните приеми по мерките от Програмата.

Вторият проблем е в небалансираното усвояване на бюджета на Програмата по мерки и оси, 
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дължащо се на забавеното одобряване на заявленията за кандидатстване по част от мерките, 
липсата на интерес за подпомагане по други и забавеното изпълнение на вече одобрени проекти. 

В тази насока са предприети различни мерки, целящи насърчаване на кандидатстването за под-
помагане, включително промени в Програмата, промени в националните правила за прилагане на 
мерките, подобряване на информираността на потенциалните кандидати. От 2010 г. са предпри-
ети и ред стъпки за повишаване на информираността на потенциалните бенефициенти, като са 
проведени целенасочени информационни кампании по мерките по ос 1 и ос 2, по които има по-слаб 
интерес. По част от мерките (121, 141 и 311) е регистрирано повишаване на интереса за канди-
датстване след като се извършат първите плащания по одобрени проекти, което води до 2-4 пъти 
повече подадени заявления за подпомагане. Положителен ефект от проведените информационни 
кампании се наблюдава по мерките от ос 2. През 2013 г. е отчетено значително повишаване на 
интереса, като плащанията достигат 199 млн. евро, което надвишава платените суми за петте 
предходни години (185 млн. евро). 

В началния етап на прилагане на мерките по-малкият брой подадени заявления за определени инвес-
тиции се дължи на по-дългия цикъл за планиране (подготовката им може да отнеме 1-2 години) на 
проектите и тяхното реализиране. Това са проекти, в които са предвидени строително-монтажни 
работи, необходимо е изготвяне на задълбочени предпроектни проучвания, технологии за производ-
ство и други. Такива са основно проектите за животновъдството, преработка на земеделски и 
неземеделски продукти, изграждане на туристически обекти. 

Като цяло, предприетите мерки водят до подобряване на усвояването на средствата по гаран-
тираните бюджети по М21 и М141, на мерките по ос 2, свързани с плащания за площ и по ос 3. 
Нерешени остават проблемите с ниския интерес по горските мерки (122, 223 и 226), затова при 
планирането на новия програмен период 2014-2020 г. ще се търси решение.

Третият проблем е затрудненият достъп до финансиране за изпълнение на проектите. Предпри-
ети са следните мерки за облекчаване на достъпа до финансиране на потенциалните кандидати:

 ¡ увеличаване размера на авансовите плащания от 20% на 50%;

 ¡ въвеждане на възможност за гаранция чрез поръчителство.

За мерките, по които кандидати са общини, са разработени национални схеми за предоставяне на 
безлихвени заеми за извършване на плащания, както и за временно финансиране на ДДС по време 
на изпълнение на проектите. Първоначално механизмите са въведени за мерки М313, М321, М322, а 
по-късно за включени и горските мерки М223 и М226.

С 8-то изменение на ПРСР 2007-2013 г. е въведена схема за финансов инженеринг за гарантиране на 
кредити на бенефициенти по мерки 121, 122 и 123, която стартира от началото на 2013 година. До 
април 2014 г. НГФ е издал гаранции в размер на почти 99 млн. лв. и така е подкрепил отпускането 
над 270 кредита на бенефициенти по трите мерки на ПРСР. Кредитите, обезпечени с гаранции по 
Схемата, са в размер на над 128 млн. лева. (65,4 млн. евро).

За бенефициентите, които не са общини и които имат подписани договори по 8 мерки от ПРСР (121, 
122, 123, 223, 226, 311, 312 и 322) от август 2011 г. стартира схема за рефинансиране от Държавен 
фонд «Земеделие» на търговски банки, които отпускат заеми за проекти по ПРСР при преферен-
циални условия. Друг механизъм е приет с 8-то изменение на Програмата, като е въведена схема 
за финансов инженеринг за гарантиране на кредити на бенефициенти по мерки М121, М122 и М123. 

Остава нерешен проблемът с финансиране изпълнението на проекти на неправителствени орга-
низации – читалищни настоятелства, обучителни организации и други. Тези организации почти 
нямат достъп и до банкови кредити, защото не разполагат със свободни средства и с недвижимо 
имущество, което могат да представят за обезпечение. Общините не могат да окажат съдей-
ствие, защото по закон не могат да гарантират дълг в чужда полза.

Четвърти важен проблем е забавяне изпълнението на проектите, при които се провеждат проце-
дури за обществени поръчки за проекти на публични бенефициенти (основно общини и обучителни 
организации). Забавянията се обясняват с дългите процедури по възлагане на обществените по-
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ръчки, голям брой жалби от кандидати по тях, както и със смяната в ръководството на общините. 
Направени са промени в наредбите и по тези договори могат да се сключват допълнителни спора-
зумения и срокът за изпълнение започва да тече след одобрението от ДФЗ на последната по ред 
обществена поръчка.

Проблемите с дългите срокове за възлагане на обществените поръчки не се отнасят само до бе-
нефициентите по ПРСР, а до всички възложители в България. Все още не е постигната целта да 
се гарантира сигурност и прозрачност при провеждането на обществени поръчки и скъсяване на 
сроковете за възлагането им. Решението на тези въпроси се търси на национално ниво.

За бенефициентите общини е необходимо да се осигурят и обучения за разработване и провеждане 
на процедури за обществени поръчки, за да се ускори процеса по провеждането им и да се редуци-
рат грешките. По този начин ще се намали риска от обжалването на процедурите и ще се съкра-
тят сроковете за тяхното провеждане, като ще се увеличи процента на усвояване на средства по 
програмата и ще намали вероятността от налагане на финансови корекции.

Допълняемост и съгласуваност с други програми, финансирани със средства на ЕС и националния 
бюджет допринася за по-доброто изпълнение на целите на ОСП. В това отношение най-важни са 
инструментите на първи стълб на ОСП. За периода 2007-2012 г. по тях са платени над 2,7 млрд. 
евро, които допринасят за развитие на земеделието в България. Наблюдава се връзка между под-
помагането по стълб I от ОСП по сектори и изпълнението на проекти по ПРСР. Прекият ефект 
е увеличаване на получените средства от фермерите, което им дава възможност да планират и 
изпълняват инвестиции, в т.ч. чрез ПРСР. Косвеният ефект е, че при получаване на средства по 
I стълб, те се приемат за обезпечение от банките, което улеснява достъпът до финансиране и 
изпълнение на проектите по ПРСР. Като добра практика през изминалия програмен период може да 
се отбележи, че разширяването на подпомагането по Стълб I за животновъдните сектори, доведе 
до по-добро усвояване на гарантираните бюджети мярка 121.

В България се изпълняват седем оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохези-
онния фонд (СКФ). По данни на Информационната система за управление и наблюдение на струк-
турните инструменти към края на 2012 г. са одобрени 2166 проекта, съфинансирани от СКФ, които 
са изпълнявани в селските райони. Проектите са на обща стойност 1604 млрд. евро, от които 1473 
млрд. евро публични разходи. Проектите допринасят за изпълнение на целите на ПРСР.

Друг важен въпрос е значението на дейностите по осигуряване на публичност. За да постигнат 
максимален ефект е необходимо да се работи по единна стратегия, като се използват множество 
и различни канали на комуникация – преса, електронни медии, срещи, семинари, кръгли маси и т.н. 
Засилва се ролята на Интернет. По-голям ефект се постига с кампаниите, които са фокусирани 
към определена мярка (например мерките от ос 2, гарантирани бюджети по М121) или група бене-
фициенти (например в отдалечени райони). 

Обратната връзка с кандидатите, бенефициентите е много важна за получаване на добри проект-
ни предложения, правилното изпълнение на проектите и не последно място за идентифициране на 
променящите се нужди и необходимост за адаптация с цел максимално постигане на заложените 
цели. Специализираните електронни страници – http://prsr.government.bg и http://www.prsr.bg предос-
тавят актуална и широко достъпна информация за възможностите за безвъзмездно европейско 
финансиране по линия на ПРСР (2007-2013 г.), в т.ч. конкретна информация на земеделските произ-
водители за текущото състояние на отделните мерки за финансово подпомагане по Програмата, 
хода на прием и движението на проектите на кандидатите, настъпилите промени в нормативната 
база, публикуване на наръчници и други. Важна роля имат и извършването на качествени проучвания 
сред бенефициентите по въпроси, които не са част от количествените показатели – например 
трудности при реализация на проектите. 

Оценката на изпълнението и въздействието на ПРСР е изключително важна. В тази връзка бяха 
предприети целенасочени усилия за изграждане на партньорства с всички заинтересовани лица. 
Основните участници са представители на браншовите организации, на селскостопанския и пре-
работвателния бизнес, други дирекции и структури на МЗХ, както и представители на местни и 
централни администрации. Важни са контактите, които се поддържат с членовете на КН и по-

http://prsr.government.bg/
http://www.prsr.bg/
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стоянните работни групи към КН. Също така обратна връзка и оценка на прилагането на ПРСР се 
получава от журналистите, специализирани в отразяване на темата. Редовно се организират сре-
щи с различни асоциации, създадена е постоянна приемна в сградата на МЗХ, участие в семинари, 
кръгли маси и др.

Необходимост от подобряване на интерфейса за мониторинг от ИСАК и за генериране на из-
ходните ОРНО. През програмния период 2007-2013 г. възможностите за извличане на нужната кон-
солидирана информация относно изпълнението на проектите и за генериране на изходните ОРНО 
показатели са силно ограничени. Решението на въпроса и разширяване на възможностите на ин-
формационната система, включително за анализи, прогнози и проверки.

Проблеми, по прилагането на отделни мерки от ПРСР

Мярка 142 „Създаване организации на производители“ 

Слабо сдружаване между земеделските производители, изразяващо се в слаб интерес по мярка 142  – 
общо подадени 5 заявления със стойност на публичните разходи по тях 616 хил. евро, от тях са одо-
брени 4 заявления със стойност на публичните разходи 452 хил. евро. Причините за слабия интерес 
по мярката се дължат на:

 ¡ исторически предразсъдъци (коопериране по време на социализма),

 ¡ липсата на капацитет за учредяване и за управление на маркетингова организация от по-
тенциалните членове на организацията, както и липсата на специалисти, които биха могли 
да наемат, превръща идеята за създаване на организация в механично събиране, без да доба-
вя значителна стойност по отношение на маркетинга на произвежданите земеделски про-
дукти. (воденето на счетоводство, управление на търговско дружество/кооперация и др.).

 ¡ високи задължителни разходи за функциониране на юридическо лице (социални, здравни оси-
гуровки, данъци, такси, счетоводно обслужване), 

 ¡ труден достъп до финансиране (например за проекти по мярка М121 и М123), механизмите за 
внасяне и възстановяване на данък добавена стойност (ДДС) и други. 

 ¡ забавената обработка на единичните подадени заявления също има демотивиращ ефект.

С цел подобряване на дизайна на мярката с шестото изменение на ПРСР, одобрено в края на 2011 г. 
са въведени промени с цел покачване на интереса. Също така от 01.01.2014 г. се въвеждат промени 
в Закона за ДДС относно земеделските стоки и за МСП с цел облекчаване на режима.

Подобряване прилагането на мерките от ос 2, свързани с компенсаторни плащания на площ – М211, 
М212, М213 и М214 и намаляване нивото на грешка („нивото на грешка“ показва процентът на одо-
брените за подпомагане стопанства с оторизирана сума „0“ лв.). 

В началото на прилагане на ПРСР в периода 2008-2010 г. нивото на грешка е изключително високи 
в рамките на 27%-39%, което води до високи санкции, намаляване усвояването на средства и на-
маляване на интереса за кандидатстване по тези мерки. За решаване на проблема са предприети 
редица действия – подобряване обмена на данни между институциите, промени в методиката на 
санкции при частично изпълнени ангажименти, ежегодни обучения на експертите, фокусирани ин-
формационни кампании, подобряване връзката с бенефициентите. Данните съгласно контролната 
статистиката (по чл. 31 от прилагащия регламент 65/2011) показват, че нивото на грешка нама-
лява значително за кампания 2012 г. и се движи в рамките от 9% (М214) до 21% (М212), но остава 
по-високо от нормалното ниво. 
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ЗАЩО ХОРАТА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ „РЕШЕНИЯТА“ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ?

(Анализ на ПО 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, 
ОП „Околна среда 2007-2013 г.“)

Приоритетна ос 2 (ПО 2) за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпа-
дъци разполага със 717288084 лв., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 
в размер на 609 млн лв и чрез национални средства от 107 млн лв.1 От тези средства над 10 мили-
она евро2 (от първоначално планирани 41 милиона евро3) са предоставени като техническа помощ 
на 27 бенефициента за подготвянето на инвестиционни проекти, с които впоследствие да канди-
датстват за финансиране по ПО 2. Останалите средства са разпределени за инвестиционни про-
екти на 20 бенефициента за регионална инфраструктура за управление на отпадъците. Общо 56 
проекта са приключени или в процес на изпълнение, а 8 са прекратени. Резултатите към момента 
са: едва 7 нови регионални депа в действие, докато други 19 проекта закъсняват, от които шест 
депа4 няма да могат да бъдат финансирани по ОПОС и ще трябва да бъдат реализирани със сред-
ства от националния бюджет.

ЗАБАВЯНЕТО

Първите покани за проектопредложения за изграждане на инфраструктура са предоставени едва в 
края на 2009 г., а след това в началото и средата на 2010 г., в пълно противоречие с изискването за 
построяване на всичките нови депа за отпадъци до средата на 2009 г., включено като приоритетна 
клауза от Присъединителния договор.5 Към края на 2010 г. няма пуснати обекти в експлоатация по 
приоритетни ос 2, като 26 от 27 действащи към онзи момент проекти са за предоставяне на тех-
ническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти и едва един проект работи за изгражда-
нето на регионална система за управление на отпадъците.6 Към м. август 2015 г. съотношението 
е преобърнато – изплатени са близо 90% от наличните средства по ПО 2 за изпълнението на 4 про-
екта за техническа помощ, 20 проекта за регионални системи и 1 за закриване на общински депа. 
Въпреки това, късното начало на реализацията на големите времеемки и капиталоемки проекти за 
регионални депа създава редица проблеми. От една страна това забавяне удължава положението на 
сериозен здравен риск за хората, живеещи в близост до общински сметища, несъответстващи на 
законовите изисквания, както и екологичните щети върху компонентите на околната среда (почви, 
води, въздух) в резултат от емисиите от сметищата. От друга страна, това забавяне де факто 
доведе до наказателна процедура срещу България по инициатива на Европейската комисия7, поради 
неизпълнения ангажимент за затваряне на всички сметища, несъответстващи на европейските 
норми, до 16 юли 2009 г. Поради бавния напредък, крайният срок за изпълнение на проектите е про-
менен от 31 октомври на 31 декември 2015 г.

Очевидно целите, поставени от Националната програма за управление на дейностите по отпадъ-
ците (2009-2013) и ОПОС за изграждане на 27, а впоследствие на 24 регионални депа, са нереалис-
тични, предвид бавната адаптация на държавната и общинските администрации към изискванията 
на ОПОС. Според УО липсата на капацитет в общините и лошото качество на подадените доку-

1 ИСУН 2015 г. http://umispublic.government.bg/opPriorityLines.aspx?op=7 
2 http://ope.moew.government.bg/bg/pages/sektor-otpadatzi/28 
3 МОСВ, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“. 2008 г. Насоки за кандидатстване по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (BG161PO005/08/2.30/01/03)

4 Пазарджик, Благоевград, Дупница, Провадия, Кърджали и Златица. Източник: в. „Капитал“, 21 август 2015: http://www.
capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/08/21/2595058_stranata_na_starite_bunishta/ 

5 МОСВ, Дирекция Кохезионна политика за околна среда. 2011 г., Доклад по наблюдението и контрола на 
въздействието върху околната среда в резултат от прилагането на оперативна програма „Околна среда 2007-
2013  г.“ (2007-2010 г.)

6 МОСВ, Дирекция Кохезионна политика за околна среда. 2011 г., Доклад по наблюдението и контрола на 
въздействието върху околната среда в резултат от прилагането на оперативна програма „Околна среда 2007-
2013  г.“ (2007-2010 г.) 

7 Искът е предявен през м. март 2014 г., Съдът на Европейския съюз реши, че България е виновна през м. юли 2015 г.: 
Решение на съда от 16.07.2015 г. по дело C-145/14: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165923
&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205852

http://umispublic.government.bg/opPriorityLines.aspx?op=7
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/sektor-otpadatzi/28
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/08/21/2595058_stranata_na_starite_bunishta/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/08/21/2595058_stranata_na_starite_bunishta/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165923&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205852
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165923&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205852
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менти са основните причини за забавянето на реализацията на депата. Тази констатация обаче 
може да води и до други изводи, свързани по-скоро с прекалено тежките бюрократични процедури на 
ОПОС, големия обем изисквани документи и неадекватна подготовка на бенефициентите чрез ясна, 
разбираема и своевременна информация. Причините за неодобрение на предложенията са предимно 
административни – липса на електронно копие на проекта или на някои от изискваните докумен-
ти.8 Изискванията за „интегриран подход“, който допринася за намаляване на количеството отпа-
дъци предназначени за депониране като се основава на йерархията за управление на отпадъците9, 
остават само пожелателни, тъй като нито едно проектопредложение не е отхвърлено на база 
несъотвествие с йерархията. Изпълнението на изискването, включено в Насоките за кандидат-
стване, инвестиционните проекти да са посочени като приоритетни в общинските/регионални 
програми за управление на отпадъците също не се следи стриктно от отговорните институции.10 
Например, в отговор на жалба от 2011 г. от местни жители и НПО, в която се изтъква несъотвест-
вието на предложения проект за регионално депо в Самоков с общинската програма за управление 
на отпадъците, Министърът на околната среда и водите отговаря, че в законодателството няма 
изрично изискване инвестиционните предложения да са изрично включени в общинските програми 
за управление на отпадъците.11

ОБХВАТ

Тесният обхват на допустимите дейности предопределя изграждането предимно на инфраструк-
тура, която подхожда към проблема в „края на веригата“ (end-of-pipe): първи клетки на регионални 
депа за обезвреждане на отпадъци, претоварни станции, инсталации за предварително третиране 
(сепариране, сортиране) на смесени битови отпадъци, както и дейности за закриване на общински 
депа за битови отпадъци.12 Например, проект, предлагащ подготовка на изграждането на инстала-
ция за анаеробно разграждане на биоотпадъци за производството на биогаз, е отхвърлен, тъй като 
е извън обхвата, въпреки че би допринесъл пряко за намаляване на депонирането и оползотворява-
нето на биоразградими отпадъци.13 

Така наложената ограничителна рамка донякъде е разширена с решение на Комитета за наблюде-
ние от края на 2010 г., с което се допуска закупуване на съдове и автомобили, подпомагащи раздел-
ното събиране.14 Поради отказан достъп до информация, към не е ясно дали някоя община да се е 
възползвала от тази възможност. 

Решението да се подкрепят и дейности по рекултивиране на старите общински депа от края на 
2011 г.15 също способства за по-бързото закриване на несъответстващи сметища, както е видно 
от напредъка през годините: старите общински депа са били 278 бр. през 2009 г., 104 бр. през 
2014  г., и 84 през 2015 г.16

8 ОПОС. 2008 г. Неодобрени проекти и мотиви за тяхното неодобрение по процедура „BG161PO005/08/2.30/01/03 
Teхническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Oколна 
среда 2007-2013 г.“

9 Йерархията от 2008 г. гласи: 1) предотвратяване на образуването на отпадъците; 2) оползотворяване на 
отпадъците, чрез повторна употреба, рециклиране и/или вторично извличане на материали и енергия 3) 
окончателно обезвреждане на отпадъци, чието образуване не може да бъде предотвратено или не могат да бъдат 
оползотворени.

10 МОСВ, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“ 2008 г. Насоки за кандидатстване по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (BG161PO005/08/2.30/01/03)

11 МОСВ. Решение 129 / 14.04.2011 г. с изх. номер 05-08-735, подписано от зам. министър Ивелина Василева от името 
на министър Нона Караджова.

12 МОСВ, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“ 2008 г. Насоки за кандидатстване по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (BG161PO005/08/2.30/01/03)

13 ОПОС, 2008 г. Неодобрени проекти и мотиви за тяхното неодобрение по процедура „BG161PO005/08/2.30/01/03 
Teхническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Oколна 
среда 2007-2013 г.“ http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/List-not-approved_TA-Waste-BG-Final.pdf 

14 Девето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, проведено на 
08.12.2010 г.

15 Единадесето заседание на КН на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ от 6 декември 2011 г.
16 ИАОС 2009. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България от 2009 г.: http://eea.

government.bg/bg/soer/2009/3quality/9waste 

http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/List-not-approved_TA-Waste-BG-Final.pdf
http://eea.government.bg/bg/soer/2009/3quality/9waste
http://eea.government.bg/bg/soer/2009/3quality/9waste
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Тъй като в законодателството преди 2015 г. не фигурира задължение за извършване на анализ за 
определяне на източниците, количеството и състава на битовите отпадъци (т. нар. „морфологи-
чен анализ“), а преди 2012 г. липсват и методически насоки за провеждането на такива анализи в 
проектните предложения, подадени преди 2012 г., под въпрос остава дали капацитетът на реги-
оналните депа е адекватно планиран или е изчислен въз основа на редица допускания и експертни 
преценки или неактуални данни от по-стари анализи.

РЕЗУЛТАТИ

Тепърва предстои да се видят резултатите от проектите, финансирани по ос 2, от гледна точка 
на въздействието върху околната среда, поносимостта на разходите за местните ползватели на 
регионалните системи за управление на отпадъците, както и приноса им за постигането на задъл-
жителните нормативни цели в сферата на отпадъците.

Данните на ИАОС показват ясно, че видимото повишаване на процента рециклирани отпадъци (гру-
пиран заедно с изгарянето на отпадъци с производство на енергия под термина „оползотворяване“) 
през последните години се дължи до голяма степен на намаляването на общото количество гене-
рирани битови отпадъци, докато абсолютните стойности на рециклиране остават на практика 
непроменени (виж фигурата по-долу) 17. Факт, който се подкрепя и от данните на Евростат във 
фиг. 2, от които е видно, че количеството рециклирани отпадъци на жител почти не се променя.

 

Източник: ИАОС. 2015 г. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България от 2015 г.

Данните на Евростат красноречиво показват слабия напредък към третиране на отпадъците по 
най-предпочитаните методи според йерархията за управление на отпадъците. 

 

17 ИАОС. 2015 г. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България от 2015 г.: http://eea.
government.bg/bg/soer/2013/waste/obrazuvani-i-tretirani-bitovi-otpadatsi 

http://eea.government.bg/bg/soer/2013/waste/obrazuvani-i-tretirani-bitovi-otpadatsi
http://eea.government.bg/bg/soer/2013/waste/obrazuvani-i-tretirani-bitovi-otpadatsi
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Източник: Евростат

МЕСТНА СЪПРОТИВА

В кореспонденцията между България и Европейската комисия относно наказателната процедура 
за незакритите несъответстващи сметища е видно, че МОСВ оправдава огромното закъснение 
с необходимостта от провеждане на процедура по ОВОС, множеството съдебни дела, заведени от 
местни общности, срещу изграждането на регионални депа, както и почти неизменното обжалване 
на резултатите от обществените поръчки за строителство на съоръженията. Пред българската 
общественост МОСВ окачествява местната съпротива срещу депата за отпадъци като синдро-
ма „не в моя двор“ (not in my backyard – NIMBY) и открито обвинява инициативните комитети и НПО 
за наказателната процедура. 

От своя страна, българските съдилища масово разглеждат подадените жалби единствено от глед-
на точка на процедурни нарушения, без да правят опити да вникват в същността на изложените 
от гражданите и организациите аргументи. По този начин на всички инстанции се потвърждава 
инвестиционното намерение, без оглед на изложените възражения от технически или екологичен 
характер. 

ИЗБОР НА ПЛОЩАДКА

Основните възражения на месните инициативни комитети са относно избора на площадки за из-
граждане на депа за обезвреждане на отпадъци. Отново в случая на депото в Самоков се наблюдава 
необоснована подмяна на възможните площадки, оценени и избрани от 21 терена в предишен доклад 
от 2005 г., изготвен от външни експерти по поръчка на МОСВ, с напълно нова площадка, разгледана 
в ОВОС като предпочитан вариант. Освен че напълно обезсмисля похарчените обществени сред-
ства за изготвяне на анализа от 2005 г., тази подмяна повдига съмнения за корупционна схема, тъй 
като под избрания в ОВОС терен се предполага, че има залежи на полезни изкопаеми (строителни 
материали). Изборът на именно тази площадка би дал възможност на изпълнителя на поръчката за 
строителство на депото паралелно да добива полезни изкопаеми при липса на необходимото разре-
шение и без да заплаща концесионни и други дължими такси.

ДОКЛАДИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Един преглед на жалбите и аргументите на инициативните комитети от Самоков, Ямбол, с. Баня, 
с. Ракитница, с. Стожер и др. показва няколко основни причини за местно противодействие на 
официалната държавна политика за изграждане на регионални депа. На първо място са съмнения в 
достоверността на данните и изводите, изложени в докладите за оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС), предимно по отношение на замърсяването на повърхностни и подпочвени 
води, но също и замърсяването на въздуха. Например, ОВОС за депото в Самоков пропуска да от-

Фиг. 2.  Генериране и третиране на 
битовите отпадъци в България 
в кг/ жител/година, 2007-2013
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чете факта, че река Искър тече на около един километър и половина (1,5) км от терена и се влива 
в намиращия се в непосредствена близост язовир „Искър“ – основна вододайна зона за гр. София. 
В отговор на жалба от граждани, Районна прокуратура – гр. Самоков заявява, че за р. Искър „не са 
правени подробни изследвания“, тъй като се предвижда изграждане или на пречиствателна стан-
ция, или включване към градската пречиствателна станция.18 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

На второ място е повсеместната липса на своевременна широка обществена разгласа на намере-
нията за строеж, както и пълното пренебрегване на възможностите за предварителни обществе-
ни консултации и включване на местните общности във вземането на решения относно управле-
нието на отпадъците в съответния регион. Този подход, разбира се, е до голяма степен обусловен 
не само от общинските администрации, но от централната политика, спусната от МОСВ чрез 
условията на ОПОС, според която регионалните депа са от най-голяма спешност и която не изис-
ква предварително информиране и участие на жителите. Тази спешност в повечето случаи се 
изразява в имитиране на обществени обсъждания, които най-често са слабо посетени (основно от 
общински служители), поради недобрата им разгласа или насрочването им в работно време. Важно 
е да се отбележи и тенденцията на отговорните институции (общини, РИОСВ) да не предоставят 
удобен достъп до ОВОС, който най-често е наличен в един хартиен екземпляр в общината през 
работно време. При положение, че ОВОС обичайно представляват твърде обемни и технически 
документи, които задължително се предават на РИОСВ и в електронна форма, те би трябвало да 
бъдат публикувани на Интернет страниците на съответните общини и контролни органи, за да 
имат заинтересованите страни действителен достъп до тях. Освен това, твърде често достъп 
до ОВОС и други документи, отнасящи се до управлението на отпадъците, се отказва дори когато 
гражданите се позовават на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Например, об-
щина Стара Загора отказва да предостави програмата си за управление на отпадъците, както и 
ДОВОС за депото в Ракитница.

Таблица 1. Информация относно напредъка на проблемни регионални депа

Действие
с. Баня, 
Разлог

Самоков
Ракитница, 

Стара 
Загора

Ямбол
Стожер, 
Добрич

Джерман, 
Дупница

Жалба/дело 
срещу ОВОС

Х Х Х Х Х

Жалба до ЕК и ЕП Х Х Х Х

Местен 
референдум

В процес на 
събиране на 
подписи за 
иницииране

Иницииран, но 
неуважен от 
Общинския 

съвет

Иницииран, но 
неуважен от 
Общинския 

съвет

Иницииран, но 
неуважен от 
Общинския 

съвет

Комплексно 
разрешително

Внесена е 
жалба

Сигнал към 
ОЛАФ

Х

Въведено в 
експлоатация

Х Х

18 Постановление на Районна прокоратура – гр. Самоков: отказ да се образува досъдебно производство. гр. Самоков – 
15.10.2013 г., изх. но. 1212/2013 г., подписано от прокурор Христо Белстойнев.
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ОТПАДЪЦИТЕ НА СОФИЯ

Знаков е проектът за управление на отпадъците на Столична община – не само поради ангажира-
нето на огромен финансов ресурс (на стойност над 345 млн. лв., от които по ОПОС са договорени 
283 млн. лв. – близо 40% от общо наличните средства в ПО 2), но и поради водещата роля на София 
като пример за останалите общини.

През 2007 година Столична община (СО) стартира проект, озаглавен „Управление на битовите 
отпадъци на СО“ за финансиране от фондовете на ЕС. СО възлага предпроектното проучване на 
консорциум от три консултантски фирми – „Фихтнер ГмбХ Ко КГ“, Германия, „БТ Инженеринг“ ЕООД, 
България и „Аква консулт“ АГ, Германия. Ключовите експерти, свързани с този консорциум, са за-
емали и редица други роли – като част от други фирми и юридически лица – при определянето на 
стратегическата посока и извършване на проучвания, свързани с управлението на отпадъците в 
СО – факт, който може да се окачестви като конфликт на интереси.19

През 2011 г. СО започва изпълнението на проект „Изграждане на интегрирана система от съоръже-
ния за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ (DIR-592113-1-9), финансиран по ПО 2 
на ОПОС. Първоначалното намерение е да се финансира цялостна система – от депо за отпадъци 
до крайно обезвреждане чрез изгаряне на отпадъците. Предпазливият подход на ЕК разделя тази 
система на три проектни фази, за финансирането на които СО трябва да кандидатства поотдел-
но. Първата фаза обхваща депо за неопасни отпадъци („Садината“, 25 млн. лв.) и две инсталации за 
биологично третиране на зелени и био отпадъци („Хан Богров“, 46 млн. лв.). Отделно се предвижда 
и пилотен проект за въвеждане на разделно събиране в два района на София („Овча Купел“ и „Кре-
миковци“, 2,6 млн. лв.). Втората фаза представлява завод за механично и биологично третиране на 
отпадъци с производство на RDF гориво (гориво от отпадъци) на стойност 213 млн. лв. Третата 
фаза предстои и предвижда изграждане нова инсталация за изгаряне на RDF гориво към съществу-
ващите мощности на „Топлофикация“ София на стойност над 254 млн. лв. Видно е, че по-голямата 
част от средствата по проекта (над 90%) се насочват към изграждането на скъпи съоръжения за 
третиране и обезвреждане на отпадъците. Те обаче нямат пряк принос към изпълнението на зало-
жените в европейското и българското законодателство цели за повторна употреба и рециклиране, 
нито към реализирането на задължителното разделно събиране на биоотпадъци и рециклируеми 
отпадъци. Огромното капиталовложение на обществени средства за управлението на софийските 
отпадъци ще се отплати с едва 10% повишаване на рециклираните отпадъци.

Към момента вече действат съоръженията от фази 1 и 2. Съоръжението за механично и биологично 
третиране (МБТ), по-известно като „завода за боклук“ не предлага крайно решение, а представлява 
високо технологично, скъпо струващо междинно звено в цикъла на отпадъците. Проектиран да пре-
работва 410 хиляди тона смесени битови отпадъци годишно, в поредица от операции съоръжението 
ще отделя нищожно количество вторични суровини за рециклиране (10%), ще изхвърля на новото 
депо на „Садината“ близо 250 тона отпадъци ежедневно, ще суши мокрите биоотпадъци (биораз-
градимите хранителни и градински отпадъци), за да ги направи годни за горене, и ще подготвя пак 
за изгаряне останалите отпадъци с достатъчна калоричност (пластмаси, хартия, картон и др.). 
Така полученото количество от 180 хиляди тона „гориво от отпадъци“ (т.нар. RDF) се планира да 
бъде изгаряно в нова (също скъпа) инсталация на площадката на „Топлофикация“ (София). Фактът, 
че Столична община се явява собственик и на двете предприятия създава условия за установяване 
на непрозрачни финансови отношения и порочна взаимна зависимост. Голям е рискът от създаване 
на мегамонопол с участието на „Топлофикация“ (София) и фирмите за чистота, които да формират 
непосилни за софиянци цени20.

Изгарянето на отпадъци в ТЕЦ, разположен в градските райони, само привидно решава огромния 
проблем с отпадъците на София. В действителност последиците от отрицателните тенденции 
в управлението на отпадъците преливат в сферата на качеството на въздуха и общественото 
здраве. Европейската комисия вече заведе дело срещу България заради трайно високите равнища 

19 Hlebarov. 2013. Waste as a resource – a story of governance. Master Thesis Series in Environmental Studies and Sustainability 
Science, Lund University Centre for Sustainability Studies: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/4075397 

20 Проблемите около завода за боклук в София се задълбочават, http://bit.ly/1Swj3dj 

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/4075397
http://bit.ly/1Swj3dj


160

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“

на прахови частици, които представляват сериозен риск за общественото здраве.21 Нивата на 
градските емисии на фини прахови частици (ФПЧ) в България през периода 2003-2009 г. са неизмен-
но над нормите на ЕС. България е на челните позиции в света по отношение на интензивност на 
замърсяването на въздуха и смъртност, причинена от лошото качество на въздуха, а София е един 
от най-замърсените градове в Европа. Планът за изгаряне на 180 хиляди тона – или 20 тона на час  – 
смесени твърди отпадъци в ТЕЦ пряко ще повиши вече високите нива на замърсяване на въздуха и 
свързаните с това вреди за природата и здравето на хората в града.

При положение че България е сред най-изостаналите страни по отношение на рециклирането на 
отпадъци, да се изгарят материали, които биха могли да бъдат рециклирани, ако бъдат събрани 
разделно, е недалновидно. Предвид задължителната цел за рециклиране на 50% от отпадъците до 
2020 г., този проект може да доведе и до нови наказателни процедури и потенциални глоби за Бъл-
гария за неизпълнение на европейското законодателство в сферата на отпадъците. Изваждането 
на горимата част от смесените битови отпадъци (основно пластмаси, хартия, картон) с цел 
изгаряне предопределя продължаване на досегашната тенденция за изключително ниско ниво на 
рециклиране през следващите 20 години, докато трае проектният живот на завода и на инстала-
цията за изгаряне на RDF. 

Проектът страда от следните недостатъци:

 ¡ подчинен е на предпочитанието към изгарянето на отпадъци, обричайки огромния суровинен 
ресурс, който се съдържа в битовите отпадъци, на унищожение, предотвратявайки повтор-
ното му влизане в икономиката като рециклирани материали / продукти;

 ¡ напълно пропуска огромните възможности за нови работни места и спестени разходи, свър-
зани с реорганизация на сметосъбирането към разделно събиране от източника и подпома-
гане на социални предприятия за поправка и повторна употреба;

 ¡ създава сериозни тревоги относно икономическите, социалните и здравословни последици;

 ¡ основава се на ненадеждни данни относно състава, количествата и източниците на отпа-
дъци в Столична община;

 ¡ обграден е от мистерия, а достъпът до обществена информация относно подробности за 
него продължава да е затруднен.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД

Допускането само на общините и регионалните асоциации/сдружения на общини като бенефици-
енти доведе до мудно усвояване на средства и насочването им приоритетно за капиталоемка 
инфраструктура, предназначена, поне според проектните проучвания, да изпълнява най-ниските 
критерии и цели в управлението на отпадъците.

Положително развитие за новия период е допускането на гражданските организации и предприятия, 
за които са характерни по-амбициозни и новаторски подходи към управлението на отпадъците. 

Финансирането на „тежки“ инфраструктурни обекти през изминалия период е за сметка на крайно 
необходими и значително по-евтини мерки, свързани с преустройство на системите за сметосъби-
ране и сметоизвозване. Чрез разпределението на средствата по ОПОС и съответните национални 
стратегически документи отговорните български институции насърчават единствено формално 
изпълнение на минималните изисквания към управлението на отпадъците. Този подход вече води до 
закъснения и неизпълнение на поети ангажименти за подобряване на управлението на отпадъците 
в България, които биха могли да доведат и до финансови санкции за страната.

За по-ефективно използване на обществените средства от европейския и националния бюджет, 
насочено към управлението на отпадъците като ресурси, финансова помощ трябва да се предос-
тавя предимно за проекти, които предлагат напредничави подходи за постигане на по-високи цели 
за предотвратяване на отпадъците, насърчаване на повторната употреба, рециклиране и компо-
стиране, с помощта на разделно събиране на отпадъците. Вместо големи и скъпи съоръжения за 

21 Прес-съобщение на ЕК от 18 юни 2015 г.: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5197_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5197_en.htm
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третиране и обезвреждане на смесени битови отпадъци, финансирането трябва да подкрепя в 
много по-голяма степен изваждането на ценните суровини от отпадъците още при източника, 
включително чрез социално предприемачество, индустриална симбиоза и информационно-образова-
телната разгласа. Тези подходи са съвсем подходящи в светлината на актуалния дебат за ресурсна 
ефективност на европейско ниво и очаквания през декември 2015 г. „Пакет за Кръгова икономика“  – 
законодателно предложение от Европейската комисия, което се очаква да повиши задължителните 
цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране и да въведе редица мерки, които ще поста-
вят страните-членки на равна нога при доказване постигането на тези цели.
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КАК ВОМР1 „ПРОМЕНИ“ СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Настоящият текст разглежда прилагането на подхода: „Водено от общностите местно развитие“ 
(ВОМР) на територията на селските райони в Р. България в периода (2011-2015 г.).

Анализирана е работата на финансираните по мярка 41 от Приоритетна ос (ПО) 4 „ЛИДЕР“ на ПРСР 
(2007-2013) 35 местни инициативни групи (МИГ). Дейността им е проследена чрез информацията, 
изнесена в Интернет-страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ)2 и сайтове-
те на всяка от 35 МИГ3, които в периода (2012-2015 г.) са усвоили средства по мярка 41 от ПРСР4.

Текстът отразява постигнатото по ВОМР в контекста на препоръките от Доклада на КУПФЕС 
през 2012 г. и очакванията на местните общности в селските райони, залегнали в Стратегиите за 
местно развитие (СМР). Очертани са проблемите в прилагането на ВОМР, чрез изпълнението на 
СМР в периода (2011-2015 г.), като в същото време са дадени и препоръки за прилагането на ВОМР 
през новия програмен период (2014-2020 г.).

ПРОПУСКИТЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО ИЗЛИЗАТ НАЯВЕ

1. Стратегии по метода „copy – paste“

Прегледът на изпълнението на одобрените 35 СМР показва, че много малко от тях действително 
отговарят на заявените от местната общност потребности и са съобразени с наличния капа-
цитет за изпълнение на проекти. Масов проблем е залагането на мерки, по които впоследствие 
се оказва, че липсва интерес или проектна готовност. Този проблем съществува при повече от 
половината МИГ. В доклад на МИГ „Преспа“ се отчита, че трябва да се променят съществени 
елементи от СМР. Записано е, че някои критерии за оценка не отговарят на изискванията на съ-
временната икономическа обстановка и не са актуални спрямо нея. Приоритетите за развитие са 
претърпели промени и това налага промени в критериите, а също и в индикаторите за отчитане 
на резултатите по някои от мерките, към които няма интерес за кандидатстване или съществу-
ват пречки за кандидатстването по тях. Така например интересът към мерки 121 „Модернизиране 
на земеделските стопанства“ и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ е много нисък и 
по тях няма подадени проекти, отчитат от МИГ. Реално на територията на МИГ „Преспа“ няма 
много кандидати, които да отговарят на изискванията по наредбата или да имат нужните 
средства за извършване на инвестицията. Това обаче явно не е отчетено при програмирането 
на СМР. Не е било взето под внимание и това, че по мерки 122 „Подобряване на икономическата 
стойност на горите“ и 226 „Възстановяване на горския потенциал и превантивни дейности“ инте-
рес за кандидатстване има от страна на физически лица, чиито гори се управляват от кооперации, 
което е пречка за тяхното кандидатстване и най-вече за доказване на собствеността върху имо-
та. Като цяло затруднение се оказва ниската проектна активност в региона.

Във всички случаи, резултатът от „лошото“ и „бързо“ планиране на СМР по метода „copy – paste“, 
който е в разрез с идеята на подхода ВОМР, изправя МИГ пред риска от неизпълнение на СМР, а 
оттам и до нуждата от промени в стратегиите, за да бъдат те адекватни на нуждите на тери-
ториите и за да могат средствата предоставени тях да бъдат „ спасени“.

2.  Стратегии, спретнати „ad hoc“ – с нови бюджети, нови индикатори и нови 
процедури

Няма нито една МИГ, която да е успяла след подписването на договора за финансиране на СМР да 
я изпълни във вида, в който тя е била първоначално одобрена от МЗХ. СМР масово се променят 
от МИГ почти веднага след подписване на тристранните договори. В хода на изпълнението се 
сключват минимум по 3-4 анекса за промени. Те са свързани преди всичко с бюджетите на стра-
тегиите и с разпределението на средствата в тях по оси и по мерки, като освен прехвърляне от 

1   Водено от общностите местно развитие бе означавано в периода 2007-2013 с наименованието: „ЛИДЕР“
2   http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l1/12 
3   Виж Приложение 1 
4   Виж Приложение 2 

http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l1/12
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мярка в мярка в рамките на една ос се допуска и прехвърляне на средства от една ос в друга ос, 
което на практика видоизменя изцяло СМР, а и предизвиква дисбаланс между първоначално за-
ложените в стратегиите цели и приоритети. 

В отчета си от 2013 г., МИГ „ Преспа“ отбелязва, че въпреки удължаването на сроковете за прием 
на проектна документация, няма регистрирани проекти по мерки 121, 122, 226 и 311 и има само един 
регистриран проект по мярка 123 от СМР. От МИГ отчитат два основни проблема: неусвояване 
на финансов ресурс по мерките от ПО 1 и ПО 2 и недостиг на финансов ресурс по мярка 312 
от СМР на МИГ„Преспа“, което води до небалансирано прилагане на Стратегията за местно 
развитие на Сдружението. Искано е прехвърляне на бюджета по мерки 121, 122, 226 и 311, както 
и остатъка от бюджета по мярка 123 към мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микроп-
редприятия“, както и остатъка от 313 в мярка 321. В доклада е посочено още, че прехвърлянето на 
средства от мярка в мярка в рамките на една ос от ПРСР, както и от мерки от една ос в мерки 
от други оси на ПРСР би довело и до коренна промяна в СМР. 

3.  МИГ намаляват стойностите на индикаторите, отчитащи ефекта от 
изпълнението на СМР

Почти всички МИГ са променили индикаторите, с които се отчита ефекта от изпълнението на 
СМР. Най-често променяни са индикаторите „Брой сключени договори по СМР“ и „ Брой склю-
чени договори по всяка мярка“. За да могат да се справят с ниския интерес или с липсата на 
такъв по някои мерки, и в същото време да отчетат добро изпълнение на СМР, МИГ масово 
прибягват до намаляване на стойностите по тези два индикатора, и най-вече на „брой склю-
чени договори по СМР“. Почти не се срещат стратегии, в които този индикатор да е останал 
непроменен. В мнозинството от случаите промяната се изразява в намаляването на заложения 
брой сключени договори поне наполовина. Например МИГ „Брезник-Трън“ намалява индикатора от 
43 на 34. Същото прави и МИГ „Радомир – Ковачевци – Земен“, който променя броя на сключените 
договори от 45 на 33, а при МИГ „Средец“, броят е драстично намален – от 45-50 на 35.

4.  Променени процедури, критерии и срокове в СМР

Екипът на МИГ „Брезово – Братя Даскалови“ е искал изменение на текстове в процедурите на 
СМР, с цел отстраняване на неточности и противоречиви формулировки. Изготвено е било ис-
кане за прехвърляне на средства от мерки с нисък интерес към мерки с по-висок интерес и наличие 
на проектна готовност. След анализ, МИГ „Тракийско-Родопска яка“ е взел решение за увеличение 
на интензитета на 200000 евро по м. 121. По този начин се увеличава възможността по мярката 
да кандидатстват и бенефициенти с по-големи по мащаб стопанства. В МИГ „Нови пазар – Ка-
спичан“ поради допуснати пропуски и грешки при оценяване на проектите са постъпили жалби 
от двама бенефициенти. Това е довело до отказ от съгласуване на процедурата за избор на 
проекти и отказ от финансиране на класираните проекти от ДФЗ. Ниското качество и несъвър-
шенствата в разписаните и одобрени процедури за прилагане на СМР, приети от МИГ, утежняват 
процеса на прилагане на СМР или налагат тяхното изменение, за което е необходимо много време, 
коментират в годишния си доклад от МИГ „Нови пазар – Каспичан“. 

Основният проблем обаче си остават съкратените срокове за реализацията на СМР и множество-
то процедури и документация, които следва да бъдат изработени в процеса на изпълнение. Тази 
констатация правят от МИГ „Костенец 2010“, но тя присъства в отчетите на почти всички МИГ.

Вследствие на многобройните изменения в стратегиите и най-вече поради липсата на информация 
за тях сред хората в малките населени места от териториите на МИГ, се достига до тревожни 
оценки на местната общност за постигнатите ефекти от прилагането им.

5.  Местните хора не знаят за съществуването на МИГ и СМР и не виждат 
въздействието им 

40% от анкетираните представители от местната общност се колебаят и отговарят неуверено 
на въпроса, дали Стратегията за местно развитие на МИГ „Карнобат“ е постигнала желаните 
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ефекти. Това е една от констатациите в направената финална оценка за ефектите от прила-
гането на Стратегията за местно развитие на територията на този МИГ. Над половината от 
анкетираните лица преценяват, че за да има по-добро въздействие на стратегията по сектори, 
на територията на МИГ трябва да се осигури гъвкавост на процедурите и повече експертна по-
мощ. Изненадващо нисък процент от анкетираните подкрепят Местната инициативна група 
и Стратегията за местно развитие. Слабо се оценява и приносът на мерките за подобряване на 
природните ресурси и ландшафта в селските райони. Тази оценка отново показва, че територията 
на МИГ не получава необходимата подкрепа съобразно специфичните особености и нуждите 
на потенциалните бенефициенти. Не са единици и случаите, при които в хода на прилагането на 
СМР се отчита 

6.  Нарушаване на баланса в разпределението на средствата между гражданския и 
публичния сектор

Анализът от изпълнението на СМР на МИГ „Тракийско – Родопска яка“ установява, че е нарушен 
балансът на разпределение на средствата в публичния сектор между органите на местната 
власт и гражданския сектор по мерки 321 и 322. По тези две мерки не е идентифициран ин-
терес от страна на неправителствени организации и читалища, въпреки, че те са сред по-
тенциалните бенефициенти. Сред възможните причини за липсата на интерес от страна на т. 
нар. граждански сектор са: липса на проектна готовност, липса на финансов капацитет, липса на 
административен капацитет и опит в управлението на проекти. Основен проблем е също липса-
та на материална база, собственост на публичните структури, върху която да се планират 
интервенции, и в която да се развиват дейности. В повечето случаи, гражданските организации 
следва да наемат за безвъзмездно или възмездно ползване материална база от общините, което 
е съпътствано с административни процедури и често е предмет на управленски и политически 
решения. Вероятно тези обстоятелства и особености на територията не са били отчетени при 
програмирането и създаването на СМР, и най-вече при разпределението на финансовия ресурс сред 
потенциалните бенефициенти от различните сектори.

Препятствията пред МИГ при изпълнението на СМР макар и в единични случаи са предизвикани и 
от 

7.  Политическата конюнктура, която възпрепятства дейността по прилагането 
на стратегиите

В доклада си от 2012 г. МИГ „Брезово – Братя Даскалови“ описва сериозни трудности, които са 
възпрепятствали стартирането на дейността му по изпълнение на СМР. В доклада е записано 
следното: „Одобрението на СМР за финансиране се забави значително, като през същия период  
ръководствата на двете общини, попадащи в територията на МИГ бяха изцяло сменени. След под-
писването на договор за финансиране на СМР, екипът на МИГ изпита значителни трудности 
при убеждаването на новите общински ръководства, че местната власт официално членува в 
МИГ“. До инициирането на Общо събрание на МИГ, което да излъчи нови представители на публич-
ната власт в МИГ, общинските ръководства не са възприемали своето членство в МИГ като 
факт, което значително е забавило издаването на запис на заповед за получаване на аванс, а 
също и внасянето на членски внос от страна на двете общини. Този случай е показателен за 
това, че независимо от по-голямото по дефиниция гражданско участие в структурата на МИГ, 
структурата остава нестабилна без подкрепата на публичната власт. На практика установеното 
публично-частно партньорство в МИГ е в постоянен риск да се срути при абдикиране на местната 
власт. Тази зависимост от местната политическа конюнктура се проявява и на други етапи от 
работата на МИГ и най-вече в хода на етапа на оценката на проектните предложения от МИГ.

8. Лошо администриране на стратегиите 

Администрирането на стратегиите при повечето МИГ е било затруднено, заради липса на инфор-
мация за движението на одобрените от МИГ проекти, подадени за разглеждане и одобрение от 
ДФЗ-РА. На практика МИГ се явява междинно звено между кандидата и ДФЗ. В преобладаващата 
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част от случаите този проблем се дължи на липсата на добра комуникация между МИГ и ДФЗ. Това 
е проблем за почти 95% от МИГ. В същото време като проблем се посочва и некоректното подаване 
от страна на МИГ на заявки към ДФЗ за възстановяване на извършени разходи и непълно окомплек-
товане на придружаващата документация. Според повечето МИГ, описаните проблеми се дължат 
на недостатъчното сработване на екипите и необходимостта от повишаване на ефектив-
ността и поемането на конкретни задължения и отговорности на всеки един от членовете 
им по повод прилагането на СМР. От МИГ „Харманли“ например, посочват в свой доклад, че има 
забавяне във времето на извършване на проверка от ДФЗ-РА за съответствие с процедурите, опи-
сани в СМР, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и 
планираните разходи. „Трудностите се състоят в това, че бенефициентите започнаха да оттеглят 
проектите си. За съжаление ние не можем да им дадем, какъвто и да било отговор – кога ще бъдат 
одобрени, кога ще се подписват договорите и кога ще започнат да изпълняват дейностите си по 
проектите“, коментират в доклада си от МИГ „Харманли“. МИГ „Брезник –Трън“, също споделя неу-
довлетворението и притеснението си от бавните темпове на одобрение на проектите от ДФЗ. В 
доклада си от МИГ посочват, че дългите сроковете за разглеждане на проектите по мярка 41 
водят до демотивиране на бенефициентите и „лош имидж“ на МИГ. В срока по чл. 23, ал. 9 от 
Наредба №23/18.12.2009г., ДФЗ не се е произнесъл с отговор по процедурата със заведените с 
нея от първия прием проекти. С цел гарантиране интереса на кандидатите с одобрени проекти 
към процедурата и осигуряване на възможност за договаряне на средствата по нея, Управителният 
съвет на „МИГ Брезник – Трън“ е взел решение за оттегляне на процедурата и заведените вече с 
нея проекти. 

9.  ДФЗ-РА одобрява една много малка част от предложените за финансиране от 
МИГ проекти

Подобна практика е описана в доклада на МИГ „Карнобат“. От него става ясно, че е налице разми-
наване в оценките на МИГ и тези на ДФЗ-РА за проекти, предложени за финансиране. Едва 72% от 
предложените за финансиране проекти от МИГ са били одобрени. „Това е в резултат от липсата 
на достатъчен капацитет на експертите, участващи в комисиите за оценка и съответното 
оценяване от РА“, е заключението на доклада. За целта е необходимо предварително обучение на 
експертите, участващи в тези комисии, препоръчват от МИГ-а.

10.  Липсата на експертен потенциал затруднява работата на МИГ по изпълнение 
на СМР

В подобна ситуация изпадат много от местните инициативни групи. Например почти половин го-
дина екипът на МИГ „Радомир – Ковачевци – Земен“ е работил без експерт, което затруднило много 
работата по изпълнение на заложените дейности. 

Недостигът на финансов ресурс за изпълнението на текущите дейности по администрира-
нето на СМР се отчита като основен проблем от повечето МИГ. Затрудненията произтичат от 
липсата на изградени механизми за финансиране на МИГ.

Фрапиращ е случая с МИГ „Харманли“, чиято разплащателна сметка била разкрита в Корпора-
тивна търговска банка. Спирането на дейността на банката и блокирането на средствата 
по сметката за половин година (от месец юни до декември 2014г.) принудили МИГ „Харманли“ 
да търси макар и временна финансова помощ от физически и юридически лица, за да може да 
изпълни дейностите си за 2014 г.

От МИГ „Кнежа“ пък установяват, че големия период от подаването на доклад за извършените 
текущи дейности до възстановяването на отчетените разходи, води до затруднения при работа-
та на екипа. За да може МИГ да изпълнява дейностите по бюджета, били предприети извънредни 
действия за осигуряване на финанси – най-вече чрез заеми от Община Кнежа. 

Начинът на финансиране на текущата дейност е основен проблем и за МИГ „ Костенец 2010“. 
В един от докладите си МИГ констатира, че след удържането на получения аванс за текущите 
разходи от дейността, не остават финансови средства за разходи за управление и за разходи за 



166

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“

придобиване на умения и постигане на обществена активност. Наложило се МИГ да изтегли банков 
кредит, за да може да изпълни дейности, планирани в бюджета за 2014г. Затруднение представлява 
и осигуряване на средства за лихвите по кредита, което възпира МИГ от теглене на нов кредит.

БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СМР ОТТЕГЛЯТ СВОИТЕ ПРОЕКТИ ЗАРАДИ ПРОПУСКИ В 
НОРМАТИВНАТА БАЗА И ЛОША КООРДИНАЦИЯ

1.  Нормативната база е прекалено бюрократична и създава повече затруднения за 
прилагане на подхода ВОМР „отдолу-нагоре“ 

Съществуващата нормативна уредба не позволява голяма самостоятелност на МИГ, в т.ч. опе-
ративна, и застрашава реалното прилагане на подхода „отдолу-нагоре“. От МИГ „Нови пазар – Ка-
спичан“ констатират, че много бавно се извършват промени в нормативната уредба по проблеми, 
които пречат за прилагането на ВОМР и за които има постигнато съгласие между заинтересова-
ните страни. Дълго чаканото изменение и допълнение на Наредба 23 оставят МИГ в очакване 
за поредни промени – основно в сроковете на договорите с бенефициентите по СМР. От МИГ 
„Брезово – Братя Даскалови“ отчитат, че бенефициентите, кандидатствали през първата полови-
на на 2013 г. са очаквали, че ще имат на разположение за изпълнение цялата 2014 г. – до септември 
2015. Заради забавянето на договорирането обаче на практика те имали на разположение само 
9 месеца за строителство.

Огромно забавяне в съгласуването на процедурите за обществени поръчки от ДФЗ на общинските 
проекти пък блокирало процеса на изпълнение на т. нар. общински проекти по мерките от СМР. 
„Всички трудности при реализацията на СМР се дължат на несъвършенства в нормативната 
база и забавяне на обработката на подадените от МИГ проекти, доклади и заявки за плаща-
не“, посочват в доклада експертите на МИГ. Трудностите са основно от финансово естество 
и са резултат от нормативно разписаните изисквания за финансово изпълнение. „Като проблем 
при изпълнението на проектите по т. нар. общински мерки е невъзможността на общините да 
кандидатстват за безлихвен кредит пред ДФЗ-РА за извършването на окончателно плащане, 
тъй като такава възможност доскоро не е съществувала в съответното ПМС за проекти по 
мярка 41“, констатират от МИГ „Елхово“. Друг проблем е неприлагането на определени мерки от 
ПРСР 2007-2013 на национално ниво. Например в МИГ „Раковски“, неприлагането на заложената в 
СМР мярка 331 на национално ниво е породило редица проблеми с бенефициентите с подписани 
договори по тази мярка от СМР. Проблемите се изразявали най-вече в късно разработване от 
ДФЗ на процедурите, съпътстващи разглеждането и оценка на заведените проекти, в следствие 
на това акумулиране на забавяне от завеждане на проекта в МИГ до подписването на договор, за-
бавяне в разработването на заявката за плащане и списъка със съпътстващи документи, а оттам 
и несигурност в самите бенефициенти. Вследствие на това са и отказите от изпълнение на вече 
подписани договори.

2.  Получателите на финансово подпомагане по СМР са притиснати от кратки 
срокове за изпълнение на своите проекти

Сроковете за подготовка на подадените от бенефициентите искания за анексиране на вече 
сключените договори са много дълги, констатират в доклада си от МИГ „Нови пазар – Каспичан“. 
„Въпреки приетите промени в нормативната уредба, свързани с удължаване на крайния срок 
за изпълнение на проекти, включващи строително-монтажни работи, до 15.09.2015 г., закъсне-
нието трудно може да бъде преодоляно и при някои от проектите ще застраши успешното им 
изпълнение“ е записано в доклада на МИГ „ Костенец 2010“. В него се посочва като основен про-
блем краткият срок за изпълнение на проектите, който е резултат, както от късното започване 
на прилагането на СМР, така и от голямото закъснение при сключване на договорите на одобре-
ните бенефициенти с ДФЗ-РА. Проблемът стои както за публичните (при които времето за из-
пълнение се удължава и от това, че за избор на изпълнители се провеждат процедури по ЗОП), 
така и за частните проекти, включващи строително-монтажни работи. Проблемът с краткия 
срок за изпълнение на проектите, подадени по СМР застрашава изпълнението и на проекти, които 
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не включват строително-монтажни работи. Такъв е случаят с два проекта по мярка 226, които 
включват възстановителни дейности – презалесяване на пострадали гори, за които са подписани 
договори на 04.08.2014г. Забавеното одобрение на проектните предложения от ДФЗ предполага и 
изменения при изпълнението на проектите, свързано с промяна на доставяното оборудване, промя-
на на цените и техническите спецификации и от там до необходимостта от сключване на Анекси 
към договорите, което от своя страна води до забавяне при изпълнението на проектите.

3. Трудности при договаряне на банкови кредити за финансиране на дейностите по 
проектите

Бенефициентите са затруднени при кандидатстване за авансови плащания по техните проек-
ти, поради това, че осигуряването на банкова гаранция е проблемно за тях. В Наредба №23 от 
18.12.2009 година не съществува възможност това да става срещу поръчителство пред ДФЗ-РА 
на две юридически лица, каквато възможност е дадена в Наредбите на МЗХ по мярка 121, мярка 311 
и мярка 312, по които се кандидатства директно към ДФЗ-РА. Това създава условия за неравно-
поставеност на бенефициентите, реализиращи проекти към СМР на МИГ и такива с директно 
кандидатстване пред МЗХ по упоменатите мерки. Някои от получателите на финансови средства, 
планирали да започнат изпълнението на проектите си веднага след одобрението им от МИГ, не 
са успели да получат банков кредит, поради липсата на тристранен договор с МИГ и ДФЗ-РА. След 
подписването на договорите с ДФЗ-РА е необходимо техническо време за получаването на сред-
ствата, което допълнително удължава времето, в което по проектите не се извършват дейности, 
а срокът за изпълнение на инвестициите още повече намалява, констатират бенефициентите. 

Поради кратките срокове за изпълнение на проектите, бенефициентите, които са планирали 
получаване на междинни плащания нямат време за внасяне на искания и получаване на такива, 
което допълнително затруднява и получаването на банкови кредити, тъй като се налага да 
бъдат изтеглени по-високи от планираните суми, за които са направени първоначални про-
учвания. 

Закъснението в подписването на договорите и кратките срокове за изпълнение са довели до пара-
доксални ситуации, при които срокът за искане на междинно плащане при някои проекти е изтекъл 
преди срока за искане на авансово плащане.

ИЗВОДИ: СЛАБОСТИТЕ ОСТАВАТ, ГРЕШКИТЕ СЕ УМНОЖАВАТ И ЗАГРУБЯВАТ

В доклада си от 2012 г. КУПФЕС констатира, че трябва да се ускори усвояването на средствата 
по ВОМР, като се подобри процеса на оценяване на СМР и се повиши капацитета на т. нар. „прила-
гаща помощ“ за администриране на проектите. Тук бяха взети предвид трудности по изпълнението 
на т. нар. „подготвителни проекти“ по мярка 431-2, където бяха забавяни плащания от ДФЗ-РА към 
бенефициентите, а в немалко случаи голяма част от направените разходи по подготовката на МИГ 
и СМР не им бяха възстановени. 

На практика от 2012г. досега, не е повишен капацитетът за администриране на проекти по ВОМР.

„Прилагащата помощ“ продължава да работи с безотговорно бавни темпове

Вместо да е в помощ на бенефициентите – МИГ и получателите на финансова помощ по СМР, 
ДФЗ-РА ги затруднява и възпрепятства максимално изпълнението на стратегиите, като не спазва 
сроковете по Наредба 23 за разглеждане на заведени от МИГ процедури за оценка на одобрени за 
финансиране проекти. Това създава лош имидж на МИГ сред бенефициентите и води до намаляване 
на интереса към СМР и ВОМР. СМР са поставени в риск от неизпълнение, поради просрочване на 
времето за одобрение на текущи разходи на МИГ и исканите от тях промени в СМР. Това води до 
блокиране на работата им. Създава се дискомфорт и сред получателите на финансови средства по 
стратегиите. Те се демотивират и оттеглят заведените и одобрени от МИГ проекти, защото са 
притеснени от кратките срокове, в които трябва да направят планираните инвестиции, или защо-
то са разочаровани от продължителния и непрозрачен етап на оценка на проектите.

Липсата на експертен потенциал и препятствия, предизвикани от политическата конюнктура 
опорочават процеса на прилагане на ВОМР
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Това от своя страна води до трагични ситуации, при които заради пропуски в процедурата на оцен-
ка, бенефициенти се жалват, а ДФЗ отказва съгласуване на одобрените от МИГ проекти. Отказът 
на общини със сменени в хода на одобрението на стратегиите ръководства, да подпомагат дей-
ността на МИГ, към който принадлежат, е показател, за това, че от 2012 г. насам не е преодолян и 
този проблем – на силна зависимост от политическата конюнктура по места.

Нормативната база е прекалено бюрократична и създава повече затруднения за прилагане на 
подхода ВОМР „отдолу-нагоре“

Промените в Наредба №23 създават условия за удължаване на срока за контрактуване и изпълнение 
на проектите по СМР, но от друга страна не отговарят на някои основни потребности на бенефи-
циентите, като например осигуряването на банкова гаранция за получаване на авансово плащане 
или възможността на общините в структурата на МИГ да кандидатстват за безлихвен кредит 
пред ДФЗ-РА.

Липсата на финансов ресурс създава риск от неизпълнение на СМР 

Това се чувства осезаемо в периода 2014-2015 г., когато повечето МИГ търсят заеми от общините 
или от банки, за да успеят да посрещнат текущите си разходи. Куриозна е ситуацията с една от 
местните инициативни групи, на която в продължение на половин година сметката е блокирана във 
фалиралата КТБ и за да покрие дефицита от средства прибягва до търсене на финансова помощ 
от физически и юридически лица. 

ПРЕПОРЪКИ:  ПО-МАЛКО БЮРОКРАЦИЯ И ПОВЕЧЕ ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ВОМР 
(2014-2020)

Предвид изложените слабости и грешки при прилагането на ВОМР в периода 2011-2015 г., насто-
ящият доклад формулира следните препоръки:

1. Облекчаване на нормативната уредба, регламентираща правилата за осъществяване на 
ВОМР в селските райони.

2. Отказ за финансовата подкрепа за стратегии, създадени по метода „ copy-paste“ без да 
отговарят на потребностите на местната общност и наличния проектен капацитет на 
териториите на МИГ.

3. Кратки срокове за съгласуване на стратегии, процедури, индикатори, текущи разходи и въ-
веждане на строг контрол за спазването им от страна на „прилагащата помощ“ и на МИГ. 

4. Опростяване на процедурите за реализиране на дейностите по изпълнение на Стратегиите 
за местно развитие на МИГ.

5. Създаване на облекчени механизми за финансиране на текущата дейност на МИГ;

6. Установяване на облекчени механизми за кредитиране на бенефициенти по проектите от 
СМР (в т.ч. и общини) с оглед тяхното своевременно и безпроблемно изпълнение.
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КАК МЕДИИТЕ ПЕЧЕЛЯТ БОГАТО ОТ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ (2007-2013 г.)

В последните години, откакто страната ни се ползва от европейско финансиране, десетките ми-
лиони за реклама на еврофондовете се превърнаха в основно средство на българските министри и 
политици да си осигурят меден комфорт. Схемата работи от 2007 разполага с близо 130 млн. лева, 
като до момента изплатени са над 100 млн. лева, а останалите ще бъдат изразходвани до края на 
2015 година.

В тази сметка влизат комуникационните планове на седемте оперативни програма – „Транспорт“ 
(23.5 млн. лева), „Конкурентоспособност“ (10.1 млн. лева), „Околна среда“ (21.9 млн. лева), „Регионал-
но развитие“ (9.8 млн. лева), Човешки ресурси“ (17.7 млн. лева), „Административен капацитет“ (4.2 
млн. лева), „Техническа помощ“ (6.4 млн. лева), както и Програмата за развитие на селските райони 
(36.1 млн. лева).

Принципно в захранването на медиите с евросредства няма абсолютно нищо незаконно. Точно об-
ратното – Европейският съюз иска фондовете, които са израз на европейската солидарност, да 
бъдат добре популяризирани сред обществото и именно затова отпуска немалко средства.

Проблемът е в начина, по който се разпределят европейските субсидии, които по начало са пред-
назначени за популяризирането на оперативните програми. Не е тайна, че в зависимост от прави-
телствата, които управляват България, рекламните бюджети отиват в определени медии. А те в 
замяна се отплащат с нужното: мълчание или пък следване на „правилната линия“.

И докато за външната реклама, Интернет-банерите и отпечатването на листовки задължително 
се провеждат конкурси, то няма нито един търг за реклама в медиите, така че радиата и телеви-
зиите да се състезават помежду си с предлагането на потрактивни оферти.

Според Закона за обществените поръчки (ЗОП) електронните медии получават пари без каквито и 
да е търгове и процедури, а просто по лична преценка на министрите. Това прави радио-телевизи-
онните споразумения почти секретни. Липсва и възможност за контрол на изразходваните сред-
ства. Съмненията се захранват още повече и от факта, че често медийните договори минават 
през ПР агенции, с което проследяването им на практика става почти невъзможно.

За да разсеят съмненията за зависимостта на медиите от властта в края на 2014 администраци-
ята на кабинета на Пламен Орешарски излезе със справка за похарчените за целта пари в периода 
от 1 юни 2013 до 2 април 2014 година. Любопитното е, че няколко дни по-късно документите, качени 
тогава на страницата на Министерския съвет, незнайно защо изчезнаха от сайта на правител-
ството.

Безспорно през годините като „любимци“ на министерствата се отличиха определени медии и 
рекламни агенции, между които държавните Българска национална телевизия (БНТ) и Българско 
национално радио (БНР), „БТВ медия груп“, „БТВ радио“, ТВ 7, „Нова телевизия“, „Телевизия Европа“, 
„България он ер“, „Канал 3“, „Дарик радио“, информационна агенция „Фокус“ и други.

Назад в усвояването на европари не останаха и рекламни агенции, които участваха в разпреде-
лянето на медийните бюджети. Става въпрос за небезизвестната фирма на Павлина Моллова и 
бизнесмена и настоящ министър на спорта Красен Кралев „Маг Адвартайзинг“, „Аргент 2002“ на 
Владимир Денев и Йоана Даракова, както и „Грейн Адвертайзинг“, която е собственост на Мартин 
Батков, брат на адвокат Тодор Батков, „Ивент БГ“ и редица други.

Сред имената на ползвателите на европейски пари попадат още „Митра – ПР“ на Мирослава Белче-
ва. Тя беше директор на пресцентъра на СДС до 2000 г. Сега фирмата й се занимава с корпорати-
вен и политически пиар и може да се похвали с предизборната кампания на бургаския кмет Димитър 
Николов, избран от ГЕРБ през 2007 г.

Освен „Митра – ПР“ с договори могат да се похвалят още „Диджитал Нест“ на Димка Енчева, „АПРА“ 
на Томислав Цолов, „Бранд Ню Айдиъс“, която се управлява от Виктория Миткова и е собственост 
на „Бългерия он еър“, както и „Арчър Айдиас“. Последната се ръководи от Вихра Хаджигенчева и Да-
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ниела и Анани Явашеви. Не е за пропускане обаче фактът, че Хаджигенчева си партнира с медийния 
и рекламен бос Красимир Гергов.

Най-голям бюджет от над 36 млн. лева за популяризиране от 2007 г. до края на 2013 г. получи Про-
грамата за развитие на селските региони. В средата на 2015 г. по-голямата част от средства-
та вече са разплатени, а останалите предстои да бъдат усвоени до края на 2015 година. И така 
досега най-много от тази програма е взела „Нова Броудкастинг Груп“ АД – над 2.5 млн. лв., чрез 
десетина договора. След нея се нарежда рекламната агенция „Арчър Айдиас“ АД с два договора на 
обща стойност 2.1 млн. лв. за публикуване на обяви в национални и регионални печатни издания. 
Почти 2 млн. лева е получила и „БТВ медия груп“, а около 1.2 млн. лв. – „Дарик радио“. Сред успелите 
да се доберат до европейското финансиране за излъчване на консултантски рубрики са и радиото 
на журналистката Илиана Беновска, К2 с договор от 48 хил. лева, „Телевизия Европа“ с 84 хил. лева, 
„Агро Ти Ви“ със 108 хил. лева, както и „Канал 3“ с 60 хил. лева. Разбира се, в списъка попадат още 
БНТ, БНР, ТВ7, „Фокус“, „Канал 6“, „България он ер“, множество радиа, ПР и рекламни агенции.

Друга, но съществена част от парите пък бяха насочени към билбордове, отпечатването на бро-
шури, рекламни материали и провеждането на информационни събития.

През последната година сериозни плащания бяха направени и по оперативна програма за „Реги-
онално развитие“ – 9.8 млн. лева. Една част от парите за популяризирането й бяха насочени към 
изработването билбордове – общо над 1 млн. лева, а друга в специализирани рубрики в четири те-
левизии други близо 2 млн. лева.

Само през миналата година регионалното министерство успя да налее в няколко избрани медии 
цели 3.7 млн. лева. Това са БНР, БНТ, „Дарик“, ТВ7, „Фокус“ и „Нова“, като към списъка се присъедини 
и „България он еър“.

За популяризиране на мерките по лансираната национална програма за енергийна ефективност в 
многофамилните жилищни сгради, министърът на регионалното развитие в кабинета „Орешарски“, 
Десислава Терзиева, успя да разпредели около 2 млн. лева, като парите отново се вляха в сметките 
на БНР, БНТ, „Дарик“, ТВ7, „Нова“ и БТВ.

Рекламните договори продължиха с пълна сила и по време на краткото управление на служебното 
правителство на проф. Георги Близнашки (август – ноември 2014 година). Сред най-активните в 
това отношение беше вицепремиерът и министър на регионалното развитие Екатерина Захари-
ева, която впрочем беше и началник на кабинета на президента Росен Плевнелиев. Още в самото 
начало тя успя да подпише цели пет договора за популяризиране на ОП „Регионално развитие“ с 
няколко водещи телевизии.

Заложената първоначална идеята на клипчетата беше да се покажат някои от завършените с ев-
ропари проекти, като магистралите и столичното метро. За реализацията на тази доста спорна 
от гледна точка на ефективността дейност бяха похарчени близо 2 млн. лева. Най-скъпият договор 
пък беше на „БТВ Медиа Груп“ – 564 хил. лева за десетмесечна кампания, включваща излъчването на 
специализирани рекламни рубрики. Интересното е, че преди това БТВ не е взела нито един лев за 
популяризирането на точно тази програма.

Не така обаче стоят нещата с останалите четири контракта. БНТ е зарадвана с 516 хил. лева. 
Преди това тя е взела други 479970 лв. за организирането на специални тематични издания в 
предаванията „В кадър“, „Панорама“, „Референдум“, „Денят отблизо с Мария“, „Моят лекар“, „Зелена 
линейка“, „Денят започва с култура“, както и репортажи в информационния блок „България днес“ на 
БНТ2 и БНТ Свят. Отделно в бюджета бяха включени и два документални филма с информационен 
характер и продължителност от 30 минути. Подобно е положението и с БНР, което е получило 120 
хил. лева. Почти за толкова средства е и предишният му договор.

Останалите две споразумения бяха подписани с „България он ер“ и „Телевизия Европа“. Първата е 
получила 324 хил. лв., като има и предишен договор за 158600 лева. „Телевизия Европа“ пък е взела 
146400 лева.

За рекламна кампания в рамките на два месеца 443 346 лв. е получила «Нова броудкастинг груп», 
която е била пропусната при първия транш. Парите бяха използвани за излъчването на рубрики в 
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предаванията „Здравей България“ и „На кафе“, както и за специализирани излъчвания с продължител-
ност от две минути преди и след емисиите „Новини“.

Други близо 22 млн. лева пък бяха предназначени за популяризиране на ОП „Околна среда“ 2007-2013 
година. От тях досега са похарчени над 14 млн. лева. Една трета от тях бяха дадени за организи-
ране на събития на „Международни прояви“, Консорциум „БИК -Калини“ и обединение „Маг Адвартай-
зинг“ – „Алфа Промо Тийм“ и още няколко фирми. „БТВ медия груп“ и „БТВ радио“ взе около 2,3 млн. лв. 
за популяризиране на програмата, а „Нова телевизия“ – 700 хил. лева.

През април 2014 г. Министерството на околната среда и водите успя да разпредели над 7 млн. лв. до 
30 септември 2015 година. Ведомството, което по това време беше ръководено от Искра Михайло-
ва (от кабинета „Орешарски“), избра отново БНР, «Дарик радио», ТВ «Европа» и агенция „Фокус“. В 
това раздаване се включиха и трите големи телевизии – БНТ, „Нова телевизия“ и бТВ.

Тези средства обаче се оказаха недостатъчно и Михайлова извади още 9 млн. лева. Освен БНР, БНТ, 
„Дарик“ и „Нова телевизия“, суми от тях получиха „Радио ФМ-Плюс“, „Радио 1“, „Метрорадио“, Радио-
компания „СИ ДЖЕЙ“ и „Българска радиокомпания“. Но това не е всичко – екоминистерството задели 
пари и за провеждането на националната кампания „Зелена България“. Става дума за малко над 2,2 
млн. лв., които си разделиха само трите големи национални телевизии.

Министерството на икономиката и енергетиката също може да се похвали с добро усвояване на 
парите за публичност по ОП „Конкурентоспособност“. Така от целия бюджет от общо 10,1 млн. 
лева само през 2014 г., ведомството разпредели над 8,5 млн. лева. Парите попаднаха в сметките на 
БНР, в „Дарик“, при тогавашния собственик на Канал 3 – «Елит медиа България», в „Телевизия Евро-
па“, в ТВ7 и в информационна агенция „Фокус“.

Компанията „Ноу Фрейм Медия“ АД, чието сегашно име е „Прайм тайм медия“ успя да се възползва 
и от друга схема по ОП „Конкурентоспособност“ – внедряване на иновации в предприятията. Впо-
следствие компанията се преименува и договорите бяха изпълнени от създадената в края на 2014 
г. от лидера на партия „България без цензура“ и настоящ евродепутат Николай Бареков компания 
„Ноу Фрейм България Медия“.

Сред тях бяха тези за предаванията „Музикална академия“, „България без цензура“, „Следващият, 
моля“ и т.н. Контрактът на „Прайм тайм медия“ за европейско финансиране е подписан в края на 
2013 г. и е на стойност 2056776 лева. Сумата на националното съфинансиране е 308516 лв.

Компанията има добър опит в печеленето на подобни проекти и през 2013 г. спечели други 1295331 
лева. Парите бяха за инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване 
ефективността на производството.

Сериозен бюджет (23,5 млн. лева) за реклама за периода от 2007 до 2013 г. беше заделен и по ОП 
„Транспорт“. Само за няколко месеца, от август до ноември 2014 година, по време на служебното 
правителство, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се 
договори с БНТ и „БТВ медия груп“ за предоставяне на програмно време, като им плаща съответно 
149985 лв. и 142080 лева. И в двата случая няма посочен срок на споразумението. По същото време 
БНТ е получила 300192 лв. през 2011, а БТВ държи рекорда с цели 672899 лв. по договор през 2012 
година. В топ 3 на класацията за най-ухажваните от властта медии попада и „Дарик“, което за 
периода от 2007 г. до 22 май 2014 г. е получило общо 4245506 лева по 17 договора за популяризиране 
на всички европрограми.

Освен за националните медии, МТИТС е помислило и за регионалните медии, които да се включат 
в популяризирането на оперативната програма. Така на „Телевизия Родопи“ са дадени 19836 лв. за 
предоставяне на програмно време. Други 19515 лв. взима хасковската „Еском медиа груп“. Шумен-
ската фирма „Общински медиен център“ също е в списъка с 18344 лева. Близо 20 хил. лв. е взела и 
за русенската регионална телевизия КИС 13, а 13248 лв. са постъпили в сметката на „Монт 7 Хол-
динг“, фирмата-оператор на монтанския тв канал М7. Собственикът на пловдивската телевизия 
„Тракия“  - „Сат ТВ“ ООД, е сключил договор за 19867 лева, а бургаската „Канал 0“, собственост на 
РНТВ – за 18638 лв. Всички тези медии досега не са получавали средства от ОП „Транспорт“.

Освен с радиа и телевизии, МТИТС има сключени договори и с рекламни агенции. Като най-апе-
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титен се отличава договорът на „Ивент дизайн“, който е сключен през май 2013 година и е на 
стойност 600 хил. лева. Парите са предвидени за организация и провеждане на публични събития по 
ОП „Транспорт“. Именно този тип поръчки са сред най-примамливите за бранша, тъй като е труд-
но да се проследи колко точно средства са били похарчени за въпросните форуми и конференции. 
Контракт за 324 хил. лева министерството е сключило и с консорциума „Диджитал Нест – Митра 
ПР“. Той е сключен през април 2014 г. и е предвижда публикуване на материали, свързани с програ-
мата. Договор за скромната сума от 10800 лева в началото на тази година е подписала и Агенция 
„Стратегма“ за хостинг и системна поддръжка на Интернет страницата на оперативна програма 
„Транспорт“.

Не е за подценяване и комуникационният план на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 17,7 млн. 
лева, в Министерството на труда и социалната политика. През юни 2015 вицепремиерът и минис-
тър на труда и социалната политика Ивайло Калфин е осигурил програмно време в редица радиа и 
телевизии. Един от най-големите договори несъмнено е този с „Дарик радио“ – 180 хил. лева, като 
само месец преди това медията е получила още 180 хил. лв. по друг договор за рекламиране на ОП-
РЧР, така че общата сума става 360 хил. Лева.

Подобно е положението и с радио „Фокус“ – в рамките на месец с него са подписани два договора 
за по 120 хил. лева, а с БНР – един за 100 хил. лева. Същият бюджет Калфин е отредил за още три 
компании, които управляват цели групи от радиа. Това са „Метрорадио“ ЕООД1, „Радио Експрес“ АД2, 
и „Радиокомпания Си Джей“ ООД3.

Договор за 80 хил. лв. е сключен и с „Болкан Броудкастинг“ ЕАД4, а Радио К2 на Илиана Беновска също 
е получило 48 хил. лева.

Освен радиата и големите телевизии у нас се нареждат сред „избраните“. Телевизиите БТВ и „Нова 
ТВ“ вземат по 480 хил. лв., БНТ – 360 хил. лв., а с „България он ер“ са сключени два договора, чиято 
обща стойност е 660 хил. лева.

Определено любопитни са и рекламните договори по ОП „Техническа помощ“, чийто заделен бю-
джет за тази цел е 6,4 млн. лева. В рамките на две години, през 2014 и началото на 2015 година, са 
сключени общо шест договора за над 1 млн. лева за закупуване на програмно време. Отново списъка 
присъстват добре познатите БНТ, БТВ, „Нова телевизия“, „България он ер“, БНР и „Дарик“. 

„Лоби АКТ“ пък се е заела със задачата да направи медиен анализ и анализ за ефекта от рекламата 
на еврофоновете, като за тази сладка работа са й платено близо 30 хил. лева. Срещу три договора 
на обща стойност 65 хил. лева рекламните агенции „Разград – Полиграф“, „Нова компания“ и „Ивент 
БГ“ са се ангажирали да организират информационни събития и да отпечата рекламни материали 
за популяризирането на оперативната програма. 

ИЗВОДИ

Комуникационните планове за популяризирането на оперативните програми през първия програмен 
период 2007-2013 година се оказаха пълен провал. Така въпреки предвидените милиони за реклама, 
най-големият куриоз е, че основният проблем при кандидатстването за еврофинансиране остана 
липсата на информация. Министерствата, отговорни за организирането и провеждането на ме-
дийните кампании и информирането на обществото за ползите и възможностите, които дават 
фондовете, така и не успяха да „влязат в час“. 

Повечето от тях работеха по стари и общи комуникационни планове още от началото на програм-
ния период през 2007 г., които не бяха съобразени със ситуацията, която на практика постоянно 
се променя.

Така често се стигаше до абсурдни ситуации, в които се рекламираха мерки, по които средствата 
вече са изчерпани, а други, по които имаше възможност за усвояване на европари, така и не бяха 

1 „БГ Радио“, „Вероника“, „Радио 1 Рок“, „Сити“, „Радио АУРА“ и „Енерджи“
2 „Веселина“, „Витоша“, „Magic FM“ и „The Voice“
3 „N-Joy“, „Z-Rock“ и „bTV Radio“
4 „Fresh!“, „FM+“ и „StarFM“



173

Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)

популяризирани и на практика не стигнаха до хората. 

По-голямата част от телевизионните и радио клипове не представят по атрактивен начин ин-
формацията и не успяват да достигнат до потенциалните бенефициенти. Често представянето 
на схемите по оперативните програми са хаотични, лишени от идея и цел каквото точно искат да 
постигнат и за каква група от хора са предназначени те.

По-съществен обаче е проблемът, че клиповете често са неразбираеми за бенефициентите, а 
информацията за схемите е представена чрез сложна терминология и тромав административен 
език. 

Повечето от кампаниите пък не са насочени към разясняване на целите на оперативните програми, 
както и схемите, по които хората могат да кандидатстват, а показват единствено приключили 
проекти. Управляващите органи на оперативните програми пък въобще не залагат на излъчването 
на материали, които да показват основните трудности и пречки пред бенефициентите при изгот-
вянето и реализирането на европроектите. 

Повечето рекламните спотове не казват нищо, не са конкретни и не носят информация за начина за 
кандидатстване по отворените мерки, изготвянето на проектите и тяхната успешна реализация. 

Честа практика е кампаниите да се провеждат по време на изпълнението на даден проект, вместо 
това да се случва в периода на неговата подготовка, когато необходимостта от информация и 
разяснения са най-големи.

Слабата ефективност на ПР кампаниите се признава дори и от администрацията. Оказва се, че 
рекламите изпълняват задължителните цели да информират определен брой хора за това, че съ-
ществува даден финансов инструмент, но не постигат голямата цел – съпричастност към про-
ектите. 

Това не стимулира кандидатите сами да проявят интерес към оперативните програми. Затова 
не е достатъчно информацията за даден проект да бъде представяна еднопосочно. По-скоро е не-
обходимо, чрез използването на различни интерактивни методи, управляващите да се опитат да 
разберат какво е нужно на хората и как да достигнат до тях. 

Основен проблем е липсата на компетентни и подготвени чиновници, които да отговарят за ор-
ганизирането и провеждането на рекламните кампании. Липсват ясни концепции и заложени цели 
на рекламните клипове, в които много често се използват остарели и неразбираеми за хората 
средства.

На практика липсата на реален ефект от тях обезсмисля милионите левове, които поглъщат. За 
съжаление единственото възможно обяснение е, че целта е милионите, които ЕС дава на стра-
ната ни за информираност и публичност, е да захранват банковите сметки на определени медии и 
рекламни агенции. 

Същата опасност грози и изразходването на европейските средства за популяризиране на евро-
програмите през новия програмен период. За Националната комуникационна стратегия от 2014 до 
2020 година са предвидени над 135 млн. лева. Притеснителен е фактът, че разпределянето на сред-
ствата ще става по стария и обвит в мъгла начин. Повече от ясно е, че това ще улесни властта 
да продължи да си купува медийно послушание с парите на европейските данъкоплатци. 

ПРЕПОРЪКИ

Уменията на бенефициентите и тяхната информираност да изготвят добри проекти и да изпъл-
няват качествено ангажиментите по договорите е от огромно значение за успешното усвояване 
на европейските пари. Това обаче няма как да се случи единствено с отпечатването на рекламни 
брошури, билбордове, заснемането на рекламни видеа и радио и телевизионни клипчета. 

Ефективна форма може да бъде организирането на обучения и предоставянето по достъпен на-
чин на информация затова как да се изготвят успешни проекти. В тях могат да бъдат заложени 
предложения за устойчивостта на идеите в актуалните условия, както и практически съвети по 
изпълнението и конкретни способи за реализация. 
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По този начин вместо парите да отиват за гръмки и неработещи рекламни клипове с неразбира-
еми послания, с тези средства може да се обособят информационни дни по отделните оперативни 
програми, през които бенефициентите да зададат интересуващите ги въпроси към експертите и 
да си изяснят неясните параметри. 

Съществено е тези дни да се организират в началото на обявяването на схемата, а не след като 
програмата вече е стартирала и парите по нея вече са изчерпани напълно. Навременната и по-ви-
сока информираност ще даде шанс на повече фирми и общини да подготвят добре проектите си и 
да кандидатстват за европейско финансиране, без да е необходимо да търсят помощ от външни 
експерти. 

Събраната информация пък може да послужи за заснемането на полезни за бенефициентите теле-
визионни и радио клипове, както и за публикуването на вестникарски статии и Интернет банери с 
конкретни указания и стъпки за кандидатстване. Друг успешен подход пък би било и споделянето 
на конкретен опит и трудностите пред изпълнението на европроектите.

Част от рекламните материали успешно може да бъдат заменени с публикуването на наръчници с 
често срещани грешки при подготовката на проектите и ръководства с конкретни насоки за кан-
дидатстване. Това би било крачка към намаляване на броя на проектите, които са били отхвърлени, 
заради минимални пропуски в документацията.

Допълнени с актуална информация, Интернет страниците на министерствата биха били по-по-
лезни на кандидатите, отколкото да бъдат създавани нови сайтове, за които отново да се дават 
милиони. Наложително и в пъти по-ефективно е добре познатите портали на ведомствата да се 
обновяват както с информация за новите схеми за кандидатстване, така и с необходимите доку-
менти по проектите. В обособени секции може да се публикуват насоки, препоръки, често срещани 
проблеми, както и работещ форум за въпроси и отговори. Възможността документите за канди-
датстване да се подават по Интернет също чувствително би подобрила усвояването на европей-
ските средства.
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО: БУТАФОРИЯТА 
ПРЕВЗЕМА ИСТОРИЯТА

Благородният замисъл на Оперативната програма за регионално развитие (ОПРР) дава възмож-
ност на регионалните власти да създават условия за развитие на местните икономики. Рестав-
рират се и се социализират археологически обекти, от което се очакват развитие на културния 
туризъм и приходи в общинските бюджети. 

В България обаче от няколко години започнаха да се чуват критични гласове относно начините, 
по които се осъществяват изброените дейности. Нещо повече – появиха се мнения, че е по-до-
бре Европейската комисия да замрази парите по тази програма. Развихри се полемика. Основни 
поддръжници на ОПРР са държавната и местната власти. Опоненти и пледиращи за спиране на 
финансирането са представители на научните среди, пряко свързани с множеството интердисци-
плинарни експертни общности, ангажирани към процесите на проучване, консервация, експониране, 
поддържане и социализация на културно-историческото наследство.

Критиките се основават на неправомерното, според научната общност, възстановяване на архео-
логически обекти в хипотеза при пълно потъпкване на законите на българската държава за култур-
ното наследство. Основават се и на несъобразяването на българските власти с международните 
нормативни документи, които България е ратифицирала. Резултатът от това е подмяната автен-
тичността на паметниците. Не са малко случаите, в които и запазени оригинални археологически 
структури се заличават от надстрояванията и всъщност се унищожават. Освен това не се спаз-
ват законово установени принципи, а именно:

 ¡ Археологът проучвател не получава място в екипа, подготвящ архитектурния проект за 
реставрация.

 ¡ Под натиск на регионалните ръководства често се осъществява идейният архитектурен 
проект, което е недопустимо. Добросъвестните архитекти при такива случаи се отказват 
от авторство, но винаги се намира някой от водещите архитекти, който прави компромис в 
интерес на всеобщото облагодетелстване, под предлог, че се гонят сроковете за усвояване 
на средствата по ОПРР.

 ¡ Присъствието на наблюдаващ археолог по време на цялостните консервационно-реставра-
ционни работи е чисто формално, само по документи. 

 ¡ За увеличаване процента за „усвояване“ на европейски пари се прибягва до наемане на неква-
лифицирани, ниско платени работници, които при липсата на наблюдаващ археолог нанасят 
вреди.

 ¡ Оригиналните структури, доколкото са запазени, не се маркират, за да се отграничат от 
новото строителство – недопустимо в областта на реставрацията нарушение.

За съжаление описаният вандализъм намира подкрепата на широката общественост благодарение 
на умелото манипулиране на нейните представи. Експлоатира се тънката националистическата 
струна, на която периодично се изсвирват мантрически композиции за величието на българската 
цивилизация, която щяла да стане още по-велика, ако всяко градче и паланка „реставрира“ (разби-
рай „дострои до зъбер и керемида“), па макар и в съвършена хипотеза археологическите останки, 
които бездруго са в землището им. В архивите на Националния институт за недвижимо културно 
наследство (НИНКН) са регистрирани 40000 (четиридесет хиляди) археологически обекта на тери-
торията на България.

Няколко определени екипа строителни предприемачи, сдобили се с лиценз да извършват реставра-
ционна дейност, ревностно обикалят по общините и подшушват на този и онзи кмет, че е добре 
да кандидатстват за пари по ОПРР и да си „реставрират“ византийската казармица и че като 
надойде „културният турист“, ще потече рогът на изобилието. Подшушват, разбира се, и за про-
центи от европарите, които в процеса на „реставрационните“ дейности ще могат да си поделят. В 
схемата за поделянето на европарите участват, естествено, и служители на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, както и служители на Министерството на култу-
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рата, органът, който одобрява архитектурните проекти за осъществяването на „реставрацията“ 
на византийската казармица. Архитектурните проекти от своя страна се изготвят от архите-
кти, които са в неразривна връзка с предприемачите, за които по-горе стана дума, и са няколко за 
цялата страна. Те също получават своите проценти... Обществена тайна е, че между 50 и 80% от 
европейските средства не се използват по предназначение.

Представителите на научните среди, пряко свързани с експертните общности, ангажирани към 
процесите, свързани с отношението към културно-историческото наследство, които са противни-
ци на описаната схема основно поради факта, че един от страничните й ефекти е вандализира-
нето на българското културно-историческо наследство и подмяната на неговата автентичност, 
нееднократно са сигнализирали европейската комисия за този проблем. Рутинният отговор на 
европейската администрация е, че от документите, с които българската държава се отчита пред 
европейските си партньори такъв проблем не прозира. Да, за съжаление не прозира този проблем 
поради капацитета на всяка държава да манипулира документацията и поради конфликта на инте-
реси, в който тя попада – държавата-изпълнител да бъде контролирана от държавата-контрольор. 
Последното е и причината в този материал да не можем да посочим с документи конкретни данни 
за злоупотреби, въпреки че сме имали множество разговори със строителните изпълнители на 
проектите, които са споделяли своите наблюдения, но не разполагат с доказателствена докумен-
тация или отказват да бъдат цитирани.

Като оставим настрана унищожаващата автентичния паметник хипотетична възстановка, усло-
вие без което не можем да говорим за научна реставрация, следи и доказателства за неправомерни-
те действия по технологиите за „реставриране“ на археологическите паметници остават и лесно 
могат да бъдат установени. Видимо е, че се използват бетон и арматура, които се тапицират с 
ерзац имитации. Материалите, които се използват и за които във всички проекти е изрично впи-
сано, че трябва да съответстват на тези, използвани в оригинала, не само че нямат нищо общо 
нито с предписаното, нито с оригинала, ами са и от възможното най-ниско качество. Независимо 
от това документално се отчита употребата на висококачествени и скъпи материали, злоупотре-
бява се и с количествата. Ето как се случва това:

„При започване на работата основният строител елиминира носителя на правата за намеса в 
паметниците по ДЗЗД, като му заплаща очакваната негова „чиста“ печалба, с условие да не му се 
меси по-нататък. Подгласният партньор е „мераклия“ за извършване на всичко по обекта и сключва 
допълнително споразумение, с което се задължава да осигури „чиста“ печалба на основния строи-
тел (да речем, 50% от цялата сума за изпълнение на договора с възложителя, отпускана от упра-
вляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие“). Подгласният партньор е подкрепян 
от политически лица срещу съответния „пай“. С останалата част от баницата нарочно сформира-
ното за целта дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), в което фирмата, при-
носител на правото за работа по паметници на културата подхранва възложителя и строителния 
надзор. Като поддръжници на строителя – обичайно това е нарочно сформирано за целта друже-
ство по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) – и строителния надзор са директорът на 
Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ в МК и архитектът, които 
са съпрузи (в конфликт на интереси). Подгласният партньор е в близки отношения с заместник-
министър на МК и Божидар Димитров (демонстративно разхождани от подгласните партньори на 
основния строител до обекта). При това положение на фигурите от подгласните партньори на ос-
новния строител се извършват следните нарушения – отклонения от одобрения проект: грубо ру-
шене на автентичната археологическа структура в отсъствие на компетентни и квалифицирани 
реставратори, подмяна на предписаните строителни материали за КРР с други, предназначени за 
друга употреба. От една страна, се фалшифицират декларации за съответствие. От друга – ма-
териалите не се доставят директно от легален производител на строителните материали (със 
изискваното качество) или негов посредник за страната, а документално се превозват от:

1. Италия през фирма на дъщерята на подгласния партньор в Лондон и през посредник-доставчика 
(свързана със строителната фирма за претакане на ДДС), като се осребряват от основния 
строител по коренно различна цена от първоначалната;

2. Турция през посредник доставчик (свързана със основния строител фирма за претакане на 
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ДДС), в Полша т.н., достигайки също коренно различна цена от първоначалната за продукта.

И при 1), и при 2) крайната стойност, осребрявана от управляващия орган на оперативната про-
грама „Регионално развитие“ през възложителя е в пъти по-голяма от първоначалната. Разликата 
захранва всички по сивата политическа верига нагоре.

Материалите са доставени от легален производител на строителните материали, но не съот-
ветстват на изискванията. Строителят представя фалшифицирана декларация за съответствие 
на строителния надзор, който от своя страна я съгласува.

Авторският надзор установява контакт с производителя на строителните материали (легални, 
но не съответстващи на изискваното качество) в Турция, откъдето удостоверяват, че там не 
произвеждат материали, които да отговарят на предписаните по проекта качества. Авторският 
надзор разкрива и фалшифицирането на декларацията за съответствие на материалите, пред-
ставена от строителя (нарочно сформираното за целта дружество по закона за задълженията и 
договорите (ДЗЗД)) и съгласувана от строителния надзор. Всички – възложителят, строителният 
надзор, НИНКН, МК и управляващият орган на оперативна програма „Регионално развитие“ са извес-
тени за това, но си прехвърлят отговорността кой да потвърди и да възпре основния строител с 
необходимите наказателни актове.

След като не може да докаже с редовни документи качествата на доставените материали, под-
гласният партньор предприема допустимото по закон действие на тяхното лабораторно изследва-
не и експертно становище, което да удостовери необходимото съответствие. Експертът, който 
основният строител убеждава да подпише, не е лицензиран, но МК уважава становището му. 

Авторският надзор отказва да подпише актовете за извършени работи от строителя (нарочно 
сформираното за целта дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)), така че да 
му бъдат заплатени чрез възложителя от управляващия орган на оперативна програма „Регионално 
развитие“, но възложителят намира допускане в ЗУТ, според което при така стеклите се обстоя-
телства приемателните актове вместо авторския надзор подписва главният архитект на общи-
ната възложител.

Едва след жалба на авторския надзор и до ДНСК е назначена „щателна проверка“.

Авторът на цитираната информация предпочита да остане анонимен.

Смятаме, че фактите изнесени в този материал са достатъчно красноречива аргументация на ис-
кането на представителите на научните среди, пряко свързани с процесите на проучване, консер-
вация, експониране, поддържане и социализация на културно-историческото наследство за щателно 
разследване на извършеното по ОПРР и замразяване на европейското финансиране, поне докато от-
говорните български институции не преразгледат политиката си и дисциплината за спазването й.
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Наименование на проекта Начало
Обща 

стойност
БФП

Финансира-
не от бене-

фициент
Плащания

Продълж.
(месеци)

Статус

„Възстановяване и опазване на църква 
„Св.Георги“ в с. Арбанаси”

01.06.2009 563978,12 541456,08 22730,62 541456,08 46,47 Приключен

Префасадиране и преустройство на 
ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас

12.11.2009 987579,36 987579,36 0 987579,36 29,67 Приключен

Oсновен ремонт на сградата 
на Националната галерия за 
чуждестранно изкуство

12.11.2009 0 0 0 0 23 Прекратен

„Консервация, реставрация и 
експониране на Ески джамия и 
създаване на музей на религите, гр. 
Стара Загора”

12.11.2009 1970632,6 1970632,6 0 1970634,49 29,67 Приключен

Основен ремонт и преустройство 
на Национален музей на българското 
изобразително изкуство

23.02.2010 3124169,55 3124169,55 0 3124169,55 29,67 Приключен

Строителство, рехабилитация 
и модернизация на сградата на 
Русенската опера

23.02.2010 772207,38 772207,38 0 772207,38 27,6 Приключен

Модернизация на основна сцена на 
Драматичен театър „Ст. Бъчваров”  – 
Варна

23.02.2010 3269671,41 3269671,41 0 3269671,41 33,2 Приключен

Модернизация на сградата на 
Националното училище за музикално и 
танцово изкуство „Добрин Петков”  – 
Пловдив

23.02.2010 575871,4 575871,4 0 579763,85 25,57 Приключен

Ремонт и рехабилитация на сградата 
на Националната професионална 
гимназия по полиграфия и 
фотография  – София

23.02.2010 639929,07 639929,07 0 647847,64 25,57 Приключен

Реконструкция, рехабилитация и 
оборудване на сградата на Оперно-
филхармонично дружество – гр. Русе

05.08.2010 750042,51 750042,51 0 742424,27 22 Приключен

Ремонт на сградата и 
благоустрояване на дворното 
пространство на Националния 
политехнически музей – гр. София

05.08.2010 490816,91 490816,91 0 491117,24 22 Приключен

Реконструкция и обновяване на 
на Сатиричен театър „Алеко 
Константинов“ – гр. София

05.08.2010 599010,73 599010,73 0 599311,06 24 Приключен

Ремонт и модернизация на сградата 
на Оперо-филхармонично дружество, 
гр. Бургас

05.08.2010 1112488,7 1112488,7 0 1113089,37 22 Приключен

Ремонт, реконструкция и подобряване 
на енергийната ефективност на 
сградата на Национално училище за 
музикално и сценично изкуство „Панчо 
Владигеров“ – Бургас

05.08.2010 650563,49 650563,49 0 650893,82 22 Приключен

Строителство, реконструкция 
и модернизация на сградата на 
концертен комплекс „България“ – гр. 
София

05.08.2010 1422509,3 1422509,3 0 1423410,3 23 Приключен

Ремонт и благоустрояване на 
прилежащата инфраструктура на 
Национален истрически музей“

05.08.2010 0 0 0 0 22 Прекратен

Газификация и модернизация на 
технологичното сценично оборудване 
на Драматично-куклен театър „Васил 
Друмев“ – гр. Шумен

05.08.2010 - 3 703,44 - 3 703,44 204,74 0 63,47 Прекратен

Ремонт и благоустрояване на 
архитектурен музей „Св. София“

06.07.2011 608819,66 608819,66 0 608819,66 18 Приключен

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България – публична част

Информацията е актуализирана на: 01.04.2016 Всички стойности са в лева.

Организация : Министерство на културата

Оперативна програма: 2007BG161PO001 Регионално развитие

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент
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Наименование на проекта Начало
Обща 

стойност
БФП

Финансира-
не от бене-

фициент
Плащания

Продълж.
(месеци)

Статус

Възстановяване и социализация на 
НИАР „Плиска”

20.07.2011 1064587,68 1048459,68 16128 1048457,79 24 Приключен

Възстановяване, експониране 
и изграждане на туристическа 
инфраструктура на Раннохристиянска 
базилика „Червената църква“ край гр. 
Перущица

20.07.2011 1437349,85 1437349,85 0 1437278,64 24 Приключен

Възстановяване на сградата на 
„Кръстатата казарма“ (Етнографска 
експозиция) и изграждане на 
прилежаща инфраструктура, гр. Видин

20.07.2011 1335383,52 1332333,07 6474,57 1332333,07 24 Приключен

Античен културно-комуникационен 
комплекс „Сердика“

20.07.2011 15293036,01 15099149,54 0 11184761,57 55,13
В процес на 
изпълнение

Социализация на ИАР „Николопис ад 
Иструм”

20.07.2011 1434845,54 1434845,54 0 1434845,54 24 Приключен

Консервация, реставрация и 
социализация на могилата Шушманец

20.07.2011 912154,58 912154,58 0 746239,86 24 Приключен

Изграждане на подпорна стена, 
художествено осветление и 
туристическа инфраструктура за 
достъп до исторически резерват 
Трапезица в гр. Велико Търново

20.07.2011 4219045,55 4203025,55 16020 4203025,55 40,07 Приключен

Възстановяване и социализация 
на Римска крепост „Сексагинта 
Приста”.

20.07.2011 909995,29 909995,29 0 909995,29 24 Приключен

Песенен Фестивал „Българската 
планина” – с.Триград, с. Лясково, 
гр.Девин.

06.10.2011 0 0 0 0 24 Прекратен

Европейска столица на културата-
създаване на условия за избор на 
български град Европейска столица 
на културата в края на 2012г. Фокус-
София,Варна,Пловдив,Русе,Бургас,Ста
ра Загора,Велико Търново

06.10.2011 0 0 0 0 24 Прекратен

Кулинарни фестивали 06.10.2011 0 0 0 0 24 Прекратен
Фестивали по старите български 
граници- Фестивал „Изкуството на 
Беломорието” гр.Гоце Делчев

06.10.2011 0 0 0 0 24 Прекратен

Международен фестивал „Град и 
култура” – гр.Плевен

06.10.2011 0 0 0 0 24 Прекратен

Фестивали на занаятите, 
традициите и декоративното 
изкуство – Трявна и Габрово

06.10.2011 0 0 0 0 24 Прекратен

Национален музеен комплекс 21.06.2012 24534362,45 24464896,27 69466,18 24454535,27 24 Приключен
„Укрепване капацитета на 
Министерство на културата – 
конкретен бенефициент по ОПРР“

27.07.2012 331402,68 331402,68 0 331402,68 41 Приключен

„Реконструкция и модернизация за 
осигуряване на достъпна среда и 
провеждане на енергоефективни 
мерки при ремонт на „Национално 
училище по изкуствата „Панайот 
Пипков“, гр. Плевен“

05.04.2013 1470442,7 1470442,7 0 1470442,7 24 Приключен

„Реконструкция и модернизация за 
осигуряване на достъпна среда и 
провеждане на енергоефективни 
мерки при ремонт на Национално 
училище за танцово изкуство, гр. 
София“

05.04.2013 1489224,6 1489224,6 0 1489224,6 24 Приключен

„Реконструкция и модернизация за 
осигуряване на достъпна среда и 
провеждане на енергоефективни 
мерки при ремонт на Национална 
гимназия за древни езици и култури 
„Константин Кирил Философ“

05.04.2013 1318236,34 1318236,34 0 1318236,34 24 Приключен
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ СДРУЖЕНИЕ “ПРИРОДА НАЗАЕМ“ ЗА ПРОВАЛЕН 
ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН 
КАПАЦИТЕТ“ (ОПАК, 2007-2013)

КОИ СМЕ НИЕ?

Сдружение “Природа назаем“ е българска неправителствена организация, създадена през 1992 г., 
която работи за :

 ¡ Повишаване осведомеността на обществото по проблемите на околната среда и човешкото 
развитие, в това число еко-образование, устойчив туризъм и др.;

 ¡ Създаване и утвърждаване на нова ценностна система, основаваща се на принципите на 
устойчивото развитие;

 ¡ Предоставяне на консултации и обучение за организационно развитие и укрепване на българския 
НПО сектор;

 ¡ Осигуряване на финансова и експертна подкрепа за местни организации от различни градове на 
страната чрез обявяване на периодични грантови схеми за финансиране на местни инициативи 
в рамките на текущи проекти на сдружението; 

 ¡ Инвестиране в човешки ресурси чрез кампании, образователни проекти и разпространение на 
информация;

 ¡ Приобщаване на българските граждански организации и българското общество към 
европейските и световни стандарти за съхраняване на околната среда, устойчиво развитие и 
активно гражданско участие;

 ¡ Стимулиране на сътрудничеството на местно ниво между граждански организации, бизнес и 
местни власти за активно участие в процеса на вземане на решения.

КАКВО Е ОПАК?1 

В резултат на пълноправното си членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. България 
участва за първи път в Кохезионната политика на Общността през програмния период 2007 – 
2013 г. Целта на тази политика е подкрепа за икономическото, социалното и териториалното 
сближаване чрез намаляване на разликата в развитието на регионите и държавите членки. 
Финансовите инструменти за реализацията на тази цел са ЕФРР, ЕСФ и КФ. Средствата по 
фондовете се разпределят между държавите членки по строго определени правила според нивото 
им на просперитет. За да усвоява тези средства, България прие своите програмни документи: 
Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и седем оперативни програми, една от 
които е Оперативната програма „Административен капацитет“ (ОПАК).  

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.

Специфичните цели на ОПАК 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. 

1 Информацията за ОПАК е взета от официалния уебсайт на ОПАК, бутон „За ОПАК“: http://www.opac.government.bg/
index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7&lang=bg 

http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7&lang=bg
http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7&lang=bg
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Бенефициенти по ОПАК са централната, областните и общинските администрации; органите на 
съдебната власт; СГО – социално-икономическите партньори и неправителствените организации; 
и конкретни бенефициенти – Министерският съвет, министерства, агенции, комисии, БАН, и др.

Управляващ орган (УO) на ОПАК понастоящем е дирекция „Оперативна програма „Административен 
капацитет“ в Министерството на финансите2. 

ЗА НАШИЯ ПРОЕКТ

В началото на 2008 г. решихме да кандидатстваме по ОПАК, 2007-2013 г. Предварителна информация 
за ОПАК получихме от уебсайта на управляващия орган. Допълнителна информация получихме и 
от партньора ни по проекта, с който кандидатствахме – консултантска компания „Джей Ай Ти 
Консултинг“ ООД, с която имаме ползотворно сътрудничество от 2004 г. насам.

Заглавието на проекта е „Да работим заедно – модел за повишаване капацитета на СГО и 
ефективно партньорство между СГО и местната администрация, при дефиниране и решаване на 
ключови проблеми и нужди на местните общности в Северозападен и Северен централен район на 
България“.

Регистрационният номер на проектното предложение е 08-23-403/25.04.2008, а на сключения договор: 
08-23-403-С/04.09.2008. Общата стойност на проекта, одобрен за финансиране по договора, беше 
малко над 334 хиляди лева.

Проектът бе пряко свързан с нашия организационен опит, натрупан през годините, и най-вече с 
предмета на работа в нашата организация, нашата експертиза и капацитет. Целта не проекта 
бе подобрение на качеството на взаимодействие между местните администрации и социалните 
партньори, най-вече НПО. Основните дейности на проекта се предвиждаше да бъдат поредица 
от обучения, семинари, срещи, конференции и пресконференции, както и подготовка, изготвяне и 
разпространение на печатни и електронни обучителни и информационни материали.

При подготовката на проекта не се затруднихме с уебсайта на ОПАК, но само защото сме натрупали 
дългогодишен опит в търсенето на информация. Наясно сме обаче, че за колеги с по-малко опит 
това представлява проблем, особено когато основният им източник на информация е сайт на 
която и да е оперативна програма. Причината е, че сайтовете на всички ОП и съответните им 
ресорни министерства, респ. управляващи органи, са организирани по начин, който скрива под 
повърхността важни части от информацията за отворените за кандидатстване процедури по 
ОП, препраща към все по-вътрешни и по-индиректни менюта на съответните сайтове, често пъти 
се стига до трудно отваряеми или изобщо неработещи линкове, и т.н. и т.н. Това са все технически 
проблеми, за които очевидно в УО липсва желание или капацитет (или и двете) да бъдат намерени 
адекватни решения.

Не срещнахме пречки при подготвянето на проекта, тъй като се занимаваме с проектна дейност от 
1992 г. и имаме достатъчен опит в интерпретацията на насоките за кандидатстване и оформяне 
на проектните предложения. Подадохме проекта в срок и не срещнахме административни пречки, 
поради което на онзи етап изобщо не подозирахме какви проблеми ни очакват тепърва с проекта. 

Коментирали сме полезността на указанията за кандидатстване, които УО предоставя като 
консултация на своя сайт, като сме правили коментари на етап кандидатстване с проекта ни по 
ОПАК. Бяхме консултирани от страна на УО във връзка с предоставените указания за кандидатстване, 
но само по някои не особено съществени подробности, тъй като, както вече посочихме, ние имаме 
натрупан значителен опит в подготвянето и подаването на проектни предложения.

Не сме ползвали услугите на външен консултант при подготвянето и/или предаването на проекта. 
Напротив – нерядко самите ние консултираме колеги при подаване на техни проекти, също така и 
общини, с каквито често сме работили през годините. 

2 До 2009-2010 г. ролята на УО на ОПАК се изпълняваше от тогавашното, вече несъществуващо Министерство на 
държавната администрация и административната реформа (МДААР), оглавявано от министър Николай Василев от 
НДСВ.
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Спечелихме проекта, договорът бе сключен на 04. 09. 2008 г.

ПРОБЛЕМИТЕ ОКОЛО ПРОЕКТА НА „ПРИРОДА НАЗАЕМ“

Проектът ни по ОПАК бе категорично и, според нас, съвсем целенасочено провален от 
УО! Провалът му започна през 2009 г. от тогавашния УО на ОПАК – несъществуващото вече 
Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР), ръководено 
по това време от министър Николай Василев. Директор на самия УО беше зам.-министър Мария 
Дивизиева, която при проведените същата година избори за депутати в Народното Събрание и 
Европарламента бе и ръководител на предизборния щаб на НДСВ, продължавайки същевременно да 
заема длъжността ръководител на УО на ОПАК – нещо, което според нас е безспорен и драстичен 
конфликт на интереси. 

Бяхме подложени от някои членове на екипа на УО на невиждано от нас дотогава изнудване, промяна 
на правилата в движение, процедурен произвол и индиректен корупционен натиск. Обменихме с УО 
на ОПАК огромно количество излишна и времеемка кореспонденция, проведохме с тях множество 
срещи, на които се опитвахме да постигнем някакво решение на проблемите, за които смятахме, 
че са технически и даже търсехме вината у себе си. 

Вместо решение получихме намеци, че определена значителна сума – макар и все пак незначителен 
процент от общата стойност на проекта – би “оправила проблема“. Бяхме потресени, тъй като 
за подобни неща дотогава само бяхме чували, но никога не се бяхме сблъсквали лице в лице с тях. 
В крайна сметка, след като не постигнаха своето, служителите от УО на ОПАК предизвикаха 
срещу нас проверки от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), които 
бяха проведени по, според нас, поръчков начин, и то с командирован специално за нас инспектор, 
доведен чак от Варна или Бургас, на когото очевидно бе възложена ясната и конкретна задача 
да ни атакува колкото е възможно повече. Проверките бяха извършени през юни 2010 г. и имаха 
за резултат четири административно-наказателни акта. Докладът по проверката на АДФИ ни 
беше връчен на 10 юни 2010 г. с номер ФИ5СФ-0034 / 10.06.2012. Целта явно беше да отстъпим, 
което ние все пак не направихме. Напротив, подадохме жалби по всичките четири акта. Всъщност 
измислените от АДФИ наши “нарушения“ бяха две: едното за „неуведомяване на загубили и спечелили 
участници в търговете“ по започнатите от нас по проекта обществени поръчки (абсолютно 
невярно!), а другото за „умишлено неправомерно разделяне на дейности“ по тези тръжни процедури 
(също така абсолютно невярно!). И тъй като по всяко от тези обвинения АДФИ изготви по два 
акта, единият срещу нашата организация като юридическо лице, а другият срещу ръководителя 
на организацията в качеството му на физическо лице, то общо актовете станаха четири на брой. 
Твърде показателно е, че впоследствие директорът на АДФИ сам отмени едната двойка от тях 
(за първото от горепосочените обвинения), като по този начин обяви решенията на собствения 
си инспектор за нищожни (!!!). 

Приключването на другата двойка съдебни дела, съответно по останалите два акта, отнасящи се 
до второто от горепосочените обвинения, се проточи над две години. Призованият в качеството 
на ответник инспектор от АДФИ, който именно бе изготвил административно-наказателните 
актове, системно не идваше на съдебните заседания, като вместо него се явяваше юристконсултът 
на АДФИ, въпреки че съдията на всяко заседание настояваше ответникът да се яви лично и даже 
на едно от последните заседания предупреди юристконсулта, че ще започне да налага глоба за 
всяко следващо неявяване, което и направи в действителност. В крайна сметка тези две дела също 
бяха спечелени от нас. Окончателните решения на Административен съд София-град по тях бяха 
издадени на 25 октомври 2012 г. и на 07 май 2013 г., съответно от Пети и Първи касационни състави. 
Основният мотив на съда и в двата случая беше, че още през 2011 е бил изтекъл тригодишният 
давностен срок, през който държавата в лицето на АДФИ е могла да предприеме каквито и да било 
административно-наказателни действия срещу нас. Макар и в наша полза, това решение на съда по 
същността си не ни удовлетворява, тъй като не са взети предвид нашите принципни възражения, 
както и значителните нарушения от страна на ОПАК, по чието нареждане всъщност започнаха 
действията на АДФИ срещу нас. 
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Апропо, не знаем дали АДФИ е изплатила наложените от съда глоби за неявяване на призования 
инспектор.

Важно е да се има предвид, че договорът бе прекратен в начална фаза на изпълнение. Това стана 
по наша молба поради действията на УО на ОПАК, насочени срещу нас, лишаващи ни от плащания и 
поставящи ни на практика в състояние на невъзможност да го изпълним. Това означава, че двете 
последни дела на практика касаеха един прекратен вече проект. 

На 02 юли 2013 г. УО на ОПАК проведе техническа проверка на изпълнението на проекта в нашия 
офис. Тя бе извършена сравнително добросъвестно от две служителки на УО. Няколко дни по-късно, 
на 05 юли 2013 г. ние предоставихме на УО папка с допълнителна информация, която ни бе поискана, 
тъй като проверяващите служителки ни съобщиха, че УО не разполага с нея. Любопитно е да се знае 
обаче каква бе тази допълнително поискана информация? Колкото и да е странно, това бяха точно 
съдебните решения и преписките по тях. Излиза, че по възбудените именно заради ОПАК съдебни 
дела АДФИ не е съобщавала на своя „възложител“ какво е движението по тях, и най-важното – че 
те са спечелени от нас. 

Така или иначе, вместо да се съобрази с решенията на съда срещу АДФИ, които ние предоставихме 
на УО (и които по същество са и решения против действията на ОПАК срещу нас), ръководството 
на УО на ОПАК продължи да се опитва всячески да ни навреди. На 05 февруари 2014 г. ОПАК предяви 
финансова претенция към нас в размер на над 70 хиляди лева – абсурдна сума, която не почива на 
реална обосновка, което се доказва и от резултатите на гореспоменатата техническа проверка 
през 2013 г. С писмо от 21 февруари 2014 г. ние поискахме отсрочка, за да се запознаем по-подробно 
с финансовия иск, и помолихме ОПАК да насрочи среща между двете страни, на която юридически 
да бъдат оформени последиците от приключването на проекта. За съжаление тази наша молба 
беше тотално игнорирана – вместо покана за среща, на 07 април 2014 г. ние получихме повторно 
писмо, в което УО на ОПАК не само че повтаряше финансовата си претенция, но и се позоваваше 
на свое решение №РМФ-54, носещо, забележете, датата 25 април, тоест 18 дни след изходящата 
дата на писмото, към което е прикачено! Едва ли е необходимо да коментираме това крещящо 
административно нарушение.

Скоро след това, през месец май 2014 г., в медиите се появи информация3 относно обвинения, 
повдигнати от прокуратурата срещу бившия ръководител на ОПАК Мария Дивизиева, по това време 
вече началник на кабинета на служебния премиер Пламен Орешарски, относно неверни сведения и 
злоупотреби по проекти в ОПАК през периода април-ноември 2009. Припомняме, че до юли 2009 г. 
Дивизиева действително все още беше ръководител на ОПАК. Това съвпада с част от периода, през 
който ОПАК започна по-голямата част от гореописаните действия срещу нас. Считаме, че и този 
факт не се нуждае от коментар. 

За капак на всичко, УО на ОПАК си изми ръцете и се „отърва“ от по-нататъшно занимаване с нашия 
случай, прехвърляйки на НАП горещия картоф, тоест финансовата си претенция към нас. В края на 
2014 г. получихме от НАП писмо, в което ни се съобщаваше, че по искане на УО на ОПАК е съставен 
акт за „частно държавно вземане“, каквото и да означава това, но вече дължимо към НАП, а не към 
ОПАК. 

Засега историята е дотук. На този етап все още не сме предприели но-нататъшни действия, тъй 
като продължаваме да обмисляме какви е най-правилно да бъдат те.

Независимо от благоприятния изход на последните две съдебни дела, в крайна сметка ОПАК 
мобилизира НАП срещу нас. Възнамеряваме да предявим по съдебен ред претенции към основния 
виновник за всичко това – УО на ОПАК – за пропуснати ползи и нанесени преки щети, а също така 
и за уронен престиж на организацията ни. Блокирането на проекта злепостави нашето сдружение 
пред многобройни потенциални бенефициенти из цялата страна – това са служители на общини, 
които искрено се надяваха да получат предвиденото по проекта обучение, насочено към усвояване 
на умения за практическо взаимноизгодно сътрудничество с НПО и граждани. 

3 Вестник „Стандарт“, 09 май 2014 г., стр. 6, и вестник „24 часа“, 09 май 2014 г., стр.6.
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Възможно е да предявим искове и към АДФИ, ако стигнем евентуално до извода, че АДФИ – 
самостоятелно или в престъпно съдружие с ОПАК – е действала целенасочено срещу нашия интерес 
и срещу реализацията на проекта. 

НАША ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГИ ПОДОБНИ СЛУЧАИ 

Знаем за случаи на бенефициенти на ОПАК, които са имали аналогични проблеми и са прекъснали 
всякакво участие по проекти с Европейско финансиране, но за съжаление нямаме потвърдена 
информация, а само слухове. Смятаме също така, че повечето от тях просто не смеят да търсят 
правата си в съда, за разлика от нашето сдружение. 

ИЗВОДИ ОТ СЛУЧАЯ 

Можем да направим следните три главни извода:

1. Фактите няма как да не ни доведат до твърдото убеждение, че оценките по нашия проект, 
направени в УО, които в крайна сметка послужиха на УО за издаване на четирите гореописани 
административно-наказателни акта, са предмет на нерегламентирано влияние и корупция и 
са опит за изнудване с цел лична облага на някои членове на УО. Кои точно в крайна сметка 
е трябвало да бъдат тези членове – ние не знаем, можем само да предполагаме, но не е 
задължително това да са преките преговарящи с нас по проекта, тъй като те може да са 
обслужвали и изпълнявали поръчки, идващи от по-високо ниво. Така или иначе, те не получиха 
от нас облагата, на която се надяваха, и пристъпиха към компрометиране и блокиране на 
проекта ни. 

2. Единият най-сериозен проблем пред изпълнението на проекта беше липсата на конструктивна 
комуникация с УО – но категорично не по наша вина! Другият най-сериозен проблем беше 
корупционният натиск от страна на УО. 

3. В уебсайта на ОПАК, секция “Новини“, сред другите данни четем и следното: „Над 3,5 пъти 
са се увеличили плащанията на евросредства по Оперативна програма «Административен 
капацитет» за първото полугодие на 2012 г. в сравнение със същия период на 2011 г. Към края 
на юни 2012 г. са договорени 244 564 229, 26 лв. или 69,2% от бюджета на ОПАК, а са изплатени 
112 004 273, 70 лв., което представлява – 31,7% от бюджета на програмата. Това стана ясно 
от доклада на Моника Димитрова – ръководител на Управляващия орган на ОПАК, изнесен 
пред Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното 
събрание вчера. Изпълнението на програмата върви съгласно предварително направените 
разчети, като за първото тримесечие на годината са договорени 94%,  верифицирани 99% и 
сертифицирани 100% от направените прогнози в Системата Лотар. В допълнение, в началото 
на м. юни е подаден нов Доклад по сертификация към дирекция „Национален фонд“ на стойност 
10102792, 47 лв., каза още Димитрова“.

Според нас обаче, имайки предвид както нашия опит, така и многото непотвърдени информации, 
с които разполагаме – и които за жалост ще си останат непотвърдени дотогава, докато 
потърпевшите бенефициенти не се противопоставят на корупционния натиск и не се престрашат 
да защитят интересите си така, както направихме ние – в УО на ОПАК не се върши реална работа 
по обслужване на обществения интерес, въпреки гръмките заявления за значителни проценти на 
договаряне и усвояване на средствата по програмата.

Членство в коалиции и инициативи за мониторинг, участие в мониторинговите комите-
ти на оперативните програми и достъп до информация за ОП 

Не сме член на коалиция или инициатива за мониторинг на процеса на усвояване на структурни 
фондове  – сега вече си даваме сметка, че това е било сериозен пропуск от наша страна. 
Членуваме обаче в мониторинговите комитети на оперативните програми „Околна среда“ 
(ОПОС) и „Регионално развитие“ (ОПРР). Получаваме периодично и покани за участия в сесиите на 
мониторинговите им комитети, но невинаги участваме поради заетостта ни. В подобни дейности 
по ОПАК обаче не участваме.
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Като цяло сме информирани за дейността на мониторинговите комитети на оперативните 
програми, особено на ОПОС, тъй като околната среда е наша основна сфера на действие, интерес и 
квалификация. Основно се интересуваме от прогреса и проблемите в усвояемостта на средствата 
по осите и мерките, насочени към опазването на биоразнообразието, и съответно обръщаме 
внимание преди всичко на тях. 

Информирани сме за провеждането на дискусии във връзка с процеса на програмиране за периода 
2014 – 2020 г. Тази информация получаваме от колеги от други НПО, но нямаме подробна информация 
и бихме желали да получим такава. Бихме участвали в консултации във връзка със следващия 
програмен период, ако бъдем поканени на такива.

Препоръки за по-добро управление на подобни проекти

Нещата, които бихме предложили за промяна по отношение на целите, приоритетите, структурата 
и/или процедурите за кандидатстване и одобрение на приоритетите и употребата на структурните 
фондове в България, в общи линии са следните пет:

1. Необходими са много по-висока прозрачност и по-улеснен достъп до процеса на програмиране 
за периода 2014-2020 г. и впоследствие до Комитетите по наблюдение на оперативните 
програми. 

2. Необходима е много по-висока равнопоставеност между потенциалните бенефициенти при 
определяне на Индикативните годишни работни програми (ИГРП) на различните ОП. Така 
например, за определяне на приоритетите и темите, които ще получават финансиране по 
ОПАК за следващата 2013 г., в уебсайта на ОПАК виждаме обявена инициатива за събиране 
на проектни идеи от бенефициентите на Програмата4. Факт е, че УО на ОПАК отправя 
публична покана чрез уебсайта си за подаване на проектни идеи, които ще послужат като 
основа за разработването на ИГРП на ОПАК за 2013 г. Веднага обаче четем следното: 
„При формулирането на проектните идеи, моля да имате предвид, че те трябва да бъдат 
съобразени с резултатите от проектите, които са одобрени за финансиране по съответните 
подприоритети на Програмата“. С прости думи това означава, че печелившите бенефициен-
ти си залагат сами как да останат печеливши и през следващата година, тъй като в ИГРП 
ще залегнат темите и приоритетите на техните печеливши проекти. Това почти изключва 
проникването на нови идеи, свеж полъх и алтернативен подход в ОПАК!

3. Необходими са улеснени процедури, което означава не улеснен достъп на всекиго до 
финансиране, а улеснена в процедурен аспект работа на имащите желание и квалификация 
да работят, за да не им бъде губено времето в процедури, отчети и в най-лошия случай – във 
водене на безкрайни съдебни дела! 

4. Снижаване до възможния технически минимум на фактора корупция!

5. Оценяване на проектните предложения и надзор върху изпълнението им извън България (и/или 
в България, но от чуждестранни оценители), както например се практикува в програмата 
EEA Grants, в програмата LIFE, в проектите финансирани от UNDP, и много други! 

4 Информацията е взета от официалния уебсайт на ОПАК: http://www.opac.government.bg , бутон „Новини“, подбутон 
„Новини за ОПАК“, новина „ОПАК набира проектни идеи за следващата година“, публикувана в сряда, 04 юли 2012, 
16:15 ч. 

http://www.opac.government.bg/


186

Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

ИЗВОДИ

1. Усвояването на парите е единственият критерий, който политиците и администрацията 
имаха пред себе си и се опитваха да изпълнят успешно през тези 9 години. Трябва да признаем 
техния успех в постигането на тази им цел. Бяхме свидетели на героични усилия и тежки 
преговори, за да се спасяват пари, да се променят програми и да се добавят нови приоритети 
и цели, само и само да не се загуби и едно евро. Причините за отстъпчивостта на Комисията 
към България са различни, но като цяло серията от общи кризи в ЕС (икономическата, 
гръцката, кризата с бежанците) съвпадна с периода на ударното българско усвояване, 
отвличайки вниманието от фондовете. Разбира се, това е само общата рамка, вътре в нея 
причините трябва да бъдат внимателно проучени и анализирани.

От своя страна преследването на 100%-то усвояване на всяка цена доведе до редица изкривявания, 
описани в текстовете на доклада. С постоянното екстраполиране на усвояването в публичното 
пространство, политици и администрация успяха да насядат у много граждани разбирането, че 
това е единствено важната цел. Вече се установяват негативните ефекти от този подход при 
изпълнението на проекти и програми. Можем да прогнозираме, че това ще има дългосрочни и раз-
нопосочни негативни влияния върху използването както на чуждестранния, така и на вътрешния 
публичен ресурс като цяло.

2. През периода 2007 – 2013/2015 г. количеството победи качеството. Липсата на индикатори 
за качество, с които да се оценят комплексно ефектите от групите проекти, мерките, осите, 
програмите и накрая от всички програми като комплекс, ясно показа незаинтересоваността 
на политиците от това, да знаят истинските параметри на развитието. Но то е и израз на 
немощта на администрацията да създаде и отстои такива качествени оценъчни инструменти. 
Както и на нейната незаинтересованост от използването им. Липсата на заложени качествени 
индикатори е директно отражение на начина на управление на страната, при който фактите и 
данните не се оценяват адекватно и компетентно, нито служат за взимане на коригиращи или 
последващи управленски решения.

Независимо, че проблемът неведнъж беше подсказван и на политическо, и на административно ниво, 
решение не беше намерено. Нямаше дори опити за придвижване в посока на търсене на решение. 
Нещата не са променени и в новите оперативни програми. Това показва, че няма нито политическа 
воля, а може би и съответните знания как да се реши проблемът.

3. Дори и целите, заложени в количествените индикатори обаче не бяха постигнати в повечето 
от осите на оперативните програми. Това показва липсата на реализъм и адекватна оценка 
на възможностите на институциите, бизнеса и гражданския сектор в страната, недоста-
тъчното обучение на всички участници и обичайното българско надценяване на собствените 
възможности.

Неясните индикатори, липсата на индикатори там, където очевидно са необходими или промяната 
на индикаторите (обикновено в края на периода), показват не само лошото програмиране на цели-
те, но и желанието „да излъжем себе си“. Това така или иначе не върши никаква работа, освен да 
напудри нечии отчети и да донесе някому допълнителни материални стимули.

4. Административният капацитет през целия период остана недостатъчен. Наличните непълни 
данни за обученията, семинарите, конференциите и международните воаяжи обаче, ни водят до 
извода, че българската администрация, която работи за успеха на оперативните програми и 
свързаните с тях политики, трябва да е най-обучената администрация в целия ЕС! Пример е ОП-
РЧР където през 2012 и 2013 г. на всеки три дни един ден е преминавал в някакво „обучение“ 
за служители на Управляващия орган или Междинните звена.

Интересно е да се оцени времето и качество на работата на екипите (при положение, че постоян-
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но някой е бил на обучение), за какво са получавали заплати всъщност и най-вече какъв е бил ефек-
тът от тези обучения в страната и чужбина, имайки предвид и обученията за администрацията, 
финансирани по ОПАК и другите програми, по които държавните институции са били допустим 
бенефициент. 

Допълнителен проблем е загубата на институционална памет в институциите и специално така-
ва, свързана с еврофондовете, както и липсата на адекватни анализи на резултатите от предишни 
периоди (напр. използването на предприсъединителната помощ през периода 2000 – 2006 г.).

5. Като по-скоро положителен резултат можем да отбележим развитието на Информационната 
система за управление и наблюдение (ИСУН). Изграждането на системата започна изключител-
но хаотично и забавянето към края на 2009 г. изглеждаше драматично. Обществено-информа-
ционният компонент не беше наличен към средата на 2010 г. През последвалия период обаче, 
системата заработи и към края на 2015 г. може да се каже, че що се отнася до непубличната й 
част, изпълнява своите цели. Слабото представяне е в публичната част, където се представя 
главно входяща информация за проектите, която е недостатъчна за анализиране и предлагане 
на идеи за подобряване изпълнението на програмите и политиките. Втората слабост на ИСУН 
е липсата на каквато и да е информация за ПРСР, ОП за развитие на сектор „Рибарство“ и за 
останалите програми, споменати в текста за ОП „Техническа помощ“.

6. Работата на Комитетите за наблюдение беше превърната в параван за предварително под-
готвени решения. Със състави, дебалансирани в полза на институциите, с не винаги интере-
суващи се „социални партньори“ и с представители на гражданското общество, чийто глас е 
само „съвещателен“, КН трудно могат да убедят някого, че са органи за демократично взимане 
на решения. Та дори в протоколите от всички КН няма записани никакви решения, въпреки че се 
оказва, че такива са „взимани“ и дори „гласувани“!

Писмените процедури, при които обичайно липсват дискусии и сблъсък на аргументи, и при които не 
винаги се предоставя адекватна информация на гласуващите, са използвани често за прокарване на 
важни промени в оперативните програми, като се имитира демократичност при вземането на ре-
шенията. По този начин правилата са формално спазени, но същото не може да се каже за духа им.

7. Директното договаряне с институции и техните структури, което набра скорост от 
2010  г. до края на периода, се оказа нож с две остриета. От една страна това беше основен 
инструмент за спасяване на средства по оперативните програми. От друга се даде възмож-
ност за усвояване на средства при занижен контрол и съмнителна ефективност. Примерите от 
ОПОС, ОПТ, ОПРР и др. говорят еднозначно за тази негативна тенденция. Другият проблем при 
тази практика е дублиране работата по основни (трудови) правоотношения с тази по проекти. 
Дали това е двойно заплащане или начин да се решават проблеми с ниските заплати, е въпрос 
на оценки и интерпретации. Смятаме, че това е проблем, който може и трябва да бъде решен 
така, че да не оставя съмнения и в същото време да имаме адекватно и достойно оценяване 
труда на всеки, ангажиран с управлението на европейските фондове.

8. Напредъкът по големите проекти, финансирани със средства на Кохезионния фонд и ЕФРР по 
две програми (ОПОС и ОПТ), е слаб. Оправданието, че подобни проекти не са били готови в 
началото на периода и страната не е имала достатъчно опит с тяхната подготовка и реали-
зация е само частично валидно. България имаше 7 години (2000 – 2006) именно да обучи както 
администрацията, така и потенциалните (тогава) бенефициенти – държавни институции и 
компании, общини, но това така и не се случи в достатъчна степен. Истинските причини тряб-
ва да търсим отново в начина на управление на държавата, липсващите или лошо формулирани 
политики на национално ниво, в голямото текучество на кадри, в държавната и общинската 
корупция, в лошото прилагане на политиките по околна среда и устойчиво развитие като хори-
зонтални политики.

9. Хоризонталните теми са все още далечни на мнозина от участниците в оперативните про-
грами. Най-познато поне на думи е партньорството, за чието прилагане се говори и най-много. 
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Фактите говорят, че имаме много различно прилагане на този принцип – от изключително до-
бри случаи до пълна липса на партньорство. Причините за това са най-разнообразни, но може 
би най-обединяващите и в положителен, и в отрицателен аспект, са разбирането, знанието и 
практиките на участващите лица за прилагането на партньорството и техните интереси от 
неговото (не)прилагане.

Други известен принцип, който участниците прилагат или следят за прилагането му, е защитата 
на конкуренцията, изразявана чрез прилагане изискванията на Закона за обществените поръчки и 
свързаното законодателство. В тази сфера са едни от най-големите проблеми, които за малко не 
доведоха до частично или пълно спиране на поне две ОП.

Прилагането на принципа на равните възможности не винаги се разбира от тези, които трябва да 
го прилагат. Често той се свежда само до отчитане на баланса между половете (обучени, наети 
или включени в събитие жени и мъже) до статистиката за участие на младежи или малцинства. 
Основният проблем, който не се отчита е усложнената демографска ситуация в страната, която 
предпоставя наистина сериозни усилия, за да се прилага правилно и успешно този принцип.

Може би най-неглижирано е спазването на принципите за устойчиво развитие и за опазване на 
околна среда. Устойчивото развитие все още е непознато на всички нива на управление и взимане 
на решения в държавата и е много далечно от мисленето на цели бизнес-сектори, вкл. такива, кои-
то имат пряко отношение към опазване на природата и/или социалната сфера (напр. транспорта, 
управлението на отпадъците и др.) Що се отнася до опазването на околната среда, то масови са 
случаите, в които се правят усилия, за да не се прилага процедурата по ОВОС. Когато все пак се 
прилага, инвеститорите – както държавни, така и общини и частен бизнес – гледат на ОВОС като 
на поредното разрешително, а не като на процес за подобряване на лоши проекти.

10. Корупцията, за която има постоянни сигнали, съпътства използването на фондовете през це-
лия период. За нея има сигнали и информации на всички нива, във всички форми и при всички вла-
сти. Тя засяга както законодателната, така и съдебната и изпълнителната власт. Случаите, 
които излизат пред обществото обаче, са малко, още по-малко са тези, които имат финализи-
ране решения – било чрез съда, било чрез административни действия. Темата „Корупцията в ев-
ропейските фондове в България“ е благодатна за медийни или граждански разследвания и научни 
трудове, но към настоящия момент, в България няма реална институционална война срещу този 
бич за публичните финанси.

11. Наблюдава се значителна разлика между оперативните програми (с идентични слабости, без 
или със слаби подобрения през периода) и ПРСР, при която се вижда значително подобряване или 
решаване на проблеми през годините. ПРСР със своята специфика и големина може да се счита 
за нещо като „втора част“ на европейското финансиране (ако приемем 7-те ОП за една „част“). 
В този смисъл е важно да се намерят правилните демаркации и работещите и ефективни до-
пълняемости между ОП и ПРСР, нещо, което не беше направено на 100%.

Заключението на КУПФЕС е, че две години след изтичане края на периода 2007 – 2013 г. не е въз-
можно да се направи комплексна оценка на общите синергични ефекти от използването на евро-
пейските фондове в България. Повечето от причините за това са описани в този доклад. Ние оце-
няваме периода като изпълнен с уроци както от добрите, така – главно – и от лошите практики и 
смятаме, че все още не е късно да се направи усилие за тяхното обобщаване и научаване от всички 
лица и институции, ангажирани с фондовете през настоящия период до 2020 г.
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ПРЕПОРЪКИ

Повечето препоръки, които са в отделните текстове на доклада, могат да бъдат изведени като 
общи за всички оперативни програми, респективно за всички органи и институции, отговорни за 
тяхното управление. Тук сме извели малка част от тях, с идеята, че те представляват обща осно-
ва, върху която може да се постигат по-добри резултати.

1. Да се промени подхода и усвояването на парите да не бъде единственият и най-главен крите-
рий за успеха на използването на европейските фондове в България.

2. 2Да се изготви и прилага методология за оценяване на качествените и системните резул-
тати от изпълнението на оперативните програми (мерки, оси, цели програми) поотделно и в 
синергия помежду си.

3. Да се въведат индикатори и цели за качество на резултатите в отделните оперативни про-
грами.

4. Освен информацията, която трябва да се добави според препоръките на текста за ОП „Тех-
ническа помощ“ в този доклад, смятаме, че в ИСУН трябва да има и общодостъпна инфор-
мация за всички фази (вкл. първична финансово-счетоводна информация) на проектите, из-
пълнявани от държавни институции, техни структури и общините.

5. Предоставянето на директно безвъзмездно финансиране на държавни институции и техни 
структури трябва да бъде подложено на строг външен мониторинг за качеството на изпъл-
нение на дейностите.

6. Необходимо е да се осигури по-голяма свобода на действие и опазване от неправомерен натиск 
върху звената за вътрешен контрол върху дейността на органите, свързани с управлението 
на еврофондовете.

7. Да се промени законодателството, свързано с обжалването на обществени поръчки в КЗК, 
като се направи ясно разграничение от обжалване на решения по ЗОП (да остане сегашният 
режим) и обжалване на процедура по ЗОП (облекчен режим).

8. Прибавянето на нов компонент в хоризонталните политики – политики по промените в клима-
та, усложнява и засилва изискванията към всички, които работят по оперативните програми. 
Необходимо е да се подготвят практически обучения за бенефициентите, но и за управляващи-
те програмите, така че те да спазват и прилагат успешно триадата „политики за опазване на 
околната среда – политики по изменението на климата – устойчиво развитие“.

9. Да се избистрят и приложат точно демаркациите между оперативните програми и ПРСР, така 
че да се получи максимален ефект (вкл. усилващ ефект) от допълняемостта между тях.

10. Най-важната препоръка също не е нова – успехът или неуспехът от използването на еврофон-
довете, има определящ ефект върху местното, регионално и национално развитие. А успешно-
то  – и устойчиво – развитие, не е възможно без включване на максимален брой участници. С 
други думи един от ключовите подходи за успеха е повече партньорство във всички етапи – от 
програмирането през изпълнението до контрола, мониторинга и обученията.
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АДФИ Агенция за държавна финансова 
инспекция

АЕЕ Агенция за енергийна ефективност

АПИ Агенция „Пътна инфраструктура“

АУЕР Агенция за устойчиво енергийно 
развитие (бивша АЕЕ)

БАИ Българска агенция за инвестиции

БВП Брутен вътрешен продукт

БФП Безвъзмездна финансова помощ

ВиК „Водоснабдяване и канализация“

ВТУ Великотърновски университет "Св. св. 
Кирил и Методий"

ГЕРБ „Граждани за европейско развитие“ 
(партия)

ДБФП Договор за безвъзмездна финансова 
помощ

ДЗЗД Дружество, регистрирано по Закона за 
задълженията и договорите

ДМС допълнително материално стимулиране

ДОВОС Доклад за оценка на въздействието 
върху околната среда

ДППИ Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура"

ДПС „Движение за права и свободи“ (партия)

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“

ДФЗ-РА Разплащателна агенция към ДФЗ

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и 
развитие

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони

ЕИБ Европейска инвестиционна банка

ЕИФ Европейски инвестиционен фонд

ЕК Европейска комисия

ЕС Европейски съюз

ЕСИФ Европейски структурни и 
инвестиционни фондове 

ЕСФ Европейски социален фонд

ЕФРР Европейски фонд за регионално 
развитие

ЗЗД Закон за задълженията и договорите

ЗРМ зелени работни места

ЗОП Закон за обществените поръчки

ИАОС Изпълнителна агенция по околната 
среда

ИАППД Изпълнителна агенция „Проучване и 
поддържане на река Дунав

ИАНМСП Изпълнителна агенция за 
насърчаване на малките и средни 
предприятия

ИЗП използваема земеделска площ

ИСАК Интегрирана система за 
администриране и контрол

ИСУН Интегрирана система за управление и 
наблюдение

КЗК Комисия за защита на конкуренцията

КПОС Дирекция „Кохезионна политика за 
околната среда“ на МОСВ

КН Комитет за наблюдение

КТБ Корпоративна търговска банка

КУПФЕС Коалиция за устойчиво ползване 
фондовете на Европейския съюз в 
България

КФ Кохезионен фонд

МДААР Министерство на държавната 
администрация и административната 
реформа

МВР Министерство на вътрешните работи

МЗ Междинно/и звено/а

МЗ Министерство на здравеопазването

МЗХ Министерство на земеделието и 
храните

МИГ Местна инициативна група

МО Междинна оценка

МОМН Министерство на образованието, 
младежта и науката

МОСВ Министерство на околната среда и 
водите

МРРБ Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството

МСП малки и средни предприятия

МТИТС Министерство на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията

МФИ Международни финансови институции

НИРД Научно-изследователска и развойна 
дейност

НКЖИ Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“

НПО неправителствена организация

СЪКРАЩЕНИЯ
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НСМ Национална селска мрежа

НСОРБ Национално сдружение на общините в 
България

НСП Национален стратегически план

НСРР Национална стратегическа 
референтна рамка

ОВОС Оценка на въздействието върху 
околната среда

ОГПТ Общ генерален план за развитие на 
транспорта

ОПАК Оперативна програма 
„Административен капацитет“

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“

ОПРКБИ  Оперативна програма „Развитие 
конкурентоспособността на 
българската икономика“

ОПРР  Оперативна програма „Регионално 
развитие“

ОПРЧР  Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“

ОПТ Оперативна програма „Транспорт“

ОПТП Оперативна програма „Техническа 
помощ“

ОРНО Обща рамка за наблюдение и оценка

ОСП Общата селскостопанска политика 
на ЕС

ПИБ Първа инвестиционна банка

ПМС Постановление на Министерския 
съвет

ПО Приоритетна ос

ПРСР Програма за развитие на селските 
райони

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни 
води

РГ работна група

СМР Стратегия за местно развитие

ТГС трансгранично сътрудничество

УО Управляващ орган
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Проект „Броенето на пилците: Гражданска оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007-2013 г.)“



За КУПФЕС

Гражданската коалиция за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз – КУПФЕС възник-

ва през 2005 г. по инициатива на природозащитни неправителствени организации (НПО), които 

от около десетилетие преди това следят процесите на планирането и усвояването на европей-

ските предприсъединителни фондове (ISPA, PHARE, SAPARD) в

България и новите страни-членки на ЕС. Конкретният повод за сформирането на Коалицията е 

началото на процеса на програмиране на Структурните и Кохезионния фондове за периода 2007  – 

2013 г. в ЕС и в България и желанието на представителите на гражданското общество да участ-

ват като равностойни партньори в този процес.

През годините КУПФЕС разшири своето присъствие във всички региони на България и към момен-

та включва над 40 НПО от различни сектори на гражданското общество: защита на природата 

и устойчиво развитие, социални дейности и услуги, образование и обучение, мониторинг на съдеб-

ната система, предприемачество, малък и среден бизнес.

Коалицията развива сериозна дейност на международно ниво в партньорство с международни 

организации (CEE Bankwatch network, Friends of the Earth Europe, WWF, BirdLife), така и със сродни 

НПО от Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Латвия, Холандия, Румъния, Македония и др

Коалицията за устойчиво ползване на фондовете на ЕС се обединява около идеята за осигуряване 

на гражданско участие и позитивно въздействие на гражданския сектор върху процеса на усво-

яване на еврофондовете с цел гарантиране максималната прозрачност на процесите. Според 

коалицията е нужен граждански контрол върху устойчивостта на планираните проекти, тяхната 

природосъобразност и защита на интересите на местното население.

Гражданската коалиция е отворена за всички организации, които се интересуват от темата, 

включва участници 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 участие в планирането и разпределянето на фондовете.

Крайната цел на КУПФЕС е постигането на такова програмиране на използване на европейските 

средства, което да подкрепя и гарантира устойчивото развитие на местно, регионално и нацио-

нално ниво, включително чрез представяне и въвеждане на нови и иновативни политики, практики 

и технологии.

Повече за дейността и публикациите на КУПФЕС можете да намерите на сайта на Коалицията: 

https://kupfesbg.com/ 

https://kupfesbg.com/


Този доклад се издава с финансовата помощ на 
Тръста за подкрепа на гражданското общество в Централна и Източна Европа 

(Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe)

и със съдействието на 
Мрежата за наблюдение на международните финансови институции 

в Централна и Източна Европа 
(CEE Bankwatch network)

Съдържанието на Доклада е изцяло отговорност на Гражданската коалиция за 
устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз в България и по никакъв начин не 
може да се приема, че отразява позициите на Trust for Civil Society in Central and Eastern 

Europe и CEE Bankwatch network.

Проект „Броенето на пилците: Гражданската оценка на първия финансов период на България 

в ЕС (2007 – 2013 г). Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване 

фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)“ се финансира в рамките на Програмата за 

подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Информационния и учебен 
център по екология и авторския колектив и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България.

www.ngogrants.bg

http://www.ngogrants.bg
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