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изх. № 43 /26.06.2015 г.
ДО
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И
ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
ОТНОСНО: Проект на Закон за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ)
Уважаеми господин Дончев,
Във връзка с публикувания на сайта за обществени консултации Strategy.bg проект на Закон за
управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), бихме
искали да поставим на Вашето внимание следните въпроси и коментари:
1. В чл. 46, ал. 1 на законопроекта е предвидена възможност административният договор, подписван
между Управляващия орган (УО) на съответната оперативна програма и бенефициента да се изменя
едностранно от Ръководителя на УО. Препоръчваме, в закона или подзаконов нормативен акт, да
бъдат по-подробно разписани хипотезите, при които е възможно такова едностранно изменение,
начините и сроковете за уведомяване на бенефициентите за промяната, както и дали изменението ще
подлежи на обжалване по реда на АПК.
2. В чл. 48, ал. 3 е предвидено изключение за прилагане на процедурите по ЗОП по отношение на
експерти, които са били обект на оценка на качество при одобряване на проекта по процедури за
директно предоставяне на БФП. Препоръчваме, в закона или подзаконов нормативен акт, да бъдат
по-подробно разписани условията, при които е възможно прилагане на такова изключение по ЗОП и
при какви условия (напр. чрез прилагане на CV, референции доказващи предишен опит за позицията
и пр., като част от документацията към проектното предложение) и до какви стойностни прагове на
заплащане за услугите на експертите, както и как следва да се заменят избраните чрез такава
процедура експерти в хода на изпълнение на проектите, ако тяхната замяна е необходима.
3. С оглед на въведеното чрез чл. 48, ал. 4 друго изключение от ЗОП, чрез което бенефициентът
може да възлага обществени поръчки съобразно определените в ЗОП стойностни прагове и под
праговете по чл. 4 от Директива 2014/24/ЕС в рамките на всеки отделен проект, финансиран със
средства от ЕСИФ, препоръчваме, в закона или подзаконов нормативен акт, да бъдат по-подробно
разписани хипотезите, при които е възможно това изключение (напр. отнася ли се за проекти със
средства от ЕСИФ, които имат сходни дейности, например разработка на рекламни и
информационни материали, които се осъществяват в рамките на една финансова година, какво става
в случаи, когато бенефициентът изпълнява и други проекти със сходна дейност, финансирани със
средства, различни от ЕСИФ в рамките на една финансова година), така щото да не бъде считано за
„разделяне на поръчката“ в смисъла на ЗОП.
4. По отношение на предвиденото в чл. 60, ал. 2 обезпечение при авансови плащания към
бенефициенти по оперативни програми, препоръчваме, в закона или подзаконов нормативен акт, да
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бъдат по-подробно разписани видовете допустими обезпечения. Обръщаме внимание, че
юридическите лица с нестопанска цел, поради естеството на дейността си, в масовия случай не
притежават имущество и не разполагат със свободни средства или депозити, както и нямат достъп до
банкови гаранции, и такова условие би ограничило значително кръга от НПО, които могат да бъдат
бенефициенти по оперативните програми и би ги поставило в неравностойно положение спрямо
други бенефициенти (напр. МСП, общини и пр.), които притежават имущество, имат по-големи
свободни кешови ресурси и достъп до банкови гаранции.
5. Във връзка с предвидения в чл. 21, ал. 1 обмен на информация и документи между органите за
управление на средствата от ЕСИФ и бенефициенти чрез ИСУН, които създават изцяло нова рамка
за подаване и управление на проекти, финансирани със средства от ЕСИФ, препоръчваме да бъдат
заделени достатъчно средства и възможности за обучения за подаване на проектни предложения и
управление на проекти чрез системата, както и възможност за своевременна обратна връзка относно
проблеми при ползването и функционирането й, така щото да бъдат осигурена равнопоставеност
между отделните групи бенефициенти при достъпа до средства по оперативните програми и
подобряване на качеството на подаваните проекти.
6. Подкрепяме предвидената в чл. 16, ал. 1 и ал. 2 възможност за регулярни срещи между заместник
министър- председателя, партньорите по чл. 11, ал. 1 и бенефициентите на финансова подкрепа по
актуални въпроси, свързани с управлението на ЕСИФ, но препоръчваме разработката на детайлни
правила за свикването и провеждането на такива срещи с участие на заинтересованите страни, с
оглед минимизиране на възможността за превръщането им в „говорилня“. Така например, е
препоръчително провеждането на такива срещи да бъде по групи бенефициенти (НПО, МСП,
общини и пр.), с оглед спецификата по кандидатстване и изпълнение на проекти от различните
бенефициенти и със задължително участие и на ръководители на управляващи органи, които могат
да взимат решения и да носят политическа отговорност за тях.
BlueLink.net e гражданска информационна мрежа, създадена с цел използването на интернет за
подобряване на природната и обществена среда в България чрез подпомагане на активните и
принципни граждански организации и групи. Мрежата е създадена през 1998 г. от: Еко-клуб 2000,
Еко-клуб “Тера” - Благоевград, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна,
Геоекоклуб “Академика” – Велико Търново, Българско дружество за защита на биоразнообразието
“Семпервива” - Перник, “Зелени Балкани” - София, “За Земята”, Информационен и учебен център
по екология. Концепцията за мрежата и нейната първоначална реализация осъществяват уебекспертът арх. Васил Беязов, журналистът Павел Антонов и холандският активист и експерт
Вилем Оостенбринк, по това време представител на фондация Milieukontakt Oost-Europa за
България. Изброените организации и личности стават съучредители на фондация "БлуЛинк",
която от 1999 г. поддържа и администрира дейностите на мрежата. BlueLink.net работи и търси
начини да изпълнява мисията си и до днес.
С уважение,
Наталия Попова
Председател на УС
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